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ARHEOLOGIE – ISTORIE 

CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA CERAMICA CULTURII 
DUDEŞTI DIN OLTENIA* 

SABIN POPOVICI**, SIMONA LAZĂR*** 

Perioada neoliticului dezvoltat (5 500–5 000 a.Chr) este caracterizată de 
pătrunderea la nordul Dunării a unor puternice influențe culturale sudice, care 
anterior au restructurat întregul spațiu Balcanic. 

La începutul neoliticului dezvoltat, reprezentanții unei culturi arheologice pe 
deplin formate s-au deplasat din partea de nord-vest a Anatoliei, prin estul 
Peninsulei Balcanice, până în Câmpia Română. Eugen Comșa a definit cultura 
Dudeşti1, pornind de la analogiile ce puteau fi observate între materialele ceramice 
de la Demirci Hűyűk, şi cele descoperite la Dudeşti, lângă București. 

Comunitățile de tip Dudești s-au extins în mare parte din Muntenia, asimilând 
pe cele de tip Starčevo-Criș. În zona Olteniei, același fenomen s-a constatat în ceea 
ce privește așezările din etapa finală a grupului Cârcea. Începutul acestor așezărilor 
Dudești s-ar putea „paraleliza” cu ultimele manifestări de tip Starčevo-Criș din 
neoliticul târziu2. 

În Oltenia, comunitățile de tip Dudești s-au răspândit pe un areal situat între 
râurile Jiu la vest și Olt la est, având ca stațiuni situate la extremitățile zonelor 
menționate în partea de vest Almăj, Verbicioara și Verbița (jud. Dolj)3, în timp ce 
la est le avem pe acelea de la Slatina, Ipotești și Drăgănești-Olt, toate situate în 
județul Olt4. 

                                                 
* Acest articol face parte din proiectul de cercetare Neo-Eneoliticul în Oltenia. Origine şi evoluţie, 

inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
al Academiei Române: Comunități umane si structuri de putere. Descoperiri arheologice in Oltenia. 

** Muzeograf, dr., Muzeul Romanaţiului – Caracal; e-mail: sabinpopovici@yahoo.com. 
*** Cercetător științific III, dr. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, 

Craiova, al Academiei Române; e-mail:simonalazar@ymail.com 
1 E. Comșa, Donnėes sur la civilization de Dudești, în „Prähistorische Zeitschrift”, nr. 46, 1971, 2, 

pp. 195–249; Idem, Neoliticul pe teritoriul României. Considerații, Bucureşti, Editura Academiei, 
1987, p. 37. 

2 N. Ursulescu Neo-eneoliticul, în Istoria Românilor, vol. I, ed a II-a, București, Editura 
Enciclopedică, 2010, p. 135. 

3 M. Nica, Neoliticul timpuriu şi mijlociu în zona răsăriteană a Olteniei, rezumatul tezei de 
doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Istorie, 1985, pp. 1–23. 

4 Idem, Die meso und neolithischen Kulturen Oltenieins im Kontext der Kulturen Sűdost und 
Mitteleuropas, în From the mesolithic to the neolithic – Proceedings of the International Conference 
held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22–27, 1996, Budapest, 2000, pp. 349–373. 
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Cercetările efectuate de-a lungul timpului în spaţiul geografic situat între Olt 
și Jiu au dus la descoperirea unui număr apreciabil de situri aparținând neoliticului 
dezvoltat, de tip Dudeşti. Într-o lucrare recentă arheologul Cătălin Pătroi enumeră 
pentru Oltenia, în ceea ce privește culturile Dudești şi aspectului cultural Dudești-
Vinča, un număr de 12 situri, repartizate în mod egal, câte 6, între județele Olt și 
Dolj5. 

Investigaţiile arheologice desfășurate de-a lungul timpului în așezările din 
spațiul amintit, au dus la descoperirea unui mare număr de artefacte. Dintre acestea 
o pondere însemnată o deține ceramica. Aceasta a fost considerată fosila directoare 
a preistoriei, uneori singura sursă pentru reconstituirea evoluției comunităților umane. 
În acest sens, foarte important este studiul stilistico-tipologic care-i urmărește forma, 
decorul și funcționalitatea. 

Toate categoriile de vase specifice Dudești sunt modelate cu mâna, prin tehnica 
sulurilor. Din analiza pastei rezultă trei categorii de vase: categoria grosieră, semifină si 
fină. Despre procesul de ardere, putem să afirmăm că, în general, vasele au fost arse 
într-o atmosferă reducătoare, fiind răcite lent în aer sau de un scurt stadiu de oxidare la 
sfârșit. 

Formele cunoscute pentru ceramica de tip Dudești sunt: cupele, paharele, cănile, 
bolurile, străchinile, castroanele, oalele, vasele amforoidale, vasele bitronconice cu 
gâtul înalt, vasele de provizii, capacele, strecurătorile, vasele miniaturale. 

Ceramica este decorată folosind diferite tehnici, cum ar fi incizarea, excizarea, 
șănțuirea, impresiunea, barbotinarea și tehnica reliefului. Este caracterizată de 
decoruri canelate, fine, incizate și de un început de excizie ce va evolua în forme 
desăvârșite în cadrul culturii Vădastra. Canelurile sunt așezate în registre formând 
motive de zigzaguri și linii piezișe sau arcuite. Inciziile sunt compuse din benzi 
paralele și hașuri ce formează rețele de linii oblice. Sunt cunoscute și ornamentele 
de benzi alternate în trepte, meandre, spirale6. 

Adept și susținător al sistemului de periodizare pentru cultura Dudești în 
patru faze, Marin Nica a descris amănunțit, în publicațiile sale, ceramica fiecărei 
faze. Astfel, celor patru faze ale culturii Dudești, așa cum au fost teoretizate de 
cercetătorul amintit, pentru Oltenia, le corespund trei categorii ceramice: de uz comun 
(cu pleavă ca degresant), ceramică de calitate bună și fină, având în compoziția 
pastei nisip. În privința formei vaselor, se constată o evoluție de la formele rigide 
ale fazei Dudești I la cele zvelte, cu buza înaltă și evazată în exterior specifice fazei 
Dudești IV – Vădastra I7. Autorul menționat stabilește următoarele categorii ceramice: 
vasele bitronconice, vasele tronconice, piriforme, oalele, străchinile, paharele, cupele 
cu sau fără picior, măsuțele de cult8. Potrivit opiniei sale, în faza a II-a se constată 

                                                 
5 C.N. Pătroi, Neo-Eneoliticul din Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Craiova, 

Editura Sitech, 2013, pp. 27–28. 
6 Vl. Dumitrescu, Arta preistorică în România, București, Editura Meridiane, 1974, p. 43. 
7 M. Nica, Neoliticul timpuriu..., pp. 1–23. 
8 Idem, La culture de Dudeşti en Olténie, în „Dacia” Nouvelle Série, nr. XX, 1976, pp. 97–103. 
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unele progrese în ceea ce privește tehnologia ceramicii și evoluția formelor, în timp 
ce în faza a III-a încep să se sesizeze elementele Vădastra, pentru ca în ultima fază, 
numită IV, mai ales spre final să apară incizia lărgită și primele semne de excizie, 
ce anunță transformarea culturii Dudești în cultura Vădastra9. 

Studiul documentației și a materialelor arheologice referitoare la ceramica 
Dudești ne-au permis să facem câteva observații referitoare la acest subiect. 

Astfel, analiza ceramicii a fost efectuată pe criterii stilistico-tipologice și s-a 
bazat pe o serie de loturi inegale cantitativ. Acestea proveneau din săpăturile lui 
Marin Nica în principalele așezări de acest tip de pe valea Oltului Inferior și de pe 
valea Jiului. Dintre acestea, cele mai importante sunt materialele ceramice descoperite 
la Fărcașele de Sus Pe Coastă, Hotărani La Școală, cu prilejul campaniilor întreprinse 
între 1966 şi 1990, Drăgănești-Olt Centrul Civic, Cârcea Viaduct, Celei, Romula, Ipotești 
și Slatina. Cu toate că cercetările arheologice au avut de multe ori caracterul unor 
simple sondaje, o parte a materialului ceramic pe care s-a bazat analiza noastră a 
fost descoperit în complexe închise sau gropi. În cadrul complexelor menționate se 
remarcă trei gropi descoperite de Marin Nica la Fărcașele de Sus Pe Coastă, în 
1968, pe baza cărora cercetătorul menționat și-a susținut argumentația privind 
sistemul său de periodizare a culturii Dudești din Oltenia, mai precis de pe valea 
Oltului Inferior, în patru faze de evoluție. O examinare mai atentă a materialului 
ceramic descoperit în contextele amintite pare a infirma împărțirea culturii Dudești 
teoretizată de Nica în patru sau cinci faze și a contura o nouă realitate. 

Materialul se pare că este concentrat pe două niveluri, ceea ce ar contura doar 
două faze. Se poate observa o foarte mare asemănare în ceea ce privește formele și 
elementele de decor între fazele I și II, care, în opinia noastră, pot fi grupate într-o 
singură fază numită timpurie iar fazele III–IV, pot fi grupate, la rândul lor într-o 
singură fază, numită târzie. O descriere completă a nivelurilor menționate, a fost 
efectuată de către Nica, și într-o sinteză asupra culturii Dudești în Oltenia10. Din 
descrierile sale se poate observa cum împărțirea culturii Dudești din spaţiul amintit, 
în patru faze de evoluție a fost făcută practic pe materialul ceramic descoperit în 
două gropi, de la Fărcașele de Sus Pe Coastă, împărțire neconfirmată în nicio 
așezare de tip Dudești. În sprijinul afirmației noastre, că fazele menționate au fost 
depistate în interiorul aceleiași gropi (cum ar fi groapa I din secțiunea I din anul 
1968 de la Fărcașele de Sus Pe Coastă), unde la baza gropii menționate a fost 
identificat nivelul I al culturii Dudești, iar la partea superioară a acesteia nivelul al 
doilea, între ele nefiind practic diferențe substanțiale din punct de vedere stilistico-
tipologic. 

În opinia noastră, bazându-ne pe analiza materialului ceramic, dar și a 
bibliografiei de specialitate, elementele care definesc cele două faze Dudești pot fi 
analizate din punct de vedere al decorului. Faza I sau timpurie este caracterizată de 
existența elementelor Karanovo III, alături de elemente Dudești precum decorul cu 

                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, pp. 85–95. 
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crestături făcute cu unghia, cu linii scurte mai adânci sau superficiale și în rețea, la 
care se adaugă incizia lărgită, atestat, pe valea Oltului Inferior la Fărcașele de Sus 
Pe Coastă, Drăgănești Olt în următoarele puncte: Centrul Civic, (I.R.I.C.), 
Cișmeaua lui Stoenică, Cișmeaua lui Popete, Brutărie, Lunca Oltului (inf. Traian 
Zorzoliu), Hotărani La Turn și Dobrosloveni S.M.T (Pl.1). 

În ceea ce privește faza a doua sau târzie, aceasta este aproximativ asemănătoare 
cu ceea ce se numește Cernica. Decorul acestei faze se caracterizează prin benzi 
alternative dispuse în zigzag sau „F” întors. Acesta este divizat în metope ornamentate 
spiralo-meandrice, cu linii frânte, incizate, la care se adaugă un început de excizie. 
Decorul caracteristic acestei faze este, uneori, încrustat cu pastă albă11. (Pl. 2). Această 
fază a fost atestată în majoritatea așezărilor dudeștene din arealul menționat și 
coincide în periodizarea lui Marin Nica cu fazele Dudești III–IV12. 

Din punct de vedere al formelor este dificil de făcut o distincție clară între 
faze, având în vedere că în linii mari au fost constatate aceleași forme, fără 
schimbări de substanță, de-a lungul întregii evoluții a comunităților de tip Dudești. 
Practic, în lipsa unor condiții stratigrafice precise, numai pe baza decorului este 
greu ca un vas să poată fi încadrat într-o fază sau alta. 

Formele ceramice13 

Paharele (Pl. 3). Pot fi încadrate în categoria formelor deschise, diametrul 
gurii fiind mai redus decât înălțimea. Forma lor este piriformă, tronconică (Pl. 3/1–3) și 
bitronconică ( Pl. 3/4), cu gâtul înalt, corpul bombat, ușor carenat în partea 
inferioară, uneori având butoni dispuși diametral opus unul de celălalt. Majoritatea 
pieselor sunt fragmentare (Pl. 3/1–3). Decorul se compune din pliseuri fine dispuse 
pe partea superioară a acestora (Pl. 3/1–3). Unele pahare nu au decor (Pl. 3/4). 
Buzele sunt fie drepte (Pl. 3/2), fie răsfrânte spre exterior ( Pl. 3/1, 3, 4). Pasta din 
care au fost modelate este fină, având nisip în componenţa sa. Paharul descoperit la 
Drăgăneşti Olt (Pl. 3/4) poate fi încadrat, potrivit opiniei lui Marin Nica, în ultima 
fază a culturii Dudeşti14. Conform poziţiei stratigrafice şi cele trei pahare de la 
Fărcaşele de Sus Pe Coastă pot fi încadrate ultimului nivel al culturii menţionate 
(Pl. 3/1–3). 

                                                 
11 S. Popovici, Neoliticul dezvoltat şi eneoliticul timpuriu pe valea Oltului Inferior: Culturile 

Dudeşti şi Vădastra, teză de doctorat, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, 2015,  
pp. 45–50. 

12 Marin Nica, Asupra originii şi dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele (jud.Olt), în 
„Historica” nr. I, 1970, pp. 31–51. 

13 O discuție mai amplă cu privire la acest subiect se poate vedea la: Sabin Popovici, Neoliticul 
dezvoltat şi eneoliticul timpuriu pe valea Oltului Inferior: Culturile Dudeşti şi Vădastra, teză de 
doctorat, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, 2015, pp. 50–55. 

14 Marin Nica, Traian Zorzoliu, Câteva date despre aşezarea neolitică de tip Dudeşti de la 
Drăgăneşti-Olt, în „Arhivele Olteniei”, nr. 7, Serie Nouă, 1992, pp. 5–18. 
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Cupele cu picior (Pl. 4). Cupele descoperite în așezările culturii Dudești sunt 
în stare fragmentară, păstrându-se numai piciorul acestora (Pl. 4/3–6). Dintre 
acestea, două au fost descoperite în așezări aparținând așa zisului aspect cultural 
Dudești-Vinča, de pe valea Jiului (Pl. 4/1–2). În ceea ce privește contextul stratigrafic 
în care au fost descoperite, se poate afirma că patru dintre acestea au un context 
clar (Pl. 4/1, 4–6). Pe baza acestuia, unele cupe pot fi încadrate nivelului timpuriu 
al culturii Dudești (Pl. 4/1, 5–6). Pe criterii stilistice, respectiv decorul incizat în 
linii frânte asociat cu acela în spirale, cât și cel în formă de F întors, trei dintre 
acestea pot fi atribuite nivelului târziu al culturii amintite (Pl. 4/2–4). 

Cupele au, în general, piciorul conic, curbat în exterior sau în interior  
(Pl. 4/1–6), gol pe dinăuntru și prevăzut cu un orificiu, de regulă triunghiular iar 
uneori rotund (Pl. 4/5–6). Suprafața acestora este bine lustruită. Pasta din care au 
fost modelate este în general de bună factură. După cum am menționat anterior, 
acestea se păstrează fragmentar (Pl. 4/2–6), numai una dintre piese, cea descoperită 
la Cârcea Viaduct, se păstrează aproape întreagă (Pl. 4/1). Aceasta din urmă are 
piciorul conic, curbat în exterior, cu partea superioară tronconică și buza evazată 
spre exterior. Nu este decorată. Pasta din care a fost modelată este de bună calitate. 
După cum am menționat, cupele culturii Dudești pot fi găsite în ambele faze, atât 
cea timpurie (Pl. 4/1, 5, 6) cât și în cea târzie (Pl. 4/2–4). 

Bolurile (Pl. 5/1–8). Bolurile sunt de dimensiuni medii și mici. Din punct de 
vedere al formei, ca și paharele, pot fi socotite forme deschise, având diametrul 
gurii, în cele mai multe cazuri, mai mic decât înălțimea. Suprafața acestora este 
bine lustruită. O parte din boluri sunt nedecorate (Pl. 5/2, 4, 6–7). Acestea sunt de 
dimensiuni medii (Pl. 5/5–8) și mici (Pl. 5/1–4). În ceea ce privește variantele 
decorate, putem menționa canelura și pliseurile care uneori se întind pe toată 
suprafața vasului (Pl. 5/3, 5). Există și boluri adânci, evazate, cu carena pronunțată, 
baza tronconică sau bitronconică, buza dreaptă sau ușor răsfrântă spre exterior și 
decorul compus din caneluri și pliseuri (Pl. 5/3, 5, 8). Unele dintre acestea nu sunt 
decorate (Pl. 5/2, 4, 6–7). Au fost descoperite în principalele așezări ale culturii 
Dudești, cum ar fi Fărcașele de Sus Pe Coastă (Pl. 5/1, 3–5, 8;); Hotărani La 
Școală (Pl. 5/6) dar și pe valea Jiului, la Cârcea Viaduct (Pl. 5/7). 

Cea mai multe boluri au un decor compus din canelură sau sunt nedecorate, 
doar un singur vas fiind decorat în tehnica inciziei, specifică fazei finale (Pl. 5/1), 
de aceea este foarte dificilă o separare a lor pe faze de evoluție. Putem afirma că 
aparțin ambelor faze, atât cea timpurie, cât și cea târzie, a culturii amintite. 

Oalele (Pl. 6/1–5). În general, oalele care aparțin culturii Dudești sunt de 
dimensiuni medii. Majoritatea, au fost descoperite în condiții stratigrafice sigure, 
permițându-ne încadrarea într-una din fazele culturii amintite. Astfel, din acest 
punct de vedere, cea mai mare parte a acestora poate fi încadrată în nivelul I sau 
timpuriu al culturii Dudești (Pl. 6/1–3, 5). Decorul acestor vase se compune din 
crestături făcute cu unghia sau linii scurte și superficiale (Pl. 6/1–2, 5), brâuri 
alveolare, sub buza acestora (Pl. 6/3) specifice fazei timpurii și butoni (Pl. 6/1, 4). 
Pe lângă acest tip de decor putem aminti și pe acela barbotinat, prezent doar pe o 
singură oală, descoperită la Cârcea Viaduct (Pl. 6/6). Pasta din care au fost 
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modelate aceste vase este fină iar suprafața bine lustruită. În ceea ce privește 
forma, aceasta este în toate cazurile bitronconică, cu buza arcuită în interior  
(Pl. 6/1–6). Cu o singură excepție, aceea a unei oale descoperită la Cârcea Viaduct 
(Pl. 6/6), toate celelalte provin de la Fărcașele de Sus Pe Coastă (Pl. 6/1–5). 

Vasele bitronconice cu gâtul înalt (Pl. 7/1–2). Sunt vase de dimensiuni 
medii și mari. Această categorie este reprezentată doar de două exemplare. Unul 
dintre acestea a fost descoperit la Cârcea Viaduct (Pl. 7/1), celălalt la Fărcașele de 
Sus Pe Coastă (Pl. 7/2). Ambele vase au fost descoperite în contexte stratigrafice 
clare. Forma acestora este bitronconică, gâtul înalt și buza ușor arcuită spre 
exterior. Unul dintre vase are gâtul rupt, probabil din vechime (Pl. 7/2). Primul vas, 
este decorat cu caneluri (Pl. 7/1). Acesta, are pe corp, urme de ardere secundară. 
Pasta din care a fost modelat este fină, de culoare neagră. Suprafața este bine 
lustruită, buza arcuită spre exterior, gâtul cilindric, corpul bitronconic, ușor rotunjit 
la partea superioară. Are doi butoni (Pl. 7/1). În același registru amintim pe cel  
de-al doilea vas, descoperit la Fărcașele de Sus Pe Coastă (Pl. 7/2). Acesta s-a 
păstrat fragmentar. Prin dimensiunile sale, putem considera că a fost folosit pentru 
păstrarea proviziilor. Forma acestuia este bitronconică, cu partea superioară 
rotunjită. Prin analogie15, putem presupune că a avut o formă asemănătoare cu cel 
anterior. În ceea ce privește decorul, acesta este incizat, cu o oarecare tendință spre 
excizie, specific fazei târzii a culturii Dudești (Pl. 7/2). Acesta ocupă toată 
suprafața vasului și este grupat în metope, fiind și încrustat cu pastă albă. Un vas 
asemănător a fost descoperit la Măgura Buduiasca, pe valea Teleormanului și a fost 
încadrat de către descoperitori în faza târzie a culturii amintite 16. Pasta din care a 
fost modelat este fină, de culoare cărămizie. 

Formele ceramice de tip Karanovo (Pl. 8/1–3). În principal, formele ce 
caracterizează nivelul Karanovo III sunt vasele cu patru sau cinci piciorușe (Pl. 
8/3), cănile cu torți supraînălțate (Pl. 8/2) și cupele cu piciorul aproximativ conic 
(Pl. 8/1). Pasta din care au fost modelate este de bună factură iar suprafața 
exterioară lustruită. 

Capacele ( 9/1–5). Au fost descoperite numai în mediul aspectului cultural 
Dudești-Vinča, de pe valea Jiului în stațiunile de la Cârcea Viaduct (9/1–5) și de la 
Padea. Forma acestora este cilindrică, cu calota, în cele mai multe cazuri conică 
(9/1–2, 5), sau fără calotă (Pl. 9/2). Despre decorul acestor vase putem aminti că 
este incizat: în rețea (Pl. 9/3), în linii frânte, specific fazei târzii Dudești (Pl. 9/2, 4–5) şi 
meandric (Pl. 9/1, 4–5). Decorul acoperă în cele mai multe cazuri toată suprafața 
capacului, inclusiv calota, fiind, uneori umplut cu puncte de influență Vinča  
(Pl. 9/1, 5). De remarcat este și faptul că din 15 capace de vas descoperite în așezări de 
tip Dudești de pe valea Jiului, doar două (Pl. 9/1, 5) au în componența decorului puncte 
incizate, de influență Vinča. În ceea ce privește pasta din care au fost modelate, 

                                                 
15 P.C. Mirea, Vechi civilizații pe valea Teleormanului, Starcevo-Criș, Dudești, Boian, 

Vădastra, teză de doctorat, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, București, 2011, p. 129. 
16 Ibidem. 
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aceasta este fină, de bună calitate. Prin forma și decorul acestora, capacele de vas 
se constituie în realizări deosebite ale artei neolitice. 

În final menţionăm că numai studierea unei cantităţi mai mari din tezaurul 
ceramic păstrat în depozitele instituţiilor muzeale din ţara noastră dar şi iniţierea de 
noi cercetări arheologice ne-ar permite conturarea unor ipoteze cât mai apropiate 
de realitate. De asemenea, subliniem, că toate aceste obiective propuse nu pot fi 
atinse decât în cadrul unor programe de cercetare științifică, riguros organizate, cu 
caracter pluridisciplinar. 
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târzie; 2. Cultura Vădastra, faza I. 
Pl. 3. Forme ceramice Dudeşti. Pahare: 1–3. Fărcașele de Sus Pe Coastă, 4. Drăgăneşti-Olt 

Centrul Civic. 
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Civic; 4–6 Fărcașele de Sus Pe Coastă. 
Pl. 5. Forme ceramice Dudeşti. Boluri: 1–5, 8. Fărcașele de Sus Pe Coastă; 6. Hotărani  

La Şcoală; 7. Cârcea Viaduct. 
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Pl. 9. Forme ceramice Dudești. Capace de vas: 1–5. Cârcea Viaduct. 

CONSIDERATIONS REGARDING THE CERAMICS OF DUDEŞTI 
CULTURE FROM OLTENIA 

(Abstract) 

During the developed Neolithic period (5 500–5 000 a. Chr), the Dudeşti culture evolved 
on the territory of the region Oltenia. This culture is very important for the Romanian Neo-
Eneolithic because it represents, along with other elements, the basis on which the cultures 
of the early Eneolithic, Vădastra and Boian were formed. 

The researches conducted in this area, mainly by the archaeologist Marin Nica, led to 
the discover of a large number of artifacts, of which pottery occupies a significant share. 
The stylistic-typological analysis performed on the ceramic material discovered in the 
settlements belonging to the Dudești culture from Oltenia, allows us to outline a 
periodization of the mentioned culture on two phases of evolution, one early and the other 
developed. 

Keywords: neolithic, archaeological culture, Dudeşti, pottery, stratigraphy. 
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Pl. 1. Fărcaşele de Sus Pe Coastă 1968, S I, gr. 2: 1–6 Ceramică Dudeşti aparţinând fazei I. 
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Pl. 2. Fărcaşele de Sus Pe Coastă 1967, 1–5. Ceramică – 1, 3–5 – Cultura Dudeşti, 

faza târzie; 2. Cultura Vădasa, faza I. 
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Pl. 3. Forme ceramice Dudeşti. Pahare: 1–3. Fărcaşele de Sus Pe Coastă, 

4. Drăgăneşti-Olt Centrul Civic. 
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Pl. 4. Forme ceramice Dudeşti. Cupe cu picior: 1–2. Cârcea Viaduct;  

3. Drăgăneşti-Olt Centrul Civic; 4–6 Fărcaşele de Sus Pe Coastă. 
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Pl. 5. Forme cceramice Dudeşti. Boluri: 1–5, 8. Fărcaşele de Sus Pe coastă;  

6. Hotărani La Şcoală; 7. Cârcea Viaduct. 
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Pl. 6. Forme ceramice Dudeşti. Oale: 1–5. Fărcaşele de Sus Pe coastă;  

6. Cârcea Viaduct. 
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Pl. 7. Forme ceramice Dudeşti. 1. Vas bitronconic. Cârcea Viaduct;  

2. Vas de provizii. Fărcaşele de Sus Pe coastă  
(desen după Marin Nica, Problemele culturilor neoliticului mijlociu,  

şi trecerea spre eneolitic în sud-estul Europei, în „Oltenia”, nr. XIV, 2002–2003, p. 15).  
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Pl. 8. Forme ceramice Karanovo III: 1. Cârcea Viaduct; 2–3 Gârleşti. 
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Pl. 9. Forme ceramice Dudeşti. Capace de vas: 1–5. Cârcea Viaduct. 
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR CERAMICE  
HALLSTATTIENE TIMPURII DIN OLTENIA. I (A–G)* 

SIMONA LAZĂR** 

La mijlocul secolului al XX-lea s-a iniţiat in domeniul arheologiei un proiect 
de anvergură, care avea ca obiectiv întocmirea repertoriului arheologic al 
României1. Deoarece această iniţiativă s-a dovedit extrem de dificilă, s-a considerat 
utilă întocmirea de repertorii judeţene sau regionale. Într-un astfel de context se 
încadrează şi încercarea din lucrarea de faţă, de a aduna toate informaţiile referitoare la 
descoperirile ceramice aparţinând primei epoci a fierului din Oltenia. Datele de 
care dispunem provin din două surse: informaţii bibliografice şi cercetări arheologice 
personale. Fiecare din aceste două surse are specificul ei, ceea ce impune o analiză 
atentă.  

În rândurile care urmează vom analiza ceramica, datorită faptului că reprezintă 
materialul documentar cel mai numeros. Fenomenul apariţiei ceramicii canelate 
hallstattiene, se înscrie de fapt, în evoluţia organică a culturii materiale de la sfârșitul 
epocii bronzului. Generalizarea decorului canelat pe ceramica din categoria fină 
este, totodată, convenţional considerată ca desemnând începutul epocii fierului.  

Trăsăturile definitorii ale ceramicii de tip Vârtop au fost stabilite pe baza 
materialului ceramic descoperit în tumulii din localitatea eponimă2 şi a fragmentelor 
ceramice din siturile situate în apropiere. Este vorba de o ceramica neagră, bine 
lustruită şi destul de bine arsă, legată de un anumit repertoriu de forme, cum ar fi 
vasul bitronconic cu corp pântecos (de multe ori cu funcţie de urnă), decorat cu 
caneluri oblice şi late pe pântec, strachina invazată, ornamentată cu caneluri, vasul 
dublu (tip solniţă), vasul cu picior (cupă), ambele decorate în interior cu caneluri, 
uneori cu motive în stea etc. sau vasul „cuptor” (Backwanne sau Pyraunos). Decorul 
era în general realizat, fie din caneluri late oblice, dispuse pe pântece, fie din 
                                                 

* Acest articol face parte din proiectul de cercetare Comunitățile umane din prima epocă  
a fierului din Oltenia, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane  
„C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române: Comunități umane şi structuri de putere. 
Descoperiri arheologice in Oltenia. 

** Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: simonalazar@ymail.com. 

1 Amintim că încă din secolul al XIX-lea, în Cestionarul arheologic, conceput de Alexandru 
Odobescu, dar din păcate necontinuat, un prim exemplu a fost valorificarea datelor arheologice din 
fostul judeţ Romanaţi (A. Odobescu, Antichităţile judeţului Romanaţi, Opere V/1, Bucureşti, 1989, 
pp. 94–243). 

2 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 239. 
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caneluri înguste, dispuse în benzi orizontale sau grupate în arcade multiple la 
exteriorul şi/ sau în interiorul vasului. Pe lângă canelură mai întâlnim brâuri 
crestate, benzi incizate şi umplute cu împunsături şi proeminenţe apucători, late sau 
ascuţite. 

Începând cu secolul al XII-lea a.Chr., moda vaselor canelate se extinde, 
acestea întâlnindu-se atât în Oltenia, cât şi în cea mai mare parte a spaţiului 
carpato-dunărean. În privinţa originii sale, părerile sunt împărţite: unii cercetători 
consideră fenomenul ca fiind de origine vestică, ceramica canelată pătrunzând pe 
firul Dunării în Banat şi Oltenia3; alţii sunt de părere că schimbarea decorului a fost 
mai mult o schimbare de modă. Se pare că apariţia noii tehnici de ornamentare a 
ceramicii nu vizează neapărat un aport etnic; în orice caz, determinările unei astfel 
de schimbări sau inovaţii sunt deocamdată greu de sesizat4. 

Intervalul de timp care constituie obiectul preocupărilor noastre se înscrie o 
perioadă marcată de transformările culturale ce s-au petrecut între două etape 
relativ bine cunoscute: sfârșitul epocii bronzului perioada cultura Basarabi din 
Hallstattul mijlociu. Din materialele care ne stau la dispoziţie, observăm că Oltenia 
se înscrie, în ansamblul ei, în evoluţia pe care o cunoaşte, în general, în jumătatea 
apuseană a ţării noastre. Astfel, aspectelor culturale ale bronzului târziu: sfârşitul 
culturii Gârla Mare, grupul Govora (Verbicioara IV şi Va după D. Berciu)5, 
aspectul cultural Bistreţ Işalniţa6, îi urmează, în mod aproape uniform în această 
regiune, ceramica canelată. Ea este atestată în necropolele de la Hinova7, Balta 
Verde8 şi Bistreţ9 în descoperirile de tip Vârtop10 şi în zona Rm. Vâlcea11, în 
aşezarea de la Ghidici, pentru a da numai câteva exemple. Acestui orizont i s-a dat 
denumirea de „grupul cultural Vârtop” sau „cultura Vârtop”12. S-ar putea vorbi, 
eventual, de existenţa unor elemente diferite care caracterizează descoperirile din 
lunca Dunării în comparaţie cu cele din regiunile subcarpatice.  
                                                 

3 I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, 
NS, 30, 1986, 1–2, pp. 40–47. 

4 *** Istoria Românilor, vol. I, București, Editura Enciclopedică, 2010, pp. 295–315. 
5 D. Berciu, Die Verbicioara Kultur, în Dacia, NS. 5, 1961, pp. 123–161. 
6 I. Motzoi Chicideanu, op. cit., pp. 40–47; Idem, Obiceiuri funerare în epoca bronzului la 

Dunărea mijlocie și inferioară, București, Editura Academiei Române, 2011, pp. 632–641. 
7 M. Davidescu, Un tezaur de podoabe tracice descoperite la Hinova – Mehedinţi, în „Thraco-

Dacica”, 2, 1981, pp. 7–22; Idem, Necropola tracică de la Hinova, judeţul Mehedinţi, în „Sympozia 
Thracologica”, 1, 1984, p. 11; M. Davidescu, A. Vulpe, The cremation necropolis in Hinova, Mehedinţi 
county, Dacia NS, 54, 2010, Idem, Necropola de incineraţie de la Hinova, jud. Mehedinţi, în „Drobeta”, 
XX, 2010, pp. 117–178. 

8 D. Berciu, E. Comsa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), în „Materiale și 
cercetări arheologice” 2, 1956, pp. 251–490. 

9 I. Chicideanu, O descoperire de la începutul primei epoci a fierului de la Cârna, în SCIVA, 
43, 1, 1992, pp. 39–45. 

10 D. Berciu, op.cit., p. 234. 
11 Gh. Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura Petras, 1995. 
12 S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, pp. 7–14. 
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Prima epoca a fierului în Oltenia are deci o primă etapă, caracterizată de 
ceramica canelată; ea ar putea fi situată, în datare absolută, grosso modo între 
secolele al XII-lea şi al XI-lea a.Chr., perioadă de timp care mai este cunoscută în 
literatura arheologică mai veche și cu denumirea de Hallstatt A. Cea de a doua 
etapă, cu ceramică imprimată de tip Insula Banului – Gornea-Kalakača, se datează 
între secolele al X-lea şi al IX-lea a.Chr., fiind urmată de „cultura” Basarabi, care 
debutează cel mai devreme la sfârşitul secolului al IX-lea sau la începutul secolului 
al VIII-lea a.Chr. 

*** 

1. Almăjel, com. Almăj, jud. Dolj. Cu ocazia săpăturilor din aşezarea 
neolitică, au ieşit la iveală şi câteva fragmente ceramice de tip Vârtop. S-a 
reuşit întregirea unui singur vas, o strachină cu marginea arcuită în interior, 
ornamentată cu caneluri oblice pe umăr. – S. Lazăr, Ceramică hallstattiană 
timpurie din colecţia Muzeului Olteniei, în „Oltenia. Studii şi Comunicări”, 
11, 1999, p. 27; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia 
Scrisul Românesc, 2005, p. 71. 

2. Balta Verde, com. Gogoşu, jud. Mehedinţi. În dreapta gurii Blahniţei, a 
fost găsită ceramică similară celei din mormintele necropolei plane 
hallstattiene, cuprinzând strachini cu marginea arcuită în interior, 
decorate cu caneluri pe umar și cioburi provenind de la vase mari cu buza 
răsfrânta în exterior. Materialele găsite aici, se pare, potrivit lui Berciu, 
că aparţin unor aşezări, deoarece, împreună cu ceramica au fost găsite şi 
bucăți de lut ars, provenite de la vatră. – D. Berciu, APO, p. 152–153;  
D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 
1950), în „Materiale și cercetări arheologice”, 2, 1956, p. 255–489;  
S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul 
Românesc, 2005, pp. 72–73.  

3. Balta Verde, com. Gogoşu, jud. Mehedinţi. În punctul numit „Podul 
Despanului” au fost găsite fragmente ceramice de la strachini cu marginea 
arcuită spre interior, decorate cu caneluri pe umăr, precum şi unele 
provenind de la vase mari cu buza răsfrântă, împreună cu urme de chirpic 
ars şi de vatră. – D. Berciu, APO, pp. 152–153; D. Berciu, E. Comşa, 
Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), în „Materiale și 
cercetări arheologice”, 2, 1956, pp. 255–489; S. Lazăr, Cultura Vârtop în 
Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, pp. 72–73. 

4. Bârca, jud. Dolj. Se semnalează o cetate de pământ de forma rotundă, cu 
şanţ de apărare şi val, care a fost atribuită primei epoci a fierului. –  
D. Berciu, Şantierul arheologic de la Verbicioara Dolj, în SCIV, 1, 
1950, 1, p. 106; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. 
Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Cultura 
Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 74. 
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5. Bârseşti, com. Mihăieşti, jud. Vâlcea. La aproximativ 150 de metri de 
biserică, în ruptura unui deal, s-a observat vatra unei locuinţe, cenuşă şi 
fragmente ceramice care prin pastă şi decor aparţin, după părerea autorului 
descoperirii, grupului Vârtop. Ceramica grosieră este de culoare cărămizie, 
arsă incomplet, cu pietricele în pastă şi ceramica fină, de culoare castanie, 
uneori maroniu închis, bine arsă. Unele fragmente ceramice provin de la 
vase cu pereţii groşi şi buza dreaptă, având ca ornament brâul alveolar 
sau o apucătoare pe corpul vasului. Străchinile au buza arcuită spre interior 
şi o proeminenţă mică sub buză. Ceramica fină e reprezentată de fragmente 
de castron, cu slip bine lustruit, cu marginea arcuită în interior, având ca 
decor caneluri oblice pe umăr şi o proeminenţă uşor lăţită, iar sub umăr 
trei linii incizate dispuse în ghirlandă atât pe interiorul vasului cât şi pe 
exterior. – Gh. Petre Govora, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu 
Vâlcea, Editura Petras, 1995, p. 61; Idem, Descoperiri arheologice din 
epoca fierului în judeţul Vâlcea, „Materiale și cercetări arheologice”, IX, 
1970, p. 474 şi urm., fig. 5/ 1–4, 7; S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, 
Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 72–73. 

6. Bădoşi, jud. Dolj. Cu ocazia unei cercetări de suprafaţă au fost descoperite 
fragmente ceramice canelate atribuite Hallstattului timpuriu. – I. Chicideanu, 
Ein neuer Fund vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, 
în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, pp. 197–229; S. Lazăr, Cultura Vârtop 
în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 75. 

7. Bălceşti, jud. Vâlcea. De pe teritoriul localităţii provin materiale 
arheologice de tip Verbicioara, fazele IV–V; în aceeaşi zonă a fost găsită 
o spadă de bronz împreună cu fragmente ceramice hallstattiene. –  
G. Petre-Govora, Mărturii arheologice şi numismatice privind perioada 
traco-dacică în nord-estul Olteniei, în „Studii Vâlcene”, 4, 1980, pp. 22–
28; Idem, Un orizont hallstattian timpuriu în nord-vestul Olteniei în 
„Thraco-Dacica”, 4, 1–2, 1983, p. 85–95, pl. 4/13, 14; 7/7. 

8. Belcinu, com. Calopăr, jud. Dolj. Într-un loc situat între „Valea 
Visteriei” şi „Grădinari” au fost găsite, în urma cercetări de suprafaţă 
efectuate în 1973, fragmente ceramice hallstattiene (o greutate de lut 
fragmentară, o buză de strachină de culoare cafenie închisă, decorată cu 
faţete, funduri de străchini etc.). – S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul 
arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, p. 19–37; 
Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul 
Românesc, 2005, p. 76. 

9. Bistreţ, jud. Dolj. Pe grindul „Gârla Boii”, situat pe malul sudic al 
lacului Bistreţ, au fost descoperite, în urma unor lucrări de amenajare 
hidrografică, mai multe fragmente ceramice Gârla Mare, care se 
presupune că provin dintr-o necropolă distrusă. Pe acelaşi grind, la 3 km. 
sud de satul Bistreţ a fost identificată o aşezare de tip Vârtop. –  
M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la 
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cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, 
Editura Nereamia Napocae, 2003, p. 222; I. Chicideanu, Ein neuer Fund 
vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–
45, 1999–2001, pp. 197–229; S. Lazăr, Așezări de la sfârșitul epocii 
bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

10. Bistreţ, jud. Dolj. În timpul săpăturilor din punctul „Ostrovogania” au 
fost găsite morminte de incineraţie aparţinând culturii Vârtop. Pe 
„Grindu Gagiu”, în punctul „Cabana de metal”, pe malul de sud al lacului, 
în faţa satului Plosca au fost descoperite mai multe materiale de tip 
Vârtop şi Basarabi. În punctul „La nea Vasile Feraru”, pe malul lacului 
Bistreţ a fost descoperit un complex de şapte gropi cultice care conţineau 
ceramică, oase de animale, cenuşă. Aceste gropi au dimensiuni diferite, 
cu diametre ce variază între 0,28 m. (Gr. 7) şi 1,35 m. (Gr. 6), iar 
adâncimea 0,30 m. (Gr. 7) şi 0,77 m. (Gr. 4). În cadrul aceluiaşi complex 
au fost găsite două vetre, precum şi multă ceramică fragmentară de tip 
Vârtop. Pe „Grindu Lăptarului” au fost găsite fragmente ceramice 
asemănătoare. – I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit 
in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, pp. 40–47; Idem., 
Ein neuer Fund vom beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, 
în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 197–229 

11. Bojoiu, com. Robăneşti, jud. Dolj. La aproximativ 1 Km nord-est de sat 
în punctul „Dealu Măgura”, pe terasa joasă a râului Teslui, au fost găsite 
fragmente ceramice hallstattiene – buze cu marginea arcuită în interior, 
ornamentate cu caneluri. Materialele se află în colecţia Şcolii Generale 
din Robăneşti. – M. Nica, Contribuţii istorice, I, 1972, p. 210; S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, 
SN, 14, 1999, pp. 19–37; S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, 
Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 77 

12. Booveni, com. Drănic, jud. Dolj. În urma unor cercetări de suprafaţă, la 
limita sudică a satului, la sud de pârâul Livada, pe o suprafață de 
aproximativ 500 X 200 m au fost descoperite fragmente ceramic de 
culoare neagră lucrată din pastă nisipoasă, din prima epocă a fierului. – 
M. Negru, Contribuții la repertoriul arheologic al județului Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 9, 1994 p. 71; S. Lazăr, Cultura Vârtop în 
Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 78. 

13. Brădeşti, jud. Dolj. În punctul „Valea Rea” a fost semnalată o cetate de 
pământ cu un val de apărare lat de 8 m şi înalt de 1,50 m precum şi un 
şanţ cu lăţimea de 15 m şi adâncimea de 4 m. Cetatea a fost distrusă în 
cea mai mare parte în timpul lucrărilor de amenajare a căii ferate ce trece 
prin apropiere. – D. Berciu, în SCIVA 3,1952, p. 176 

14. Brădeşti, jud. Dolj. În punctul „Cetate” pe terasa înaltă a Jiului (această 
locaţie este posibil să corespundă sitului descris de D. Berciu, în SCIVA 
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3, 1952, p. 176), la nord de satul Valea Rea, com. Brădeşti (26 KM nord 
de Craiova), a fost descoperită, o groapă cu multă cenuşă care conţinea 
opt vase hallstattiene. Vasul bitronconic de mari dimensiuni este 
ornamentat cu caneluri în jurul proeminenţelor; un alt vas de acelaşi tip a 
fost ornamentat cu şiruri de benzi imprimate deasupra cărora se află 
grupate triunghiuri haşurate executate în aceeaşi tehnică a imprimării. 
Castroanele cu marginea arcuită în interior sunt ornamentate cu şiruri de 
puncte sub buză sau cu linii incizate, combinate cu cele imprimate în zig-
zag, la capătul cărora se află imprimate câte trei cercuri. În interiorul 
vasului ornamentul consta din incizii în ghirlandă în vârful cărora se află 
două cercuri. Sub buza uşor îngroşată sunt plasate două linii imprimate. 
Au mai fost găsite fragmente dintr-o cupă cu marginea arcuită în interior, 
cu picior scurt, neornamentată, de culoare neagră, lustruită. Cu ocazia 
săpăturilor de salvare efectuate în 1991 au fost trasate două secţiuni în 
punctul amintit mai sus. S-a constatat că lucrările efectuate cu mai mult 
timp în urmă la calea ferată au distrus aşezarea hallstattiană, din săpătură 
rezultând puţine fragmente ceramice ce aparţin categoriei de uz comun. – 
M. Nica, Câteva date despre cetatea hallstattiană de la Valea Rea, com. 
Brădeşti, în „Symposia Thracologica”, Satu Mare, nr. 8 1990, p. 129–130; 
S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

15. Brezoi, oraş, jud. Vâlcea. La o distanță de 300 m sud est de locul în care 
pârâul Valea lui Stan se varsă în râul Lotru, la poalele muntelui, pe 
stânga şoselei Brezoi – Malaia se găseşte un dâmb din care locuitorii scot 
pământ pentru cărămidă. Punctul se numeşte „La Zăvoiaş”. În anul 1963 
s-a observat în profilul malului, la o adâncime de aproximativ 1–2 metri 
urme de arsură, chirpic, cărbune, oase şi fragmente ceramice specifice 
primei epoci a fierului. Din materialul ceramic de aici putem menţiona: 
un fragment dintr-un castron cu buza arcuită în interior, pasta cu multa 
mică are culoare cărămizie, o buză de la un vas ornamentat cu brâu 
alveolar în relief, din pastă aspră de culoare cărămizie şi un alt fragment 
provenind de la un vas mare cu toarta prinsă pe diametrul maxim, de 
culoare cenuşie închisă. Tot aici a fost găsită şi o fusaiolă tronconică din 
pastă de culoare închisă. – Gh. Petre Govora, Descoperiri arheologice 
din epoca fierului în judeţul Vâlcea, în „Materiale și cercetări arheologice” 
9, 1970, 467 urm; Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Editura 
Petras, 1995, p. 59, fig.1/ 1–3; S. Purice, M. Iosifaru, Probleme ale 
Hallstattului în nordul Olteniei, în „Symposia Thracologica”, 6, 1988,  
p. 56.; S. Lazăr, Începutul epocii fierului în zona Râmnicu Vâlcea, în 
SCIVA, 61, 1–2, 2010, București, Editura Academiei, pp. 49–71. 

16.  Brezoi, oraş, jud. Vâlcea. La Brezoi mai sunt menţionate materiale 
ceramice asemănătoare celor din necropola de la Râureni, jud. Vâlcea, 
făcându-se precizarea că şi urnele de aici au fundul perforat. Este foarte 
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probabil ca această mică necropolă, să fie cea semnalată de A. Vulpe, 
care a desenat, în 1964 şi ulterior, în 1968, în muzeul din Râmnicul 
Vâlcea, menţionând ca loc de descoperire, „Valea Lotrului, lângă Păscoaia” 
şi, în 1968, „Podul lui Lazăr” lângă „Valea lui Stan” (menţionăm că cele 
două localităţi sunt învecinate şi se află situate pe partea stângă a 
Lotrului), căteva vase provenind din morminte în cutii de piatră şi despre 
care relatează că aveau perforaţie cu funcţie de „gaura sufletului” (notiţă 
din carnetele de săpătură „Ferigile, 1964”; iar în carnetul „Tigveni, 
1968”: „cimitir cu ciste din plăci de piatră, conţinând exclusiv morminte 
de incineraţie; ceramică prost arsă cu suprafaţa netedă, dar nelustruită, cu 
multă mică şi pietricele în pastă, culoare brună cu pete brun-cenuşiu sau 
brun-roşiatec; singurul decor pe unele exemplare: caneluri oblice”. Se 
mai menţionează că unele vase pântecoase au fundul profilat şi sunt 
asemănătoare celor din tum. 3 de la Tigveni). Deoarece, după cunoştinţa 
noastră, materialul a rămas nepublicat, redăm, cu permisia lui A. Vulpe, 
respectivele schiţe. – A. Vulpe, Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien 
(Die Basarabi Kultur), în Dacia, NS, 9, 1965, p. 124, n. 72 (propune 
datarea necropolei în Hallstatt timpuriu); Idem, în MemAnt 2, 1970,  
p. 131, n. 51, şi A. Vulpe, E. Popescu, Contributions à la connaissance 
des débuts de la culture géto-dacique dans la zone subcarpatique 
Vâlcea-Argeş (La nécropole tumulaire de Tigveni), în Dacia NS. 16, 
1972, p. 90 (unde materialele sunt considerate a aparţine Hallstattului 
târziu); E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 22, n. 85; 
S. Purice, M. Iosifaru, Probleme ale Hallstattului în nordul Olteniei, în 
„Symposia Thracologica”, 6, 1988, p. 56; S. Lazăr, Începutul epocii 
fierului în zona Râmnicu Vâlcea, în SCIVA, 61, 1–2, 2010, București, 
Editura Academiei, pp. 49–71. 

17. Carpen, jud. Dolj. La sud de „Valul lui Traian”, la 500 m de pârâul 
Desnăţui, în dreptul braniştei din „Gloaba” este menţionat un „sălaş" 
hallstattian cu diametrul de 40 metri. – D. Berciu, Colectivul şantierului 
Verbicioara, în SCIV, 3, 1952, p. 174; S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, 
p. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia 
Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

18. Castrele Traiane, com. Pleniţa, jud. Dolj. În această localitate este 
mentionată o cetate de pământ cu şanţ şi val de apărare, pe care autorul 
cercetării o datează în prima epoca a fierului. – D. Berciu, Şantierul 
arheologic de la Verbicioara Dolj, în SCIV, 1, 1950, p. 106; S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Așezări de la sfârșitul epocii 
bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 
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19. Căciulatu, com. Terpezita, jud. Dolj. D. Berciu menţionează în 1938 
existenţa unor „movile-aşezări” din prima epocă a fierului. – D. Berciu, 
Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 143; S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 
1999, pp. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura 
Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

20. Călugăreni, com. Padeş, jud. Gorj. În anul 1980 s-a efectuat o săpătură 
de salvare în punctul „La morminţi” pe un bot de deal format din terasa 
dreaptă a Motrului, la o altitudine de aprox. 350 m. A fost identificată o 
aşezare de tip Vârtop. Ceramica fină este reprezentată prin vase mari 
pântecoase, cu gât tronconic, marginea lată, răsfrântă, ornamentate cu 
caneluri, dispuse în benzi orizontale oblice sau în ghirlandă, precum şi 
faţete. O altă formă este strachina cu marginea arcuită spre interior, 
decorată cu caneluri oblice. Din categoria de uz comun, fac parte vasele 
de dimensiuni mari, cu pereţii groşi, ornamentate cu brâuri alveolate. –  
I. Chicideanu, P. Gherghe, Săpăturile arheologice de la Călugăreni (jud. 
Gorj), în „Materiale și cercetări arheologice”, a XV-a sesiune annuală de 
rapoarte – Braşov 1981, Bucureşti, 1983, pp. 103–107; S. Lazăr, Cultura 
Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 80. 

21. Călugărei, com. Orodel, jud. Dolj. În stânga Desnăţuiului la N–V de sat, 
în punctul numit „Piscul Domnesc” au fost observate în anul 1950, cu 
ocazia unor cercetări de suprafată trei movile, care, se presupun că 
aparţin începutului epocii fierului. – D. Berciu, Şantierul arheologic de 
la Verbicioara Dolj, în SCIV 1, 1951, p. 234, 238; S. Lazăr, Contribuţii 
la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 
14, 1999, p. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura 
Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

22. Căzăneşti, localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea. În 1958 s-au desfăşurat săpături sistematice în punctul „Cărămidărie”, 
care se află în dreapta şoselei Râmnicu Vâlcea – Horezu, între km. 186–187, 
pe o terasă. Au fost găsite fragmente ceramice Verbicioara V şi Hallstatt. 
– D. Berciu, Date noi privind sfârşitul culturii Verbicioara, SCIVA, 27, 
2, 1976, pp. 171–180; G. Petre-Govora, Evoluţia culturii Verbicioara în 
„Symposia Thracologoca”, 7, 1989, p. 255; Idem, O preistorie a nord-
estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, Editura Petras, 1995, p. 14, 27; F. 
Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara I, în „Oltenia. 
Studii şi Comunicări”, XII, 2000, p. 46. 

23. Căzăneşti, localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, jud. 
Vâlcea. În anul 1978 s-a descoperit o aşezare Verbicioara IV–V, situată 
pe terasa stângă a pârâului Săveasca, care se întindea pe aprox. 3 ha. Tot 
aici au fost săpate două locuinţe şi un mormânt de inhumaţie, cu 
scheletul bine conservat, culcat pe stânga, în poziţie chircită având 
orientarea sud – vest. Mormântul avea ca inventar o strachină mică 
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fragmentară lucrată din pastă cenuşie, de forma semisferică, cu marginea 
teşită scurt în interior. Una din locuinţe a apărut la adâncimea de 0,40 m 
sub stratul vegetal, iar grosimea dărâmăturilor coboară până la adâncimea de 
1m față de nivelul de călcare actual. Forma locuinţei era rectangulară 
având dimensiunile de 3 x 2 m. În masa de chirpic ars s-au găsit cinci 
vase fragmentare. A două locuinţă avea dimensiunile de 2 x 2,50 m. Pe 
podina ei s-au găsit şase suporturi de vatră şi o cupă cu picior. La numai 
0,20 m distanţă faţă de ultima locuinţă se găsea o groapă ovală cu 
diametrul maxim de 1,80 m, din care au fost scoase câteva fragmente 
ceramice şi o dăltiţă de bronz. – G. Petre-Govora, Un orizont hallstattian 
timpuriu în nord-vestul Olteniei în Thraco-Dacica, 4, 1–2, 1983, p. 85–95; 
Idem, Evoluţia culturii Verbicioara în „Symposia Thracologica”, 7, 1989,  
p. 225; Idem, O preistorie a nord-estului Olteniei, Râmnicu Vâlcea, 
Editura Petras, 1995, p. 43–47–51, 54, pl. 1/ 9–12, 2/ 4, 4/ 7, 6/ 4, 5, 7, 8, 
11–13, 7/ 1, 3, 5–7, 9, 10; 11, 12/ 1–12; 13; F. Ridiche, Noi date privind 
cunoaşterea culturii Verbicioara I, în „Oltenia. Studii şi Comunicări”, 
XII, 2000, p. 46. 

24. Cârcea, com. Coşoveni, jud. Dolj. În punctele Hanuri şi Viaduct au fost 
descoperite cu ocazia săpăturilor în aşezările neolitice, fragmente ceramice 
din prima epocă a fierului, care aparţin prin pastă, formă şi decor canelat 
culturii Vârtop şi culturii Basarabi. – M. Nica, B. Tănăsescu, Câteva date 
despre sistemul de protecţie al aşezărilor preistorice de la Cârcea 
„Hanuri” şi „Viaduct”, în „Oltenia. Studii şi comunicări”, 11, 1999,  
pp. 5–17; A. Vulpe, Zur Entstehungder geto-dakischen Zivilisation. Die 
Basarabi Kultur, în Dacia, NS, 30, 1986, p. 56; S. Lazăr, Contribuţii la 
repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 
1999, p. 19–37. 

25. Cârna, jud. Dolj. În 1942 Vl. Dumitrescu şi C.S. Nicolăescu-Plopşor au 
semnalat prezenţa pe „Grindul Rostii” a mai multor fragmente ceramice 
hallstattiene. Au fost adunate mai multe fragmente care aparţineau unui 
vas de mari dimensiuni, cu gâtul tronconic şi buza răsfrântă în exterior 
care pe umăr are patru proeminenţe conice, decorate cu caneluri, la baza 
cărora se află un şir de alveole. Vasul este de culoare neagră cu luciu 
metalic. – Gh. Bichir, Cercetări arheologice pe grindurile din apropierea 
comunei Cârna, în „Materiale și cercetări arheologice”, 5, 195 9, p. 279; 
S. Lazăr, Așezări de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii 
fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

26. Cârna, jud. Dolj. Pe malul sudic al Bălţii Nasta, în punctul „La Târlă” a 
fost descoperită în cursul săpăturilor sistematice din 1996, o aşezare 
hallstattiană timpurie. – I. Chicideanu, Ein neuer Fund vom Beginn der 
Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, 
p. 210, nota 16.  

27. Cârna, jud. Dolj. Pe „Grindu lui Dănilă”, la 5 km. sud de Cârna, au fost 
identificate morminte plane de incineraţie de tip Gârla Mare şi Bistreţ 
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Işalniţa, precum şi fragmente ceramice hallstattiene timpurii. – I. Chicideanu, 
Ein neuer Fund vom Beginn der Hallstattzeit aus der kleinen Walachei, 
în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 210; M. Şandor Chicideanu, Cultura 
Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la 
Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia Napocae, 2003, 
p. 223. 

28. Cârna, jud. Dolj. Pe malul sudic al Bălţii Nasta, în punctul „La butoi”, 
au fost descoperite mai multe complexe (gropi) hallstattiene timpurii. –  
I. Chicideanu, Ein neuer Fund vom Beginn der Hallstattzeit aus der 
kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 210, nota 16. 

29. Cârna, jud. Dolj. Pe malul de sud al bazinului 4 al Fermei Piscicole 
Dunăreni a fost descoperit un mormânt cenotaf, care avea ca inventar un 
vas borcan, un castron ce avea rol de capac şi un alt fragment de castron. 
Vasul borcan era decorat cu un brâu alveolar şi patru proeminenţe 
conice, plasate la nivelul brâului. Castroanele (atât cel întreg, cât şi cel 
fragmentar) aveau pe interior un decor canelat în formă de ghirlandă. 
Materialele au fost atribuite culturii Vârtop. – I. Chicideanu, O descoperire 
de la începutul epocii fierului la Cârna, în SCIVA, 43, 1992, p. 315 şi 
urm.; Idem., Ein neuer Fund vom Beginn der Hallstattzeit aus der 
kleinen Walachei, în Dacia, NS, 43–45, 1999–2001, p. 210; S. Lazăr, 
Așezări de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în 
sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

30. Cârna, jud. Dolj. În urma săpăturilor efectuate în perioada 1985–1993 
pe grindul „Ostrovogania”, în punctul „Malu Mare”, a fost găsită o 
necropolă plană de incineraţie în urnă cu 58 morminte Gârla Mare,  
9 morminte Bistreţ – Işalniţa, un mormânt Verbicioara, precum şi 
fragmente ceramice de tip Vârtop. – I. Chicideanu, Die Frühthrakische 
Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, 
pp. 40–47; A. Barnea, Cronica, SCIVA, 40, 1989, 3, 196; Idem, în SCIVA, 
44, 1994, 4, p. 377; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al 
judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, NS, 14, 1999, pp. 19–37; M. Şandor 
Chicideanu, Cultura Žuto Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea 
epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia 
Napocae, 200, p. 223. 

31. Cetate, jud. Dolj. În punctul „Balta Mare” au fost găsite fragmente dintr-un 
vas mare cu corpul bombat, lustruit, ornamentat cu proeminenţe, asemănător 
vaselor din grupul Vârtop (cercetări de suprafaţă Gh. Popilian, P. Gherghe, 
S. Lazar). – S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului 
Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Așezări de 
la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, 
în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

32. Cloşani, jud. Mehedinţi. În versantul drept al Motrului Mare, la o 
altitudine de 440 m, se află peştera Cloşani. Pe un culoar strâmt situat la 
aproximativ 20 m de intrare, într-un puţ vertical de 4 m. adâncime, la 



 Catalogul descoperirilor ceramice hallastattiene timpurii din Oltenia. I. (A–G) 33 

baza acestuia, într-o nişă au fost găsite depuse trei vase întregi şi câteva 
fragmente ceramice. Vasele, care au fost datate în Ha. A, se aflau în 
poziţie culcată şi erau lipsite de inventar. Vasul bitonconic avea cu gâtul 
înalt, buza evazată, uşor teşită, decorat cu patru proeminenţe organice pe 
pântec. Din cele două ceşti, una avea de formă tronconică, cu o toartă 
supraînălţată şi buza arcuită în interior, iar a doua de formă bitonconică, 
cu buza evazată şi toartă supraînălţată. – C. Lascu, S. Marinescu Bâlcu, 
Noi date privind depuneri rituale în peşteri din Mehedinţi, în „Studii de 
preistorie”, 2, 2003–2004, pp. 207–213; S. Lazăr, Cultura Vârtop în 
Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 79. 

33. Craiova, judeţul Dolj. În punctul „Valea Gagului”, M. Nica a identificat 
în 1975 mai multe fragmente ceramice hallstattiene timpurii. – S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, p. 19–37; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, 
Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 80. 

34. Cuina Turcului, com. Dubova, jud. Mehedinţi. Ceramica hallstattiană găsită 
într-un adăpost sub stâncă, a fost încadrată de către autorii descoperirii în 
grupul Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, Un grup hallstattian timpuriu 
în sud-vestul României – Insula Banului, în SCIV, 20, 1969, 3, p. 417, 
fig. 1; B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung 
der älteren Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 153. 

35. Damian, com. Sadova, jud. Dolj, R. – Fragmente ceramice hallstattiene 
au mai fost găsite în urma unor cercetări de suprafaţă şi în punctul 
„Islazuri”. – O. Stoica, Descoperiri arheologice în satul Damian, în „Studii 
şi Cercetări”, Craiova, 1969, p.143; I. Chicideanu, Die Frühthrakische 
Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, 
pp. 42, 44; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului 
Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Așezări de 
la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, 
în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

36. Damian, com. Sadova, jud. Dolj. În punctul „Trăsuri” aflat la aproximativ 
700 metri sud de sat, a fost descoperit întâmplător în peretele unui canal 
de irigaţie la adâncimea de 1,20 m un vas bitronconic, cu buza răsfrânta 
în exterior, nedecorat, acoperit cu slip negru. În acest vas erau două ceşti 
cu buza arcuită în interior, cărora le lipsesc toartele, iar alături se afla o 
strachină-capac fragmentară, de formă tronconică cu marginea arcuită în 
interior ornamentată cu 4 proeminenţe. În apropierea vaselor au fost 
găsite oase arse. Complexul a fost considerat că aparţine unui mormânt 
Hallstattian de incineraţie. Ulterior materialele au fost atribuite grupului 
Bistreţ Işalniţa. – O. Stoica, Descoperiri arheologice în satul Damian, Studii 
şi Cercetări Craiova, 1969, p. 143; I. Chicideanu, Die Frühthrakische 
Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, în Dacia, NS, 30, 1986, 1–2, 
pp. 42–44; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului 
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Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; M. Şandor 
Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea 
epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura 
Nereamia Napocae, 2003, p. 226 

37. Dăbuleni, jud. Dolj. Pe „Grindul Lupilor” a fost găsit un vas cu gât 
cilindric, înalt, puţin, evazat, cu patru apucători lăţite situate pe pântec; el 
are înaltimea de 32,5 cm. şi diametrul gurii de 18 cm. Pasta este de 
culoare neagră castanie, cu nuanţe brune. Tot în zonă a fost descoperit şi 
un vas dublu de tip Vârtop. – D. Berciu, Die Verbicioara Kultur, Dacia 
NS, 5, 1961, p. 160, fig. 20/ 6; Idem, Noi descoperiri preistorice în judeţul 
Romanaţi, în „Ramuri”, Craiova; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul 
arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

38. Desa, jud. Dolj. În colecţia Muzeului Naţional de Antichităţi din 
Bucureşti se păstra un vas dublu ornamentat cu caneluri, găsit în 1871 de 
maiorul D. Papazoglu, care aparţinea Hallstattului timpuriu. – S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, 
SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

39. Dobreşti, jud. Dolj. La confluenţa pârâului Predeşti cu Jiul, a fost 
semnalată o cetate întărită cu şanţ de apărare. Cele câteva fragmente 
ceramice găsite la suprafaţă aparţin hallstattului timpuriu. Materialele se 
afla în Muzeul Olteniei. – S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic 
al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37;  
S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-
vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 128 

40. Dobridor, com. Moţăţei, jud. Dolj. La vest de sat, lângă „Măgura Lată” 
fost identificată o cetate de pământ, de formă rotundă fortificată cu şanţ 
şi val de apărare, aparţinând primei epoci a fierului. – D. Berciu, Şantierul 
arheologic de la Verbicioara Dolj, SCIV, 1, 1950, p. 106; S. Lazăr, 
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37.  

41. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi. În zona castrului roman de la 
Drobeta au fost găsite fragmente de străchini şi ceşti, pe care autorul 
descoperirii, G. Crăciunescu, le atribuie aspectului cultural Insula 
Banului. – G. Calotoiu, Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Târgu 
Jiu, Editura „Alexandru Ștefulescu”, 2002, p. 40. 

42. Dubova, Peştera Ponicova, jud. Mehedinţi. Ceramica găsită de V. Boroneat, 
autorul săpăturilor, aparţine primei epoci a fierului, fiind încadrată în 
grupul Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, Un nou grup hallstattian 
timpuriu în sud-vestul României, în SCIV, 20, 1969, 3, pp. 393–423;  
M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud – vestul României, 
București, 1993, p. 288; S. Lazăr, Așezări de la sfârșitul epocii bronzului 
și începutul epocii fierului în sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 
23, 2009, pp. 17–34. 
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43. Dubova, com. Plavişeviţa, jud. Mehedinţi. În punctul „Cuina Turcului” 
s-a găsit ceramică decorată cu caneluri şi câteva fragmente cu ornamente 
imprimate, de tip Insula Banului. – S. Morintz, P. Roman, Un nou grup 
hallstattian timpuriu în sud-vestul României, în SCIV, 20, 1969, 3, 
pp. 393–423; M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud – vestul 
României, București, 1993, p. 288. 

44. Galicea Mare, jud. Dolj. A fost semnalată o cetate de pământ cu şanţ şi 
val de apărare, datată în prima epoca a fierului de autorii descoperirii. – 
D. Berciu şi colaboratori, Şantierul arheologic de la Verbicioara Dolj în 
SCIV, 1, 1950, p. 106; S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al 
judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, 
Așezări de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în 
sudul Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, SN, 23, 2009, pp. 17–34. 

45. Galiciuica, com. Giubega, jud. Dolj. Printre aşezările din prima epocă a 
fierului, D. Berciu menţionează şi aşezarea hallstattiană de la Galiciuica. 
– D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 143;  
S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în 
„Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37. 

46. Gătejeşti, oraşul Băile Govora, jud. Vâlcea. Pe terasa din stânga râului 
Govora, aproape de intersecţia şoselelor Râmnicu Vâlcea – Horezu și 
Gătejeşti – Băile Govora, la 1 m adâncime, au fost găsite printre bolovani de 
râu, mai multe fragmente ceramice. Ceramica datează din Hallstattul 
timpuriu şi cuprinde, printre alte fragmente, o parte de vas lucrat din 
pasta neagră-cenuşie cu două torţi supraînălţate, ornamentat cu caneluri 
verticale care încadrează două proeminenţe. – Gh. Petre Govora, Descoperiri 
arheologice din epoca fierului în judeţul Vâlcea, Materiale, 1970,  
p. 481–482, fig. 9/ 1; Idem, Necropola şi aşezarea din epoca fierului de 
la Gătejeşti, în SCIV, 22, 1971, 4, p. 557–565; Idem, O preistorie a 
nord-estului Olteniei, 1995; S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria 
tracilor timpurii, I, 1978, p. 68.  

47. Ghidici, com. Piscul Vechi, jud. Dolj. La aproximativ 35 m vest de 
aşezarea hallstattiană a fost descoperit, la adâncimea de 0,80 m faţă de 
nivelul actual de calcare, un mormânt de incineraţie hallstattian. Pe fundul 
gropii au fost găsite 10 vase: şase strachini, două vase bitronconice, dintre 
care unul cu capac, un vas dublu, o ceaşcă bitronconică cu proeminenţe. 
Oasele incinerate erau depuse în două strachini de dimensiuni mari, 
lustruite şi canelate. Printre oasele incinerate se mai aflau: o pietricică 
albă lustruită şi o sârmă de bronz. – M. Nica, Locuinţe de tip Gârla Mare 
şi hallstattian descoperite în aşezarea de la Ghidici, judeţul Dolj, în 
„Thraco-Dacica”, 8, 1–2, 1987, p. 29, pl. 1/ 1; 5; 10/ 1, 2; 11/ 1, 3, 10; 
12/ 6; 17/ 5, 6; Idem, Noi descoperiri ale epocii bronzului în Oltenia, în 
„Symposia Thracologica”, 7, 1989, p. 252; Idem, Date noi cu privire la 
cronologia şi periodizarea grupului cultural Gârla Mare pe baza 
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descoperirilor din aşezarea de la Ghidici, punctul „Balta Ţarova”, în 
(ed. P. Roman, M. Alexianu) Relations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes 
du XIV e Symposium National de Thracologie, 1994; S. Lazăr, Sfârşitul 
epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, 
Craiova, Editura Universitaria, 2011, pp. 225–227. 

48. Ghidici, com. Piscul Vechi, jud. Dolj. În punctul „Balta Tarovei I” unde 
au fost săpate locuinţele aparţinând aşezării Gârla Mare şi Bistreţ Işalniţa 
s-au descoperit şi trei locuinţe de tip Vârtop (L7, L 8, L 10). Locuinţa nr. 
7, cu dimensiunile de 9 x 10 m, de formă rectangulară, avea podina, din 
nisip bătut, uşor înclinată de la nord la sud, diferenţa de nivel fiind de 
0,30 m. Vatra, de formă circulară se afla aproximativ în centrul ei şi avea 
diametrul de 1 m şi o bordură înaltă de 6 cm. În jurul vetrei se aflau două 
grupări de vase sparte pe loc iar în colţurile de est şi vest se aflau 20 greutăţi 
de lut, piramidale, de mari dimensiuni, împreună cu numeroase bile de 
lut, fragmente ceramice şi mult cărbune. Locuinţa nr. 8 era de formă 
rectangulară, orientată nord-sud şi avea dimensiunile de 7,50 x 4 m. În 
apropierea peretelui de vest era amenajat cuptorul în formă de potcoavă, 
de 0,80 x 0,80 m a cărui boltă s-a conservat pe o înălţime de 0,20 m. 
Alături se aflau 3 râşniţe şi câteva fragmente ceramice de tip Vârtop. 
Locuinţa nr. 10 este asemănătoare ca formă şi dimensiuni cu locuinţa nr. 
7, dar are un inventar ceramic foarte sărac. – M. Nica, Locuinţele de tip 
Gârla Mare şi Hallsattiene descoperite în aşezările de la Ghidici, 
„Thraco-Dacica”, 13, 1987, pp. 16–38; Idem, Câteva date despre necropola 
şi aşezările Hallstattiene timpurii de la Ghidici, punctul Balta Ţarova, 
„Cercetări arheologice în aria nord-tracică”, I, Bucureşti, 1995, p. 199; 
Idem, Noi date stratigrafice şi cronologice în aşezările de tip Gârla 
Mare şi Hallstattian de la Ghidici, „Sympozia Thracolologica”, 8, Satu 
Mare, 1990, pp. 127–128; M. Nica, S. Lazăr, Locuinţele Hallstattiene 
descoperite în aşezările de la Ghidici, punctele Balta Ţarovei I şi II 
(judeţil Dolj), în „Cercetări arheologice în aria nord tracă”, II, Bucureşti, 
1997, pp. 87–112; S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii 
fierului în sud-vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 227 

49. Ghidici, com. Piscul Vechi, jud. Dolj. Aşezarea hallstattiană din punctul 
„Balta Tarovei II” este situată la aprox. 200 m est de prima aşezare. Aici 
a fost săpată o singură locuinţă aparţinând culturii Vârtop care suprapune 
nivelul de locuire din epoca bronzului. Podina care se mai păstrase doar 
pe o suprafaţă de 2,60 x 2 m, restul fiind distrusă de factorii naturali care 
au deranjat duna de nisip, prezenta aspectul unei cruste de vatră puternic 
crăpat. Vatra care, ţinând cont de urmele de arsură, fusese probabil 
rotundă, se mai păstra pe o suprafaţă de 1 x 1,50 m. În locuinţă a fost 
găsită ceramică, o fusaiolă, un cuţit de bronz, lung de 8,5 cm şi un ac de 
bronz nedecorat. – M. Nica, S. Lazăr, Locuinţele Hallstattiene descoperite în 
aşezările de la Ghidici, punctele Balta Ţarovei I şi II (judeţil Dolj), în 
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„Cercetări arheologice în aria nord tracă”, II, Bucureşti, 1997, pp. 87–112;  
S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-
vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 228 

50. Govora-sat, oraş Băile Govora, jud. Vâlcea. În punctul „Runcuri”, situat 
în stânga râului Govora, pe o pantă a dealului „Săpunarului”, au fost 
găsite fragmente ceramice de tip Verbicioara şi Hallstatt. – D. Berciu,  
P. Purcărescu, P. Roman, în „Materiale și cercetări arheologice” VI, 1959, 
pp. 134–136; S. Morintz, Contribuţii arrheologice la istoria tracilor timpurii, 
p. 68; Gh. I. Petre-Govora, Descoperiri arheologice din epoca fierului în 
judeţul Vâlcea, Materiale, IX, 1970, p. 474 şi urm; Idem, O preistorie a 
nord-estului Olteniei, 1995, p. 51; G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara 
în jumătatea vestică a Olteniei, Craiova, 2004, p. 32. 

51. Govora-sat, oraş Băile Govora, jud. Vâlcea. În punctul „Treime” aflat la 
150 m nord de confluenţa Pârâului Sărat cu Govora, a fost identificată în 
1970, prin cercetări de suprafaţă, o aşezare cu un strat de locuire gros de 
aprox. 0,30 m, la baza căruia au fost descoperite două locuinţe şi o groapă. 
Materialul a fost atribuit grupului Bistreţ Işalniţa sau unui aspect hallstattian 
timpuriu. – Gh. Petre Govora, în „Thraco-Dacica”, 4, 1983, 1–2, fig. 1; I. 
Chicideanu, Zur Bronzezeit, p. 44; M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-
Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea 
mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia Napocae, 2003, p. 233. 

52. Grădiştea, jud. Vâlcea. Punctul „Cetatea Muierii”, situat pe Dealul Muierii, 
este mărginit la est de valea râului Olteţ, la vest de cea a Amaradiei şi în 
partea nordică de valea Gilortului. În partea de est a acestui deal, la 
aproximativ 2 km sud-vest de satul Obislavul, s-au găsit fragmente ceramice 
Verbicioara IV. Acestea au fost descoperite într-un strat subţire de cărbune. 
În aceeaşi zonă, s-au găsit şi câteva fragmente hallstattiene de tip Vârtop. – 
Petre Govora, Vâlcea, vatră de vieţuire multimilenară a patriei noastre, 
în „Studii Vâlcene”, 5, 1982, p, 12; F. Marinescu, D. Munteanu, Cercetări în 
cetatea hallstattiană timpurie de la Grădiştea, judeţul Vâlcea, SMMIN, 17–
18, 1984–1985, pp. 125–136; S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul 
epocii fierului în sud-vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 
2011, p. 230. 

53. Grădiştea, jud. Vâlcea. Cetatea hallstattiană se află situată pe un platou 
înalt numit „Dealul Muierilor”. Este de formă circulară, cu diametrul de 
aprox. 80 m. Era apărată de o palisadă de lemn care în unele zone conţinea 
blocuri masive de lut bine bătătorite şi avea probabil funcţia de cetate de 
refugiu. In incintă s-au identificat urme de locuinţe, chirpic şi puţine 
fragmente ceramice. Autorii săpăturii au identificat un nivel de locuire 
corespunzător secolelor XIII–IX a.Chr. şi un altul datat în secolele IX–
VIII a.Chr. – D. Berciu, APO, p. 202, 204; F. Marinescu, Cercetări din 
cetatea Hallstattiană de la Grădiştea, judeţul Vâlcea, în „Studii şi 
Materiale de Istorie Militară”, 1981–1982, p. 47 şi urm; G. Calotoiu, 
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Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Târgu Jiu, Editura „Alexandru 
Ștefulescu”, 2002, p. 39. 

54. Gubaucea, com. Vela, jud. Dolj. La est de „Lacul Mare”, între punctele 
numite „Pricina”, „Drumul Conacelor” şi pădure se afla câteva mici 
aşezări din prima epocă a fierului. Săpături a întreprins aici colectivul 
şantierului Verbicioara în anul 1950. Cu prilejul acestor săpături a fost 
descoperită ceramică hallstattiană şi două spirale de aur. In două din 
aceste aşezări s-a săpat câte un şanţ de 6 x 1 m şi respectiv 12 x 2 m. 
Diametrul primei aşezări este de aproximativ 18 m, cea de adoua având o 
întindere mai mare de aproximativ 40 de metri. Stratul de cultură 
măsoară în ambele cazuri în jur de 0,40 m. Unele materiale găsite aici, 
cum ar fi vasele negre lustruite, au fost considerate de unii autori ca 
aparţinând grupului Bistreţ Işalniţa. – D. Berciu, E. Comşa, S. Popescu-
Ialomiţa, Şantierul arheologic de la Verbicioara – Dolj, în SCIV, 2, 1, 
1951, p. 243; Idem, Câteva probleme ale culturii Verbicioara, în SCIV, 
12, 2, 1961, p. 227, 235, 236; Idem, Date noi privind sfârşitul culturii 
Verbicioara, SCIVA, 27, 2, 1976, p. 171; S. Morintz, Contribuţii arheologice 
la istoria tracilor timpurii, p. 62, pl. 36/ 1, 4; I. Chicideanu, Zur Bronzezeit, 
p. 45; G. Crăciunescu L’Âge du Bronze moyen et final, p. 118, pl. III, IV; 
S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele 
Olteniei”, SN, 14, 1999, p. 19–37; F. Ridiche, în „Oltenia Studii şi 
Comunicări”, XII, 2000, p. 54; M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo 
Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea 
mijlocie şi inferioară, Cluj, Editura Nereamia Napocae, 2003, p. 233;  
G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, 
Craiova, 2004, p. 33. 

CATALOG OF EARLY HALLSTATT CERAMIC 
FINDS FROM OLTENIA 

(Abstract) 

In the middle of the 20th century, was initiated an important project: the drawing up 
of the archaeological repertoire from Romania. Because this initiative proved to be 
extremely difficult, was considered to be useful the outlining of repertoires on counties or 
regions. In such a context is considered the attempt to gather the information that refers to 
the archaeological discoveries that belong to the Iron Age in Oltenia. 

The chronology of the Early Hallstatt from Oltenia has a first stage characterized by 
the grooved ceramics; it might be dated, in the absolute chronology, roughly, in the 12th – 
11th centuries B.C. The second stage, with imprinted ceramics of Insula Banului – Gornea – 
Kalakača type is dated in the 10th – 9th centuries B.C., being followed by the Basarabi 
culture that begins the earliest at the end of the 9th century or the beginning of the 8th century. 

 
Keywords: Oltenia, Iron Age, ceramics, the archaeological discoveries. 
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STAMPED BUILDING MATERIALS DISCOVERED 
 AT REŞCA-ROMULA 

MIRCEA NEGRU* 

Introduction 

Bricks were a widespread material in constructions in the Roman Empire, 
especially since the time of Augustus, when they began to be burnt, which greatly 
increased their resistance to changes in climate and temperature. 

The lack of stone and the perishability of wood or unfired clay in Romula, led 
to the development of an industry of ceramic building materials, bricks and tiles, in 
particular. In the 2nd–3rd centuries AD in the Roman world, the technology of 
producing good quality bricks and tiles had been already perfected as a result of 
centuries of experience. Taking the volume and weight of these materials into 
account, they could not have been brought from great distances. On the other hand, 
the raw material was sufficient near most urban centers.1 

The systematic excavations undertaken at Romula in the northern sector, led 
to the identification and research of the largest ceramic production center in the 
province of Dacia (Inferior) Malvensis. Among the ceramic production workshops 
were also those in which bricks, tiles and other building materials were 
manufactured.2 

Some of the bricks and tiles produced at Romula bear the stamps of military 
or civilian producers. 

In this article we aim to present a batch of stamped bricks and tiles, 
discovered between 2013–2018 on the territory of Reşca village in Dobrosloveni 
commune, Olt County, in two different locations: in the Central Fortification, and 
in the south-eastern part of the Roman town of Romula, in the spot located in the 
actual Severus street, no. 6 (Fig. 1). 

                                                 
* Conf. Univ. PhD, Department of Law and Administrative Sciences, Spiru Haret University 

Bucharest, Romania / Faculty of History – Center for Comparative Studies of Ancient Societies, 
University of Bucharest, Romania; e-mail: mnegru.ist@spiruharet.ro 

1 M. Negru, F. Bohîlţea-Mihuţ, I. Săvulescu, I. Poll, A. Liţu, V. Bottez, Consideraţii privind 
producţia de cărămizi romane la Romula. Procese tehnologice şi produse, ARHEOVEST, V1, 
JATEPress Kiadó, Szeged, Hungary, 2017, pp. 451–467 

2 Gh. Popilian, Două cuptoare de ars ţigle şi cărămizi descoperite la Romula, in RevMuz 6, 
1969, 2, pp. 167–169; Idem, Ceramica romană din Oltenia, 1976, pp. 142–144. 
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Catalogue of discoveries 

1. Tiles. Fragment (Fig. 2:1; 3:1). 
Description. Fragment of tile with broken vertical border. Compact reddish 

paste mixed with a small amount of sand. 
Technical data. (L) = 336 mm, (w) = 227 mm, Th = 23–35 mm, (LF) = 

104 mm, Fw = 36 mm, (HL) = 23 mm. 
Stamp. The stamp is slightly oblique to the walls, central, partially preserved, 

difficult to read. The letters SV (*?) SAG were identified by rubbing with a pencil. 
Archaeological context. Central Fortification, 2017. S14, c. B5, 0.40 m. 
Remarks. The upper part smoothed, the lower part with many irregularities 

from the drying process. 
Chronology: Secondary position, in a late Roman or post-Roman level, the 

second half of the 3rd century – 4th century AD. 
 
2. Tiles. Fragment (Fig. 2:2; 3:2). 
Description. Large size tile, light reddish colour, with a lot of sand and mica, 

respectively rare pebbles of 1–3 mm. The stamp is located in the center. 
Stamp. NS = N(umerus) S(vrorum). With a dash above the letter N. 

Retrograde writing. 
Technical data. (L) = 269 mm, (w) = 141 mm, Th = 21 mm, (HL) = 30.5 mm. 
Archaeological context. Find-spot: 6 Severus street, 2013, S1, c.2, –0.45–

0.55 m IS 101A. 
Remarks. The fragment of the tile was discovered in a layer with fragments 

of bricks, tiles and rare fragments of ceramic vessels from the Roman period. 
Chronology: Mid-2nd century AD – the beginning of the 3rd century AD. 
 
3. Tiles. Fragment (Fig. 2:3; 3:3). 
Description. Semi-fine paste with a lot of sand and mica, rare pebbles and 

fragments of limestone. 
Technical data. (L) = 128 mm, (w) = 121 mm, Th = 28 mm, HL = 46 mm. 
Stamp. N... = N(umerus)... (Svrorum). Latin characters without rectangular 

frame. With a dash above the letter N. 
Archaeological context. Central Fortification. Passim, 2018. 
Remarks. The upper part smoothed, the lower part with many irregularities 

from the drying process. 
Chronology: Mid-2nd century AD – the beginning of the 3rd century AD. 
 
4. Brick. Fragment (Fig. 2:4; 3:4). 
Sesquipedalis type 
Description. Massive brick. Reddish-yellow paste with sand, mica and rare 

pebbles with diameters of 1–3 mm, very rare of 3–7 mm. 
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Technical data. (L) = 225 mm, w = 299 mm, Th = 62 mm, HL = 60 mm. 
Stamp. Latin characters without frame. NS = N(umerus) S(vrorum). 
Archaeological context. Central Fortification, 2018. Passim. IS? 
Remarks. Traces of modelling / scraping with wood frame. Slightly raised 

long edge on one side. The upper part smoothed, the lower part with many 
irregularities from the drying process. Decorated with a group of 3 oblique finger-
drawn lines from one corner to the middle of the long side. 

Chronology. Mid-2nd century AD – the beginning of the 3rd century AD. 
 
5. Brick. Fragment (Fig. 2:5; 3:5). 
Description. Fragment of narrow brick. Semi-fine reddish-yellowish paste, 

with sand and a little mica, rare limestone fragments of 1–3 mm, rare long 
porosities of 2–5 mm, wide of approx. 1–1.5 mm. 

Technical data. (L) = 134 mm, (w) = 82 mm, Th = 45 mm, HL = 35 mm. 
Stamp. CR = (Numerus?) C(ivum?) R(omanorum?) is kept fragmentary, 

partially lacking certain segments of the identified letters. 
Archaeological context. Central Fortification, 2017. Section S14, c. E5, 

0.34–0.63 m. IS 5048 B. A plated denarius was discovered in this level, minted in 
Rome (?) between 231–235 A.D, during the reign of Severus Alexander (IS 8149).3 

Remarks. The upper part smoothed, the lower part with many irregularities 
from the drying process. The upper part is decorated with two groups of three 
oblique lines drawn with the fingers. 

Chronology: The first half of the 3rd century AD. 
 
6. Brick. Fragment (Fig. 2:6; 3:6). 
Description. Fragment of narrow brick. Semi-fine reddish-yellowish paste, 

with sand and a little mica, rare limestone fragments of 1–3 mm, rare porosities 
with lengths of 1–3 m and width of approx. 1 mm. 

Technical data. (L) = 135 mm, (w) = 127 mm, Th = 40 mm, (HL) = 28 mm. 
Stamp. CR = C(ives) R(omani) 
Archaeological context. Central Fortification, 2017. Section S14, c. E5, 

0.34–0.63 m. IS 5048 A. A plated denarius was discovered in this level, minted in 
Rome (?) between 231–235 A.D, during the reign of Severus Alexander (IS 8149).4 

Remarks. The upper part is decorated with two groups of three oblique lines 
drawn with the fingers. The upper part smoothed, the lower part with many 
irregularities from the drying process. 

Chronology: The first half of the 3rd century AD. 

                                                 
3 Coin identified by Dr. Theodor Isvoranu, Vasile Pârvan Institute of Archeology Bucharest. 
4 Ibidem. 
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Research stage 

Numerus Surorum Sagittariorum 
The debates about the station of this numerus in the Dacian province are still 

ongoing and relevant to the historical context at large, despite being rather old.5 
The first mention of a military unit of Suri sagittari in Lower Dacia 

(Malvensis) is considered to be the one at Arutela, where in 138 AD, soldiers from 
this unit built the Roman camp6. During the same period, the military unit is 
mentioned in an inscription discovered in the Roman camp of Rădăcineşti7, and in 
Drobeta it is attested in the first half of the 2nd century by a stamp on a brick8. The 
stamps of this numerus were also discovered in the Roman camp of Slăveni9. 

In Romula, Claudius Montanus, immunis in numerus Surorum sagitariorum, 
placed a funeral stele for his daughter Claudia Amba, who lived in Dacia 5 years of 
her 20 years of life10. Based on this funerary monument, M. Speidel considered that 
this numerus would have been stationed at Romula.11 

Another inscription relevant to this military unit is built in the outer wall of a 
corner of the Cathedral of Seville, where the Colonia Romula Hispalis was located. 
It is the epitaph of Sextus Julius Possessor, who was, among others, praepositus 
numeri Syror(um) sagittarior(um) and curator civitatis Romulensium Malvensium.12 
Another prepositus of this numerus, Antonius Zoilus and a group of librarians, 
erected an inscription dedicated to the God Mithras.13 

At Carsium, in Moesia Inferior, an inscription was dedicated to Genio 
cent(uriae) / Fl(avi) Ianuar(i) by Fl(avius) Avitianus, who was sig(nifer) n(umeri) 
Suro / [r]um s(agittariorum),14 and at Kajtasovo in Moesia Superior, another 
inscription mentios Vatern(ius) / Cas(s)ian(us), / eq (ues) t(urmea) e / n(umero) 
S(urorum).15 These two inscriptions, dated to the end of the 2nd century and the 
beginning of the 3rd century, indicate the movement or deplacement of some 
detachments of this numerus stationed at Romula. 

                                                 
5 F. Marcu, Military tile-stamps as a guide for the garrisons of the forts in Dacia, in ORBIS 

ANTIQVVS, Studia in honorem Ioannis Pisonis, Cluj-Napoca, 2004, 1–37: O. Ţentea, Ex Oriente ad 
Danubium: the Syrian auxiliary units on the Danube frontier of the Roman Empire, Bucharest, 2012, 
pp. 76–78. 

6 CIL III, 12601a = 13793 = IDR II, 575; CIL III, 12601b = 13794 = IDR II, 576. 
7 CIL III, 12605 = IDR II, 585 
8 AÉ 1978, 695. 
9 IDR II, 496, 498, 499, 510, 526. 
10 CIL III, 1593 = 8032; AÉ 1914, 120. 
11 M. Speidel, Numerus Syrorum Malvensium, in Dacia, NS, XVII, 1973, p. 169; S. Nemeti,  

D. Dana, Malva, la colonie perdue de la Dacie Inférieure, in ActaMN, 54/ I/ 2017, pp. 211–212. 
12 CIL II, 1180 = ILS, 1403. 
13 IDR II, 341 
14 CIL III, 7493 
15 IDR III/ 1, 2 = AE 1980, 732 
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In 248 AD, the city of Romula was surrounded by a wall, called the Wall of 
Philip the Arab.16 For this large infrastructure work, carried out manu militari, it 
seems that not enough newly manufactured bricks were available, which is why 
bricks from disused constructions were reused. Some of them had the NS stamp, 
reminiscent of Numerus Surorum.17 At that time, this numerus was no longer in 
Dacia Malvensis, because during the reign of Emperor Septimius Severus, it was 
moved from Dacia to Mauretania Caesarensis to Lala Maghnia, where the formula 
domo Romula is epigraphically attested, indicating the place where the Syrian 
soldiers were transferred.18 

Types of materials 

The materials presented are three bricks and three tiles. Of the three bricks 
shown, one is of the sesquipedalis19 type and has the NS stamp (Fig. 2:4). The 
other two bricks, with the CR stamp (Fig. 2:5–6), respectively the tiles with the SV 
SAG stamps (Fig. 2:1) and NS (Fig. 2:2–3), cannot be typologically identified, 
because they are fragments, without any whole side. 

Regarding the paste, three categories can be identified. The first category 
includes a tile of compact paste of a reddish colour mixed with a little sand (Fig. 2:1), 
which has the stamp of SV SAG. The second category comprises a brick and two 
light reddish or yellowish-reddish tiles made of semi-fine paste with a lot of sand 
and mica, rare pebbles and fragments of limestone (Fig. 2:2–4). The third category 
includes two bricks of brick-yellowish paste with sand, small and rare pebbles and 
elongated porosities (Fig. 2:5–6). 

Archaeological context 

Unfortunately, fragments of bricks and stamped tiles discovered were passim 
discovered, but even when they were discovered in situ, it seems that they were 
reused. It is worth noting that most of the stamped ceramic building materials were 
discovered in the Central Fortification, with the exception of a tile fragment 
discovered in the south-eastern part of the Roman city, in an area where, according 
to Ferdinando de Marsigli’s sketch, there were one of the three Roman fortifications 
seen at Romula.20 

                                                 
16 IDR II, 324. 
17 CIL III, 8029 = 1590 = IDR II, 383; D. Tudor, Roman Oltenia, 4th ed., Bucharest, 1978, 116; 

M. Speidel, op.cit., 169, n. 5. 
18 R. Bertolazzi, Notes on the Cults of National Numeri Stationed in the Danubian Provinces, 

in Culti e religiosità nelle province danubiane, Bologna, 2015, p. 200. 
19 Vitruvius, De arhitectura, 5, 10, 5. 
20 M. L. Ferdinando, Danubius Pannonico-Mysicus, Observationibus geographicis, astronomicis, 

hydrographicis, historicis, physicis, Tomus secundus, Hagae, Amsterdam, MCCCXXVI, p. 69, Fig. XL. 
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Elements of chronology 

The fragments of bricks and tiles with the presented stamps can be framed in 
two periods of numerus Surrorum stationing at Romula. In the first stage, from the 
first half of the 2nd century AD, the stamp with SV SAG in rectangular frame was 
used in Romula, as in Arutela and Drobeta. This military unit is said to have been 
stationed at Arutela and Rădăcineşti from 138 AD. until the reign of Antoninus 
Pius, when it was transferred to Romula.21 

In the late period of their presence in the province of Dacia Malvensis, from 
the second half of the 2nd century AD until the beginning of the 3rd century AD, the 
soldiers of this numerus seem to have used for the stamps only the letters NS. 
Arguments for this purpose are the stamps discovered in Slăveni, but also in 
Romula. 

The second stamp with the characters CR raises the issue of their assignment. 
Similar stamps were discovered in the previous period at Romula.22 Professor 
Dumitru Tudor considered that in Enoşeşti-Acidava,23 the bricks with this stamp 
discovered “within the masonry of the Roman camp”, could belong to c(ohors) 
R(aetorum).24 

On the other hand, in 235 AD, an N(humerus) C(ivium) R(omanorum) is 
attested in Montana, in the province of Moesia Inferior.25 This situation could 
indicate the existence of military units, of the militia type, recruited from the 
inhabitants of the cities, in the Roman Danube provinces, in the first half of the 3rd 
century AD. 

Assuming that the CR stamp conceals a military unit, then, it probably 
replaced the numerus Surrorum Sagittariorum, which was transferred during the 
reign of Emperor Septimius Severus from Romula and Dacia Malvensis in the 
province of Mauretania Caesarensis. 

Future research will probably bring new information on fortified structures 
and military units stationed at Romula, by discovering new epigraphic sources to 
clarify existing problems. 

 
Abbreviations 
(L) = retained length 
w = width 
(w) = retained width 
Th = thickness 

                                                 
21 Cr. Vlădescu, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986, Annex II, p. 155. 
22 IDR II, 388. 
23 IDR II, 551; D. Tudor, op.cit., p. 101, Fig. 28/ 25. 
24 D. Tudor, op.cit., p. 101 
25 R. Ivanov, K. Luka, Montana – praesidium, regio, municipium, in Roman cities in Bulgaria, 

Ed. R. Ivanov. T., Sofia, 2012, p. 237. 
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(LF) = retained length of the rectangular frame 
Fw = rectangular frame width 
(HL) = height of the letters 
SI = site inventory 
 
Explanation of the Figures 
Figure 1. Reşca-Romula. The discoveries placement on the Roman Town Plan. A. 

Central Fort. B. 6, Severus Street 
Figure 2. The stamped archaeological materials 
Figure 3. The identified stamps (details) 

STAMPED BUILDING MATERIALS DISCOVERED 
 AT REŞCA-ROMULA 

(Abstract) 

A drawing of Ferdinando de Marsigli presented a number of three Roman Forts in 
Romula at the end of the 17th century. Some military units attested by inscriptions and 
stamps were stationed there for a time, or were temporarily relocated there. 

In this article, we present a lot of six stamped bricks and tiles. Most of them, with the 
characters as SV SAG and NS, may be attributed to Numerus Surorum Sagittariorum, 
which was the military unit of the city from the middle of the 2nd century AD until the 
beginning of the 3rd century AD. The other ones, with the characters CR, could be 
attributed to a military unit of Civium Romanorum, which replaced the numerus at the 
beginning of the 3rd century AD. 

 
Keywords: Roman Period, stamp, brick, tile, military unit. 
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Figure 1. Reşca-Romula. The discoveries placement on the Roman Town Plan.  

A. Central Fort. B. 6, Severus Street. 
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Figure 2. The stamped archaeological materials. 
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Figure 3. The identified stamps (details). 
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GEOPHYSICAL SURVEY AND RESEARCH EXCAVATIO 
AT ROMULA-CENTRAL FORT. ASSESSING TH EFFECTIVENESS 
OF ERT RESULTS BASED ON THE 2019 EXCAVATION RESULTS* 

ADRIAN ȘERBĂNESCU**, MIRCEA NEGRU***,  
LAURENȚIU-GERARD GUȚICĂ-FLORESCU**** 

Introduction 

The Romula archaeological site is a historical monument of National relevance, 
listed as an “A Category” monument according to the latest ‘List of Historical 
Monuments in Romania’ (2015). In fact, it is situated almost entirely under Reșca 
village, but also a small part of it is on Hotărani territory, both localities from Olt 
County, in the Southern part of Romania. The last archaeological field survey, 
from 2007, has delimited an area of around 304 hectares, inside of a perimeter 
measured in Stereo 70 Coordinates.1 

An officer of the Austrian Army, who, in 1689–1691 draws three Roman 
forts inside of the supposed Roman city of Antina, provided the first information 
about this site.2 

Later, in his work Descriptio Moldaviae, finished in Latin in 1716, published 
in German in 1776, the Moldavian Prince and scientist Dimitrie Cantemir recounts 
that there was a statesman named Stambol, who mentions the presence of a fort 
named The Courts of Ler Emperor somewhere on the Olt River bank.3 

The first excavation, not scientific, was conducted by an amateur archaeologist – 
Cezar Bolliac. In 1869 he conducted the excavation in the tumuli cemetery of the 
Romula settlement and in the point At the Mill (La Moară). During these 
excavation, some pottery vessels and lamps, and Roman coins were discovered.4 
                                                 

* The project was funded by the Olt County Council through the Olt County Museum in Slatina. 
** PhD, ArchaeoScience#RO, Research Institute of the University of Bucharest (ICUB), 

University of Bucharest, Romania SC Terra Data Surveys SRL; e-mail: adrian.serbanescu@ymail.com 
*** Conf. univ. PhD, Department of Law, Political and Administrative Sciences, Spiru Haret 

University Bucharest, Romania / Faculty of History – Center for Comparative Studies of Ancient 
Societies, University of Bucharest, Romania; e-mail: mnegru.ist@spiruharet.ro 

**** PhD, Olt County Museum, Slatina; e-mail: laurgutica@yahoo.com 
1 Mircea Negru, Lucian Amon, Emilian Gamureac, Laurenţiu Guțică, 29. Sat Reșca, comuna 

Dobrosloveni, jud. Olt [Romula], in „Cronica cercetarilor arheologice din România. Campania 2013”, 
Bucharest, 2014, p. 44. 

2 Corneliu Mărgărit Tătulea, Romula-Malva, Bucharest, 1994, p. 8. 
3 Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor, Bucharest, 1981, p. 94. 
4 Cezar Bolliac, Excursiunea arheologică din annulu 1869, Bucharest, 1869, pp. 32–39 
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Fig. 1. Location of the Central Fortification  

of Romula archaeological reserve. 

The Engineer Pamfil Polonic has carried out the first scientific archaeological 
excavations at Romula, at the beginning of the 21th century, when he discovered a 
building with thermae.5 A decade later, in 1911, Alexandru T. Dumitrescu identified 
the Curia of the town, to the East of the main Roman Road that crossed the town 
from the South to the North.6 

The systematic archaeological research started in Romula in 1965, under 
Professor Dumitru Tudor (University of Bucharest) coordination.7 In the next 
decades, there were archaeological excavations in the northern pottery quarter,8 in 
the northern flat cemetery,9 in the Central Fort,10 and in the tumuli cemetery.11 The 
                                                 

5 Dumitru Tudor, Oltenia romană, Ed. IV, Bucharest, 1978, p. 180. 
6 Corneliu Mărgărit Tătulea, op. cit., pp. 9–10. 
7 Ibidem, pp. 46–48. 
8 Gheorghe Popilian, Les centres de productions céramique d’Olténie, în Etudes sur la 

céramique daco-romaine de la Dacie et de la Mésie Inferieur, Timişoara, 1997, pp. 7–20, 
9 Mircea Babeş, Zu den Bestattungsarten im nördlichen Flachgräberfeld von Romula. Ein 

Beitrag zur Grabtypologie des Römischen Daziens, in Dacia N.S, XIV, 1970, pp. 167–206 
10 Cristian Vlădescu 1986, Fortificațiile din Dacia Inferior. Romula. Seria Rapoarte 

arheologioce. I., Raport privind cercetările arheologice sistematice din anul 2015 (Mircea Negru, 
Cristian Schuster, Editors), Târgoviște, 2016, p. 11. 
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most relevant archaeological research were those from northern pottery quarter and 
the Central Fort. 

The aim of this article is to present the current results of the correlation 
between geophysical investigations and preliminary archaeological excavation in 
the centre of the Central Fort of Romula. 

Today’s archaeological reserve – The Central Fort – covers the initial fort 
and centre of the later city (Fig. 1), with many of the important buildings present 
there in different states of preservation judging from already excavated sectors. 
What has been observed in the field is that a layer of bricks, from dismantled and 
displaced walls and other structures can be found within the first 40–50 cm in the 
ground, making a magnetometry survey difficult below this point because of the 
high magnetic signal they have from being burned and thus deeper signal is 
obscured. This has been observed during surveys in 2018.12 However, earlier 
surveys undertaken in 2002 and 2003 yielded notable results in Northern Sector of 
the site, on the Philipps Arabs Wall and in front of it. 13 

Methodology 

In this case, an Electrical Resistivity Tomography (ERT) survey was chosen 
for the delineation of subsurface structures (a Level 2 survey strategy) due to this 
technique’s capabilities to detect stone and brick structures very well which were 
thought to be present and to map their vertical development.14 

ERT works on the same principle as Electrical Resistance method, where a 
current is injected into the ground using two electrodes and measured by two (or 
more for ERT) electrodes in different configurations. It draws on the ability of the 
soil to conduct the electric current due to the presence of interstitial water and salt 
crystals, mainly.15 Using fixed electrodes (usually a multiple of four), a 
pseudosection is obtained by measuring the current in different configurations of 
electrodes. This survey technique can offer information on both stratigraphy and 
                                                                                                                            

11 Valeriu Leanu, Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula, „Cercetări 
Arheologice”, I, 1975, pp. 191–215. 

12 Mircea Negru, Cristian Eduard Ștefan, Cristian Francisc Schuster, Florentin Munteanu, 
Laurențiu Guțică, George Mihai, Sabin Popovici, Ruxandra Munteanu, Theodor Izvoranu, Reșca, 
com. Dobrosloveni, Jud. Olt, Punct: Romula, in „Cronica Cercetărilor Arheologice din România, 
Campania 2018”, Bucharest / Sibiu 2019, 163–166. 

13 Elisie-Florin Scurtu, Geofizica în România. Aplicații în Arheologie, Bucharest, 2014, ISBN 
978-973-0-17158-7. Mircea Negru, George Mihai, Raport privind cercetările arheologice de la 
Romula. Campania din anul 2006, in „Argesis” XVII, 2008, pp. 39–51. 

14 Armin Schmidt, Paul Linford, Neil Linford, Andew David, Chris Gaffney, Apostolos Sarris 
and Jörg Fassbinder, EAC Guidelines for the Use of Geophyisics in Archaeology. Namur, Europae 
Archaeologia Consilium (EAC), 2015, 68. See: https:/ / www.europae-archaeologiae-consilium.org/ 
eac-guidlines accesat la 11.06.2020. 

15 Chris Gaffney & John Gator, Revealing the Buried Past. Geophysics for Archaeologists. 
Stroud, Gloucestershire, Tempus, 2003, pp 26–27. 
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horizontal distribution of layers and features.16 It is especially effective on Roman 
archaeology, as seen in different studies undertaken recently in Romania as well.17 

The ERT survey was focused on the buildings adjacent to the old Roman 
road leading to the large central building/ s of the fort and was conducted in June 
2019. In order for the road, buildings and other possible structures to be mapped, a 
high resolution resistivity survey strategy was designed and conducted. An Iris 
Syscal Pro Switch instrument with 47 electrodes was used for the survey, in a 
Double Dipole configuration and a spacing of 1 m between electrodes. In total, data 
from 39 profiles was collected (Fig. 2); 24 of them were oriented perpendicular (NW–
SE direction) on the supposed Roman road and each had 46 m in length while the 
distance between profiles was 4 m. To cover the whole area of 0.46 ha systematically 
and locate what features would have been missed, another series of eight profiles 
were measured (NE-SW direction) parallel to the road and perpendicular on the 
first 24. They were continued to the SW with another set of seven profiles of half 
length (profiles 33–39 had 24 electrodes and 23 m in length). A resolution of 1x4 m 
was achieved in two directions. 

 
Fig. 2. Position of the ERT profiles. 

                                                 
16 Nikos Papadopoulos et al, Electrical Resistivity Tomography for the Modelling of Cultural 

Deposits and Geomophological Landscapes at Neolithic Sites: a Case Study from Southeastern 
Hungary, in “Archaeological Prospection” 21, 2014, pp. 169–183. 

17 Michał Pisz, Agnieska Tomas, Alexandru Hegyi, Non-destructive research in the surroundings of 
the RomanFort Tibiscum (today Romania), in 0147“Archaeological Prospection” 27, pp. 1–20. 
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Results and interpretation 

The way the ERT pseudosections are generally understood, is by observing 
differences in the measured resistivity. Thus, once a general background value or 
interval (in this case, it is considered to be below the 50 Ohm.m threshold) is 
observed (this is conditioned by the parental rock and the soil composition), then 
anomalies can be located as they have either considerable positive or negative contrast 
in regards to the background. In general, negative anomalies, or better known as 
conductive anomalies are those areas with lower resistivity compared to the background 
and they can represent ditches, pits and other features where water is retained, 
either of archaeological origin or not. Resistive anomalies are those areas with high 
resistivity contrast compared to the background and they are often represented by 
features made up of stone, brick, concrete and so on. In archaeology terms they 
usually are floors, walls, roads, paved areas etc. Gradual changes over large areas 
in profile are seen as either change in properties or change in the soil/ rock type. 

Although we had to deal with the layer of bricks very close to the surface and 
often poor electrode-ground contact, the results obtained were relevant to the goals 
set initially, locating anomalies that can possibly help locate the buried structures 
and better understand the surveyed area and implicitly, the whole of the Central 
Fort of Romula. 

We were able to detect a multitude of resistive anomalies throughout the 
ERT profiles (Fig. 3), with different resistive contrasts in regards to the natural soil 
and therefore possible different features consisting of different materials as it will 
be discussed further. 

 
Fig. 3. Profiles 1–24, from right to left. 
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While there were numerous well-defined anomalies present, with clear 
orientation and shape, the focus of this paper is to correlate the geophysical data 
collected with the excavation results and to compare the two for both back- 
tracking and evaluation of the geophysical investigation methodology as well as to 
locate area of interest for future intrusive research. 

The NW–SE profiles revealed a series of high resistivity anomalies in the 
Western part of the surveyed area that were thought to be conclusive for the 
presence of a large building, judging from the shape and size of said anomalies. 
The supposed building starts in profile 16, as a NW–SE oriented high resistivity 
anomaly (>100 Ohm.m) of about 33 m that includes four very high resistivity (over 
140 Ohm.m) smaller anomalies. It continues with an orientation perpendicular to 
the road up to profile 22, and then, the presence of high resistivity anomalies, 
although visible, fades towards profile 24. 

Altogether these resistive anomalies were considered to be part of a larger 
resistive complex of rectangular shape that was thought to be of high scientific 
potential (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Pseudosections 18–24 showing high resistivity anomalies (red colour).  

The area of the excavation is around 10–15 m along the profiles. 

The August 2019 excavation campaign was focused on a row of resistive 
anomalies oriented NE–SW from the NW part of the above mentioned structure with 
resistivity values higher than 110–120 Ohm.m. They were considered characteristic 
in this case for walls. Out of the seven excavated sections, five yielded a number of 
archaeological complexes, with the remains of a dismantled wall (with a NE–SW 
orientation) part of (Building 1/ 2019), made of mortar and Roman bricks. This 
superimposes perfectly on the long anomaly found in the data (Fig. 5) and seems to 
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confirm the hypothesis that a considerable building in size is present. Also, during 
the excavation, it was observed that other features associated with this wall extend 
towards the South. The geophysical data shows the development of anomalies with 
high resistivity in that direction. Another wall, made of brick was found to the SW 
of the first wall, adjacent to it (Building 2/2019), made also of Roman bricks, in the 
area with the highest resistive response.18 Due to being adjacent and similar in 
construction technique, materials and relative size (especially width), we could not 
differentiate the two different walls in the geophysical data sets. 

 
Fig. 5. Excavated sections AP 20–27 from right to left, over profiles 13–24. 

In the Southern half of this resistive complex named Building 1/2019 during 
excavation, a series of NE–SW oriented anomalies, arranged as rows, have been 
identified. By overlapping the NE–SW (perpendicular) ERT profiles (33–39) it 
could be observed that they show partial or no continuation. This can translate to a 
complex internal organization of the structure. These had values of over 100–110 
Ohm.m in the data sets and can be pillars or columns or similar. 

Other anomalies observed here, with values (aprox. 80–110 Ohm.m) between 
the natural deposits and that of the walls can be considered features associated with 
either walls or collapsed walls, floors, paved areas or similar features. 

                                                 
18 Mircea Negru, Cristian Schuster, Laurențiu-Gerard Guțică-Florescu, Florentin Munteanu, 

Dan Bălteanu, George Mihai, Sabin Popovici, Laurențiu Comănescu, Ruxandra Munteanu, Reșca-
Romula. Punct Fortificația centrală, in „Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2019” (under print). 
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A 3D interpretation obtained by interpolating profiles 18 through 24 was 
produced for better visualisation of anomalies and to confirm the relative shape of 
that part of the building (Fig. 6). Isobars with different values, identified through 
trial and error method, were used to delineate the resistive features associated with 
the large building from the rest of the measured values and to compare them with 
the results obtained during the excavation campaign of 2019. 

 
Fig. 6. Countour plot obtained from the 3D interpolation of profiles 18–24.  
View from the NW. Isobars were set at 80, 100, 120 and 140 Ohm.m. 

From all the visual information obtained from the geophysical data sets (2D 
and 3D), and considering the first wall found as part of a large building, we can 
assume that the building has a SW–NE orientation, at least 30x35 m, with other 
possible extensions such as porches with rows of columns for example (the rows of 
resistive anomalies towards SE that continue outside of our survey area). Based on 
signal strength, higher resistivity towards the NW exterior wall could suggest that 
there were hard floor compartmentations in that part, or that might be the footprint 
of both buildings uncovered there. Lower resistivity towards the SE and Southern 
wall could suggest the possibility of less intervention, maybe an interior garden or 
similar feature or that Building 2/2019 does not extend that far. This interpretation 
is based on the lack of information we have so far about the relationship between the 
two buildings and their exact chronology and the possibility of later interventions, 
as seen in section AP 24 (Fig. 12).19 

As well, there is a possibility that the higher resistivity area within the northern 
part of the resistive complex discussed here to belong to Building 2/2019, while the 
rest to be part of Building 1/ 2019 which appears to be larger and the outlined in 
the geophysical data. Remains to be determined by future intrusive investigations. 
                                                 

19 Ibidem. 
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Fig. 7. Sections AP 21–25 superimposed over slice o 

f the 3D volume at 0.8 m depth. 

 
Fig. 8. Sections AP 21–25 superimposed over slice  

of the 3D volume at 1.2 m depth. 
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Fig. 9. Sections AP 21–25 superimposed over slice  

of the 3D volume at 1.8 m depth. 

 
Fig. 10. Interpretation of high resistivity areas associated  

with Building 1/ and 2/2019. For comparison, the image in fig. 6 was georeferenced. 
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Regarding the rest of the geophysical dataset, it was possible to locate 
numerous interesting anomalies that show up as resistive complexes or isolate resistive 
or conductive anomalies, and possible areas with high disturbance, especially in the 
NE quadrant. Thus, towards the SE corner of the survey area, other rows of resistive 
anomalies, having the same alignment with those related to the “central building/s” 
(1, 2/2019) are present, their footprint indicating that they could be other buildings 
(Fig. 11). 

In terms of future intrusive research, two interesting directions could be 
followed up based on the geophysical survey. First, full or partial excavation of 
Building 1/2019 to shed light on its internal organization and shape. Its relationship 
with Building 2/2019 would be determined as well as the chronology. 

 
Fig. 11. Profiles 1–13 from the Eastern part of the surveyed area  

with highlighted resistive complex. 

A second line of research would be to examine the anomalies present/ 
highlighted in the SE area of the survey, where other (rows of) anomalies are 
present and to establish the relationship with the building/ s present in 2019 
campaign sections. The outcome of this line of research could be a much better 
understanding of the layout and spatial organization of the central part of the 
settlement, as well as locating the road NE–SW leading up to the excavated 
building. 
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Some archaeological considerations 

The scope of archaeological campaign of August 2019 was to verify the 
geophysics information about a large building that was supposed to be in the centre 
of the Roman Central Fort. 

In this order, there were excavated a number of 8 square surfaces with a 
length of 4.00 meters. A proof of 1.00 meter was left standing between these 
surfaces for stratigraphy purposes. From the NE to the SW they were named with 
the indicatives from AP 20 to AP 27 (Fig. 12). All these surfaces were placed on 
the supposed long north-western wall of the supposed building that appeared as a 
high resistivity anomaly described earlier. 

 
Fig. 12. Excavated sections AP 20–AP 27. A – Contexts present in the sections;  

B – Interpretation of Building 1 and 2/ 2019 based on contexts. 

The building no 1/2019 seems to have a very large surface. This observation 
is not a surprise, taking account that there is the centre of the Roman Town. The 
archaeological sections AP 22 to AP 26 surprised the archaeological units of long 
NW wall of this building. Its recorded length is 24.00 m. Unfortunately, the walls 
were partially or totally missing because the bricks were removed and re-used for 
other purposes, sometimes since the middle of 19th century, or even earlier, from 
the post-Roman Period in Dacia. The only evidence of the wall is the concrete 
present in the trenches. 
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The information about the Building no. 2/2019 is also poor due to the early 
stage of the research. The NW wall of this building was discovered in the sections 
AP 22–AP 23. This wall was built from Roman bricks, including some fragments 
of these. It measures 6.80 m in length, and has a width of 0.65–0.70 m. The best 
preserved areas contain four rows of bricks with white-yellowish concrete. 

Conclusions 

This article is the result of an interdisciplinary study of the archaeological 
structures from the Central Fort of Romula, that intended to identify and certify the 
said structures in an area where a classic magnetometer investigation would 
produce uncertain results. 

It was possible, using the appropriate technique and survey strategy to 
overcome the obstacles presented initially, large areas of brick layers in the 
subsurface and centuries of destroying and looting the site for construction material 
as well as later interventions, and to produce geophysical data that proved to be 
useful for the current aims and objectives of the research project, in that, it located 
and delineated the structures along the road and produced results that could be 
followed up in the excavation strategy for plenty a campaigns to come. 

Due to objective reasons, our research area could not be extended, but as a 
future reference, delineation of the rest of the large building/ s found should be a 
priority as well as better resolution survey (Level 3) for characterization of that 
particular area of the site and anomalies present. 

Based on the geophysics results, the archaeologists placed the excavation 
sections on the NW longitudinal wall of a supposed building (Building no. 1). This 
supposition was confirmed by the archaeological research. In addition to the first 
building, outlined in the data, another building (Building no 2/2019) was identified 
through archaeological excavation. Both buildings were built from Roman bricks 
using Roman techniques, and may be attributed to Roman Perion in Romula. It is 
clear that all buildings may be dated in the Roman period, from late 2nd century AD 
to the middle of the 3rd century AD, the period of the habitation of Central Fort of 
Romula. Considering this information, it is possible that a Level 3 (characterization) 
survey would distinguish the two walls as well as define their layout. 

The archaeological excavation campaign of 2019 confirms and builds on the 
results of the earlier geophysical investigation from June 2019 and thus constitutes 
one of first successful steps in using interdisciplinary investigation on this type of 
archaeological site in the Lower Danube Region. Future excavations here will help 
further comparison of the results of non-invasive and invasive techniques for 
refining and better constructing non-intrusive investigations on same period sites. 
As well it will be useful in identifying similar structures in places without a known 
archaeological potential. 
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Fig. 13. Excavated sections. A – sections AP 22–25. Detailed plan.  

The white Roman Mortar corresponds to Building 1/ 2019, Roman bricks are associated 
with Building 2/2019; B – sections AP 20–27 – image from drone. 

GEOPHYSICAL SURVEY AND RESEARCH EXCAVATIO  
AT  ROMULA-CENTRAL FORT. ASSESSING TH EFFECTIVENESS  
OF ERT RESULTS BASED ON THE 2019 EXCAVATION RESULTS 

(Abstract) 

Romula, once a flourishing colonia of the Roman Empire and capital of Dacia Inferior 
and later of Dacia Malvensis, lies buried under the village of Resca. The Central fortification 
area where the initial castrum was is now an archaeological protected site of the highest 
importance. Here, Legio VII Claudia and Legio XXII Primigenia among others stationed troops. 
Buildings in the centre of this Roman city have been looted over the centuries and revealing its 
internal structure and organization can be difficult because of displacement and destruction of 
structures. Over large areas, dismantled walls are spread within the first 0.5 m in the soil and can 
be an obstacle in conducting non-invasive research. In this paper, we assess the effectiveness of 
a delineation survey by means of Electrical Resistivity Tomography, a non-invasive geophysical 
prospection technique used widely in research on Roman period sites. Having the possibility to 
compare our survey results from June 2019 to those of the research excavation conducted later 
that year (August 2019), that targeted a large resistive body present in the geophysical data, we 
found that the ERT method was successful in accurately locating anomalies later identified as 
being the walls of a large building with the bonus of another wall adjacent to it, implying a more 
complex internal organization than initially assumed. The survey helped delineate multiple 
anomalies associated with structures which is a first step in reconstructing the layout of the 
centre of the Roman colonia Romula. 

 
Keywords: Romula, interdisciplinary study, Roman period, archaeological excavation, 

geophysical investigations. 
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DISTRIBUŢIA MONEDELOR ROMANE  
EMISE ÎN PERIOADA 313–395 P.CHR.  

DESCOPERITE IZOLAT LA SUCIDAVA* 

DAN BĂLTEANU** 

În cadrul complexului arheologic de la Sucidava au fost cercetate mai multe 
sectoare: fortificaţia din secolele IV–VI p.Chr., pila culee a podului roman, aşezarea 
civilă şi necropola. Cele mai multe campanii de săpături s-au desfăşurat în fortificaţie şi 
în necropola de nord. Fortificaţia romană târzie a fost construită în secolul al IV-lea, pe 
locul uneia anterioare, databile din perioada Gallienus-Aurelian. În secolul al IV-lea 
garnizoana a fost formată din unităţi militare din armata Daciei Ripensis1. În decursul 
timpului, la Sucidava a fost descoperit un număr foarte mare de monede romane și 
bizantine, atât în campaniile de săpături sistematice, cât şi în mod întâmplător. 
Seria acestora începe cu monede emise în secolul I p.Chr. și continuă, cu o perioadă de 
întrerupere până la abandonarea fortificației în jurul anului 600 p.Chr. Un catalog 
general al acestor descoperiri nu s-a publicat până în prezent. În consideraţiile de 
faţă mi-am propus să prezint, pe baza unui eşantion format din loturile publicate, 
un simplu calcul privitor la contribuţia monetăriilor la constituirea masei monetare 
care a circulat la Sucidava în perioada 313–395 p.Chr. Calculele cuprind doar 
descoperirile izolate, nu şi tezaurele monetare aflate la Sucidava. Loturile din care 
a fost alcătuit eşantionul pot fi împărţite în: 

 
I. Loturi de monede descoperite în campaniile de săpături arheologice: 
A. În cetate sau în aşezarea civilă. Dumitru Tudor a publicat descoperirile 

făcute în timpul campaniilor de săpături pe care le-a condus la Sucidava între 1936 
                                                 

* Această lucrare a fost finanţată din contractul POCU380/ 6/ 13/ 123990, cofinanţat din 
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 (This work was 
supported by the grant POSDRU/ 159/ 1.5/ S/ 133255, co-financed by the European Social Fund 
within the Sectorial Operational Program Human Capital 2014–2020). 

** Arheolog dr., Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, interprexcraiova@gmail.com. 
1 Un bilanţ al rezultatelor campaniilor de săpături la Octavian Toropu, Corneliu Mărgărit-

Tătulea, Sucidava-Celei, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1987, pp. 60–95. Stadiul actual al 
cercetărilor la Petre Gherghe, Lucian Amon, Cetatea romano-bizantină Sucidava: o sinteză a celor 
mai semnificative rezultate ale cercetărilor arheologice din ultimii ani, în Marusia Cârstea, Sorin 
Damean (coord.) Stat şi societate în Europa, vol. III, Editura Universitaria, Craiova, 2011, pp. 30–41; 
Petre Gherghe, Lucian Amon, Mirela Cojoc, Noutăţi sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii 
ani, în „Muzeul Oltului”, 1, 2011, pp. 61–76. V. şi Nicolae Gudea, Mihail Zahariade, Dacia Ripensis. 
Festungen an der Nordgrenze der Provinz und ihre Truppenkörper, f. e., Amsterdam, 2016, pp. 41–42,  
nr. 41. 
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şi 19452. În perioada postbelică, un lot mai consistent a fost publicat de către 
Gheorghe Poenaru Bordea şi cuprinde monedele descoperite în cetate în timpul 
campaniilor de săpături 1966–19713. Alte loturi provenite din săpături au fost 
publicate de către Ştefan Vasiliţă, în colaborare cu membrii colectivului actual al 
şantierului Sucidava4. 

B. Monedele descoperite în necropola de nord. Au fost publicate două loturi 
de monede provenite din acest sector: 

1. Un prim lot corespunzând campaniei 1968 a fost publicat de către 
Gheorghe Poenaru Bordea5. 

2. Un al doilea lot, publicat de acelaşi cercetător în colaborare cu Gheorghe 
Popilian, cuprinde monedele descoperite în campaniile 1969–19836. 

 
II. Descoperiri izolate, fără loc precizat, intrate în diferite colecţii publice sau 

particulare. Cea mai consistentă dintre aceste colecţii a aparţinut lui Gheorghe Georgescu 
din Corabia, era constituită din descoperiri întâmplătoare făcute pe teritoriul Sucidavei, 
conţinea 608 monede identificabile şi a fost publicată de Dumitru Tudor7. 

                                                 
2 Dumitru Tudor, Sucidava II. Seconde (1937) et troisième (1940) campagnes de fouilles et 

recherches archéologiques dans la forteresse de Celei, département de Romanaţi, în „Dacia”, 7–8, 
1937–1940, [1941], pp. 393–398; Idem, Sucidava III. Quatrième (1942), cinquième (1943) et sixième 
(1945) campagnes de fouilles et de recherches archéologiques dans la forteresse de Celei, département de 
Romanaţi, în „Dacia”, 11–12, 1945–1947, [1948], pp. 202–204. Determinările au fost făcute după 
catalogul lui Cohen. Pentru perioada 260–328 o redeterminare a întreprins Gheorghe Poenaru-Bordea 
(v. infra). Lipsa unei redeterminări teoretice a tuturor pieselor publicate de profesorul Tudor prin 
echivalarea cu determinatoarele moderne, care ar fi fost şi necesară, dar şi posibilă, trebuie considerată ca o 
scăpare a semnatarului rândurilor de faţă. 

3 Gheorghe Poenaru Bordea, Descoperirile monetare din cetăţuia romano-bizantină de la 
Sucidava, cu specială privire asupra perioadei 260–328. Campaniile 1966–1971, în „Studii şi 
Cercetări de Numismatică”, 6, 1975, pp. 69–106. 

4 Ştefan Vasiliţă, Câteva monede descoperite la Sucidava, în „Studii şi Cercetări de 
Numismatică”, s.n., 4 (16), 2013, pp. 195–199; Lucian Amon, Mirela Cojoc, Petre Gherghe, Ştefan 
Vasiliţă, Monede descoperite la Sucidava (Corabia, jud. Olt) în campania de cercetări arheologice 
din 2011, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, s.n., 3 (15), 2012, pp. 141–148. 

5 Gheorghe Poenaru Bordea, Monedele descoperite în necropola Sucidavei, în Campania a 
XX-a (1968), în „Materiale şi cercetări arheologice”, 10, 1973, pp. 141–146. 

6 Gheorghe Poenaru Bordea, Gheorghe Popilian The catalogue of the coins from the area of 
the necropolis, în Gheorghe Popilian, Dorel Bondoc, The Roman and Late Roman Cemetery of 
Sucidava-Celei. The Excavations from 1969–1983, The Museum of Oltenia, Craiova, 2012, pp. 226–245. 

7 Dumitru Tudor, Monete romane din Sucidava în colecţia Gh. Georgescu-Corabia, în 
„Arhivele Olteniei”, 20, 113–118, 1941, pp. 61–69; Idem, Monete romane din Sucidava în colecţia 
Gh. Georgescu-Corabia [continuare], în „Arhivele Olteniei”, 21, 119–124, 1942, pp. 39–49. Modul în 
care a fost întocmit catalogul nu permite diferenţierea monedelor pe ateliere. Comunicarea lui Ştefan 
Vasiliţă, Monede romane târzii descoperite la Sucidava-Celei. Colecţia Gh. Georgescu-Corabia, în 
vol. Rezumatele comunicărilor Societăţii Numismatice Române. Secţia Braşov, p. 53, care a avut ca 
obiect colecţia respectivă nu mi-a fost accesibilă 
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A. Colecţia Şcolii Generale din Celeiu a beneficiat de un studiu detaliat 
datorat lui Gheorghe Poenaru Bordea8. Dintre cel 286 de monede din această 
colecţie, 192 au fost emise în intervalul 313–395 (174 cu atelierul precizat) 

B. Colecţia preot Ion Ionescu-Cilieni conţinea 10 monede descoperite la 
Sucidava şi a fost publicată integral de Toma Rădulescu. Un singur exemplar se 
încadrează în intervalul 313–3959. 

C. Acelaşi neobosit cercetător a publicat integral colecţia numismatică 
Alexandru şi Aristia Aman, în care se află 140 de monede romane imperiale 
descoperite la „Sucidava şi în împrejurimi”, dintre care 111 sunt emise în perioada 
care face obiectul rândurilor de faţă (109 cu atelier precizat)10. 

În 1976, o centralizare a tuturor informaţiilor bibliografice privitoare la 
descoperirile monetare cunoscute ca provenind de la Sucidava a realizat Octavian 
Toropu în sinteza sa dedicată sudului Daciei în perioada romană târzie şi 
bizantină11. 

Observaţiile de faţă se referă la monedele emise în intervalul 313–395 p.Chr., 
corespunzând aproximativ secolului al IV-lea. În loturile publicate există un număr 
de 535 de monede cu atelierul precizat, dintre care 425 de monede sunt cuprinse în 
loturile numerotate mai sus I.A, I.B.1, I.B.2 şi II. A şi 110 exemplare în loturile II. 
B şi II. C. Imaginea obţinută pe baza acestui eşantion eterogen, alcătuit din loturi 
de provenienţă cu totul diferită, nu poate fi decât una relativă. Loturile care alcătuiesc 
eşantionul de faţă provin atât din cercetări sistematice, cât şi din descoperiri 
întâmplătoare. În plus, ele cuprind monede descoperite în fortificaţie, în aşezarea 
civilă dezvoltată în jurul acesteia, dar şi în necropolă. Fiecare dintre aceste tipuri de 
situri arheologice dezvoltă o circulaţie monetară specifică, astfel încât ar trebui 
analizate în primul rând individual şi abia apoi în mod centralizat. Am apelat la 
prezentarea unui eşantion general nu doar din comoditate, dar mai ales din motivul 
că mai mult de jumătate dintre monedele eşantionului (284 de exemplare) provin 
din colecţii. La formarea acestora nu s-a făcut o diferenţiere în funcţie de locul 

                                                 
8 Gheorghe Poenaru Bordea, Monede din vremea Imperiului Roman din colecţia şcolii din 

cartierul Celeiu al oraşului Corabia, jud. Olt, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, 12, 1997 
[1998], pp. 41–81. 

9 Toma Rădulescu, Pr. prof. dr. Ion Popescu-Cilieni, donator la Muzeul Olteniei a unei 
importante colecţii de numismatică antică, medievală şimodernă – catalog, în „Mitropolia Olteniei”, 
LXVI, nr. 5–8, 2014, pp. 203–228. 

10 Toma Rădulescu, Monede romane de bronz din Imperiul Roman Târziu din colecţia 
Alexandru şi Aristia Aman descoperite la Sucidava-Celei (jud. Olt) şiîmprejurimi, în „Litua. Studii şi 
cercetări”, 19, 2017, pp. 289–324. 

11 Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi stră-românii în Dacia Traiană sud-carpatică, 
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1976, pp. 206–208, nr. 26 şi anexele 6–10. Informaţiile mai 
vechi, colectate de profesorul Toropu, nu permit precizări mai exacte, monedele fiind prezentate pe 
emitenţi. Dintre acestea, 27 au atelierul precizat. Patru provin din săpăturile arheologice din 
campaniile 1968–1969, restul din colecţii particulare. Distribuţia pe ateliere este următoarea: Thessalonica 
şi Heraclea – câte 6 ex., 22,22%; Siscia – 5 ex., 18,52%; Nicomedia şi Cyzicus – câte 3 ex., 11,11%; 
Sirmium şi Constantinopolis – câte 1 ex., 3,7%; Antiochia – 2 ex., 7,41%; 
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exact al descoperirii. Desigur, se poate presupune că majoritatea pieselor din 
colecţia şcolii generale provine din aşezarea civilă, dar cu siguranţă unele dintre 
acestea au fost descoperite şi pe cetate12. Aceeaşi observaţie se poate face şi despre 
cele descoperite în timpul excursiilor arheologice organizate de profesorul Ştefan 
Ciuceanu (într-o epocă istorică mai relaxată şi care permitea asemenea activităţi 
benefice atât disciplinei arheologiei, cât şi procesului de instruire didactică), sau 
donate acestuia de către elevii din zonă şi care au intrat în colecţia Aman. 

La rândul său necropola de nord a oferit un număr mare de piese cu atelierul 
precizat (141). Introducerea acestor monede în eşantion deformează cu siguranţă 
rezultatele calculelor, dar nu într-un mod fundamental. Aceasta se întâmplă din 
cauza faptului că necropola a funcţionat cu intermitenţe13 pe durata intervalului luat 
aici în discuţie (313–395), cea mai târzie monedă fiind emisă în perioada 348–354. 
Aşadar, pentru ultima parte a intervalului necropola nu mai furnizează exemplare 
în eşantion, ceea ce va influenţa procentele generale ale atelierelor monetare. Pe de 
altă parte, aceste discontinuităţi vor influenţa şi procentele perioadelor care 
corespund celor de maximă folosire a necropolei, care au fost, judecând după seria 
monedelor, 324–330 şi 330–336/ 7. 

Am raportat rezultatele calculelor la situaţia atestată în alte staţiuni aflate într-o 
poziţie similară cu cea a Sucidavei, adică fortificaţii romane din secolul al IV-lea p.Chr. 
construite pe malul drept al Dunării şi care făceau parte din sistemul defensiv al 
proviciilor sud-dunărene. Siturile din această categorie care au furnizat un număr 
semnificativ de monede sunt Drobeta, Hinova, Dierna şi Gornea. Cu excepţia 
Hinovei, în toate aceste staţiuni au funcţionat în secolul al IV-lea fortificaţii 
romane în jurul cărora s-au dezvoltat şi aşezări civile. În cazul tuturor celor cinci 
situri se poate considera că principala sursă (dar nu exclusivă) de pătrundere a 
monedei au fost câştigurile dobândite de către militarii aflaţi în garnizoană14. Cu 
excepţia fortificaţiei de la Gornea, care face parte din limes-ul Moesiei Prima, toate 
celelalte patru au aparţinut sistemului defensiv al provinciei Dacia Ripensis15. 
Loturile de monede de la Drobeta şi Gornea cuprind descoperirile făcute în 
fortificaţii şi aşezările civile, cele de la Hinova şi Dierna doar pe cele provenite din 
săpăturile din fortificaţii. La acestea am adăugat spre comparaţie şi lotul de monede 
provenit din aşezarea civilă de la Orlea, aflată în imediata apropiere a Sucidavei. 

În perioada 313–324 peste jumătate din cantitatea de monedă care a circulat 
la Sucidava (55,04%) provenea din atelierele localizate în Balcani şi Propontida. 
Dintre acestea, prima poziţie o deţine Cyzicus, cu 16,85% din totalul perioadei, 
                                                 

12 Gheorghe Poenaru Bordea, op.cit., p. 41. 
13 Gheorghe Popilian, Dorel Bondoc, op. cit., pp. 261–264. 
14 Pentru sursele de pătrundere a monedei romane la mord de Dunăre în secolul al IV-lea v. 

Delia Moisil, Moneda romană târzie în Barbaricum. Romania – studiu de caz, în Ovidiu Ţeanea, Ioan 
C. Opriş (ed.) Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of a colloquim held in Târgovişte, 
16–17 october 2008, Bucureşti, 2009, p. 259. Pentru sistemul de retribuire al armatei în secolul al IV-lea  
p.Chr.: Pat Southern, Karen R. Dixon, The Late Roman Army, Editura Routledge, London-New York, 
2014 [retipărită], pp. 77–79. 

15 Nicolae Gudea, Mihail Zahariade, op. cit., pp. 56–59. 
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urmată la mici diferenţe procentuale de Heraclea (14,60%), Thessalonica (12,36%) 
şi Nicomedia (11,23%). Se observă participarea Sisciei într-un procent semnificativ 
(16,85%), egal cu cel înregistrat pentru Cyzcus. Atelierele vestice participă în această 
perioadă într-o proporţie aproape egală cu aproximativ o treime (26,97%), dintre acestea 
procentele cele mai ridicate fiind deţinute de Ticinum (7,87%), Roma (6,74%) şi 
Treveri (5,62%). Se remarcă participarea importantă a atelierelor monetare aflate în 
zona controlată de Constantin cel Mare la formarea masei monetare din Balcani, 
regiune controlată de Licinius, fapt observat şi în cazul circulaţiei din provincia 
Moesia I16. La Dierna în această perioadă atelierul de la Siscia deţine ponderea cea mai 
importantă (37,50%). Ca şi în cazul Sucidavei, atelierele din vest sunt bine reprezentate 
numeric (5) şi furnizează împreună un procent mult mai ridicat: 43,75%17. 

Situaţia se schimbă în perioada următoare, 324–330. Monedele emise de atelierele 
vestice devin cu totul sporadice, Arelate, Ticinum şi Roma furnizând fiecare doar un 
procent de 0, 93%. Siscia ocupă prima poziţie cu 27, 78% şi este de remarcat 
prezenţa unei monede de la Sirmium, emisă în intervalul scurt (324–325 p.Chr.) în 
care atelierul a funcţionat în această etapă cronologică18. Procentul total al atelierelor 
din Balcani şi Asia Mică a crescut însă faţă de perioada precedentă (65,72%). 
Thessalonica şi Cyzicus, furnizează câte 19,44% fiecare şi chiar dacă prin aceste 
procente se află semnificativ sub cel al Sisciei, ponderea lor calculată ca procente 
din total a crescut faţă de perioada precedentă. Heraclea se menţine la un procent 
constant (14,81%), în timp ce Nicomedia înregistrează o scădere de circa trei procente 
(8, 33%). Deschiderea atelierului de la Constantinopolis se reflectă şi în eşantionul 
de la Sucidava, chiar dacă ponderea acestuia este încă redusă (3,70%) în această 
perioadă. Antiochia îşi menţine prezenţa consemnată şi în perioada precedentă, în 
procente foarte reduse, obişnuite pentru această monetărie în zona balcanică. 

Aceeaşi ierarhie a primelor două ateliere monetare s-a înregistrat în această 
perioadă şi în Moesia Prima19. Dacă în această provincie învecinată aşa stau lucrurile la 
nivelul mediei generale, cazurile particulare pot oferi situaţii diferite. Piesele din 
perioada 324–330 din tezaurul Boljetin, descoperit pe teritoriul provinciei, cu 
maxim al acumulării între anii 348–354, oferă următoarea imagine asupra ponderii 
principalelor ateliere: Thessalonica: 31,82%, Siscia: 22,72% şi Heraclea: 18,18%20. 
Se poate presupune că piesele din perioada 324–330 în acest tezaur au circulat tot 

                                                 
16 Miloje Vasić, Trouvaille des monnaies de bronze de IVéme et Véme siècle en municipe 

Horreum Margi (Ćuprija), Institute Archéologique de Beograd, Monographies, volume 22, Beograd, 
1990, p. 65. 

17 Contributii la istoria Diernei în lumina descoperirilor monetare din săpăturile arheologice 
din 1967, în „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, 75–76, 129–130, 1981–1982, p. 194–195, 
Tabelul II. 

18 Patrick M. Bruun, The Roman Imperial Coinage. Vol. VII. Constatine and Licinius A.D 313–
337, Editura Spink & Son Ltd., London, 1966, p. 87, Appendix II. 

19 Miloje Vasić, Horreum Margi..., p. 69, diagrama 4. 
20 Procente calculate după Miloje R. Vasić, Le trésor de Boljetin (IVe siècle), în Sirmium VIII. 

Etudes de numismatique danubienne. Trésors, lingots, imitations, monnaies de fouilles. IVe au XIIe 
siècle, Publications de l'École française de Rome, 29, Rome, 1978, pp. 134–177. 



 Dan Bălteanu 68 

pe teritoriul Moesiei Prima, dar selecţia lor aleatorie a făcut ca distribuţia atelierelor să 
nu reflecte structura generală existentă pe piaţa provinciei. În cazul fortificaţiilor 
nord-dunărene, Dierna oferă o imagine diferită faţă de cea a Sucidavei (v. tabelul III), 
dar trebuie ţinut cont de faptul că doar trei monede descoperite la Dierna se datează 
în acest interval21. 

Ponderea atelierelor din Balcani şi Propontida continuă să crească în perioada 
330–337, ajungând la un procent total de 84,51%. Dintre acestea, Thessalonica se 
situează pe prima poziţie, cu 28,87%, urmat de Cyzicus cu 22,54%. Heraclea îşi 
menţine procentul aproape constant, cu o uşoară creştere (15,49%), în timp ce 
monetăria noii capitale înregistrează o creştere semnificativă, până la 13,38%. 
Dintre monetăriile din alte regiuni ale imperiului, Siscia deţine ponderea cea mai 
mare, chiar dacă procentul său a scăzut la jumătate (14,08%) faţă de perioada 
anterioară, în timp ce monedele emise în atelierele vestice sunt prezenţe cu totul 
sporadice. Spre comparaţie, situaţia de la Sucidava este în linii generale aceeaşi cu 
cea înregistrată în modelul Moesia I, unde monetăriile din Balcani şi Aisa Mică 
furnizează majoritatea monedelor, iar Thessalonica deţine prima poziţie22. La 
Drobeta (Tabelul III), pentru intervalul 306–337, pe primele poziţii printre monetăriile 
care au aprovizionat piaţa locală se situează Siscia şi Thessalonica cu procente 
apropare egale şi de asemenea, peste jumătate dintre monede sunt furnizate de 
monetăriile balcanice sau din Propontida23. 

Situaţia nu se schimbă semnificativ după moartea lui Constantin cel Mare şi 
divizarea imperiului între urmaşii acestuia (Tabelele I şi II). Pentru perioada 337–341 
Thessalonica înregistrează un procent maxim (40,63%) pentru intregul interval 
prezentat în lucrarea de faţă, pe poziţia a doua situându-se Constantinopolis, cu 
25%. Procentul Sisciei se menţine ridicat (18,785%), în creştere faţă de perioada 
precedentă. O scădere semnificativă de până la 6,25% se observă în cazul Heracleei, o 
uşoară creştere înregistrează Nicomedia şi este de semnalat reapariţia, într-un 
procent redus, a monedelor Antiochiei. De notat şi lipsa pieselor de la Cyzicus emise în 
această perioadă. Faţă de modelul Moesia I se observă primele diferenţe semnificative. 
Acolo, pe prima poziţie se situează monetăria Constaninopolis, cu un procent dublu 
faţă de Thessalonica, aflată pe locul al doilea. De asemena, procentul Sisciei (8,93%) 
este mult sub cel de la Sucidava, chiar dacă aceasta din urmă se află la o distanţă 
mult mai mare faţă de atelierul emitent decât siturile din Moesia I24. La Dierna, 
Siscia furnizează jumătate din monedele perioadei, urmată de Constantinopolis şi 
Thessalonica25. 

                                                 
21 Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit., p. 194–195, Tabelul II. 
22 Miloje Vasić, op. cit., 69, diagrama 4. Se observă analogia cu situaţia Sucidavei, chiar dacă 

Miloje Vasić a operat cu două sub-perioade: 330–335 şi 335–337. 
23 Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, Drobeta. The never 

Abandoned City of Roma Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 91, graficul 11. 
24 Miloje Vasić, op. cit., p. 69, diagrama 4. 
25 Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit.., pp. 194–195, Tabelul II. 
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Perioada 341 (sau 346) – 348, cunoaşte o schimbare a situaţiei structurii 
monetarului de la Sucidava în ceea ce priveşte atelierele emitente. Monetăriile din 
Balcani şi Propontida furnizează împreună 50%, în timp ce cealaltă jumătate din 
masa monetară a fost emisă în ateliere din zona centrală sau de vest a imperiului. 
Siscia cunoaşte o creştere cu totul spectaculoasă, până la 43,75%, ocupând în mod 
detaşat prima poziţie. Roma furnizează un procent de 6,25%, comparabil cu cel pe 
care îl înregistrase în perioada 313–324. Thessalonica înregistrează 35,70%, în timp 
ce Constantinopolis scade la 6,25%, un procent egal cu cel al atelierului din Cyzicus, 
care reapare după absenţa din perioada precedentă. Pentru această perioadă este 
semnificativă comparaţia cu situaţia înregistrată în cele trei tezaure de la Răcăşdia. 
Acestea nu provin dintr-o aşezare aflată pe limes, ci din Barbaricum, dar sunt 
tezaure cu structură compactă, formate într-o perioadă scurtă de timp şi pierdute 
imediat după aceasta. În plus, indiferent de apartenenţa etnică a posesorilor, 
aceastea au fost formate din sume de bani provenite din imperiu şi reflectă situaţia 
existentă în masa monetară care circula în zona cea mai apropiată din provinciile 
sud-dunărene. O medie totală calculată pentru toate cele trei tezaure arată pe 
primele poziţii atelierele Siscia (cu 35,56%) şi Thessalonica (28,57)26. 

Perioada cuprinsă între reformele monetare din 348 şi, probabil, 354 oferă o 
imagine schimbată faţă de perioada anterioară. Pe prima poziţie se situează acum 
monetăria din Constantinopolis cu 30,77%. Cele două monetării din Pannonia, 
Siscia (19,23%) şi Sirmium (11,54%) furnizează împreună un procent egal cu cel al 
atelierului capitalei. Thessalonica înregistrează o scădere semnificativă până la 
7,69%, cel mai scăzut procent al său din intervalul 313–395. De notat prezenţa într-
un procent important a emisiunilor Heracleei (15,38%), după absenţa din perioada 
precedentă. 

Pentru perioada 354–358 se observă din nou un aflux important de monedă 
emisă la Siscia (28,57%). Thessalonica revine la un procent obişnuit pentru această 
monetărie, 25%, egal cu cel al Constantinopolis-ului. Heraclea, Nicomedia şi 
Cyzicus sunt toate trei reprezentate în această perioadă, chiar dacă prin procente 
mai reduse. Micul tezaur descoperit la Sucidava în campania 2011, format din 11 
monede toate emise în perioada 351–358, arată pentru această perioadă următoarea 
distribuţie pe ateliere: Thessalonic: 45,45%, Sirmium: 18,18%, Siscia, Constantinopol 
şi Cyzic câte 9,09%. Fiind vorba despre o sumă de bani pe care posesorul o avea 
asupra sa la momentul pierderii, această distribuţie reflectă „structura masei 
monetare aflate în circulaţie la mijlocul secolului al IV-lea, cu piese de tip Fel 
Temp Reparatio provenite din monetăriile din zonă”27. Ori se observă că această 
distribuţie este diferită de cea înregistrată în eşantionul general al monedelor de la 
                                                 

26 Media calculată pe baza cataloagelor publicate de Nicolae Gudea, Tezaurul monetar de la 
Răcăşdia, în „Acta Musei Napocensis”, 12, 1975, pp. 183–190; Idem, Tezaurul monetar de la Răcăşdia 
(II) din secolul IV e.n., în „Acta Musei Napocensis”, 18, 1981, pp. 484–485; Dana Bălănescu, Nicolae 
Gudea, Tezaurul monetar de la Răcăşdia (III), în „Acta Musei Napocensis”, 20, 1983, pp. 485–488; 
Viorica Suciu, Un nou lot de monede din tezaurul de la Răcăşdia, în „Apulum”, 35, 1998, pp. 181–186. 

27 Lucian Amon, Mirela Cojoc, Petre Gherghe, Ştefan Vasiliţă, op. cit., p. 147. 
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Sucidava stabilit pe baza loturilor însumate în lucrarea de faţă. Această diferenţă se 
poate explica desigur prin numărul redus de monede atât în eşantion, cât şi în 
tezaur. Pe de altă parte, pentru perioada 348–358, un punct de reper în ceea ce 
priveşte structura masei monetare în circulaţie pe limesul dunărean îl constituie tezaurele 
cu maxim de acumulare situat în această perioadă. În tabelul IV am prezentat 
comparativ structura pe ateliere monetare a perioadei 348–358 în tezaurele 
Tibiscum, Dierna I, Dierna II (toate cu maxim de acumulare în intervalul 351–358) 
şi pe cel al tezaurului Boljetin, format în perioada imediat anterioară (348–354)28. 
Aceste tezaure, deşi prezintă structuri cu totul asemănătoare, în ceea ce priveşte 
distribuţia pe monetării înregistrează ponderi care diferă uneori în mod semnificativ. 
Deşi toate provin cel mai probabil de pe piaţa monetară a diocezei Daciilor, fiecare 
dintre ele reprezintă o sumă de bani intrată la un anumit moment în posesia 
proprietarului, iar distribuţia acestor sume a fost făcută aleatoriu, rezultând 
diferenţele înregistrate. O astfel de situaţie particulară poate reprezenta şi mica 
sumă de bani pierdută la Sucidava. 

Cele două monede din eşantionul Sucidava emise după noua reformă a lui 
Constantius II din 358 au fost bătute câte una la Sirmium şi Cyzicus. Situaţia revine la 
o distribuţie regulată, cel puţin din punctul de vedere al reprezentări atelierelor 
monetare, în timpul domniilor lui Iulian şi Iovian. Constantinopolis furnizează o 
treime dintre monedele cu atelier precizat ale perioadei, în timp ce Sirmium depăşeşte 
ca pondere Siscia (Tabelele I şi II). 

Pentru domnia lui Valentinian I şi Valens principalele ateliere furnizoare ale 
monedelor de la Sucidava sunt Siscia (40,48%) şi Thessalonica (38,10%), în 
procente sensibil apropiate. Situaţia de la Sucidava îşi găseşte din nou analogii în 
modelul Moesia Prima29, dar pare diferită de cea de la Drobeta, unde pentru un 
interval, este adevărat, uşor diferit, (364–388) Siscia a înregistrat un procent dublu faţă 
de Thessalonica30. Dintre celelalte ateliere din regiune sunt prezente Constantinopolis 
şi Cyzicus, cu procente egale (4,76%). Mai trebuie observată şi prezenţa 
Antiochiei, cu un procent de 2,38%. 

Ierarhia se modifică din nou în perioada 378–395. Pe primul loc găsim atelierul 
din Constantinopolis, cu 36,32%, urmat de Siscia (28,95%) şi Thessalonica (21,05%), 
între care se menţine diferenţa de câteva procente din perioada anterioară. 

Pe ansamblul intervalului 313–395, atelierele vestice înregistrează o pondere 
totală de 6,35%. Monedele acestora au circulat la Sucidava în special în prima 
jumătate a secolului al IV-lea, în a doua jumătate prezenţa acestor monede fiind cu 
                                                 

28 Tabel întocmit pe baza datelor din următoarele publicaţii: Eugen Chirilă, Nicolae Gudea, 
Ioan Stratan, Trei tezaure monetare din Banat din secolul IV, Lugoj, 1974; Miloje R. Vasić, Le trésor 
de Boljetin (IVe siècle), în Sirmium VIII. Etudes de numismatique danubienne. Trésors, lingots, 
imitations, monnaies de fouilles. IVe au XIIe siècle, Publications de l'École française de Rome, 29, 
Rome, 1978, pp. 134 – 177; Nicolae Gudea, Radu Ardevan, Nicoleta Toma, Tezaurul monetar de la 
Moldova Nouă (sec. IV p.Chr.), în „Analele Banatului”, Serie nouă, 5, pp. 83 – 106. 

29 Miloje Vasić, op. cit., p. 69, diagrama 4. 
30 Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, op. cit., p. 91, 

graficul 11. 
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totul sporadică. Thessalonica este atelierul care a furnizat Sucidavei cea mai mare 
cantitate de monedă (23,55%). Siscia a contribuit într-o proporţie comparabilă 
(22,43%). La Cyzicus au fost emise 14,39% dintre monede, în timp ce Heraclea 
(11,59%) şi Constantonopolis (11,78%) sunt prezente cu procente apropiate. 
Nicomedia (6,54%) şi Antiochia (1,12%) au alimentat piaţa locală în procente mai 
mici, dar constituie totuşi prezenţe constante. 

În final, pe baza comparaţiei cu celelalte situri de pe malul de nord al Dunării 
(Orlea, Hinova, Drobeta, Dierna şi Gornea) se pot face următoarele observaţii: 

1. În toate cele şase staţiuni marea majoritate a monedelor a fost emisă de 
atelierele Siscia şi Thessalonica. Acestea furnizează împreună, la nivelul mediei 
generale, peste jumătate din cantitatea de monedă descoperită în cele şase situri 
(Tabelul III)31. 

2. În cazul fortificaţiilor se observă ponderea mai crescută a Sisciei în cele 
două fortificaţii din Banat (Dierna şi Hinova). Procentele Sisciei scad treptat în 
fortificaţiile mai îndepărtate spre est, Drobeta, Hinova şi Sucidava. Cea mai facilă 
explicaţie ar fi desigur aceea că situaţia este generată de apropierea geografică 
dintre atelierul din Pannonia şi staţiunile respective. Monedele care au circulat în 
fortificaţiile nord-dunărene proveneau probabil în cea mai mare parte, de pe pieţele 
provinciilor Dacia Ripensis, respectiv Moesia Prima. Iar ambele provincii, după 
reforma administrativă a lui Constantin cel Mare făceau parte din dioceza Daciilor, 
pe teritoriul căreia nu funcţiona un atelier monetar, astfel încât aprovizionarea cu 
monedă a acesteia se făcea de către atelierele cele mai apropiate32. Dar trebuie avut 
în vedere şi faptul că numărul de monede descoperit la Gornea şi Dierna este 
semnificativ mai mic decât cel care provine de la Drobeta sau Sucidava, iar în 
cazul unui eşantion mai redus ca număr, format din monede pierdute aleatoriu, 
există o probabilitate mai mare să fie descoperite monede aparţinând categoriei mai 
bine reprezentate, în cazul de faţă piesele emise la Siscia. 

3. Există o diferenţă semnificativă între structura pe monetării a numerarului 
care a circulat în aşezarea civilă de la Orlea şi celelalte cinci staţiuni în care au 
funcţionat fortificaţii aparţinând limes-ului dunărean. La Orlea, atelierul din 
Thessalonic a furnizat 30,71% din cantitatea de monedă, în timp ce Siscia, aflată pe 
locul al doilea ca pondere, doar 19,01%. Pe baza acestor diferenţe nu se poate însă 
formula vreo concluzie cu privire la un model diferit de aprovizionare cu monedă 
între fortificaţii şi aşezările civile, deoarece Orlea constituie singura astfel de 
aşezare care a furnizat un număr semnificativ de monede. Pentru o asemenea afirmaţie 
ar trebui să avem la dispoziţie eşantioane mai numeroase provenite din mai multe 
situri din aceeaşi categorie cu Orlea. Altfel, Orlea poate reprezenta doar un caz izolat. 
                                                 

31 În Tabelul III au fost prezentate doar atelierele atestate la Sucidava. În celelate situri mai 
sunt atestate: la Drobeta – Londinium și Serdica; la Hinova, Dierna și Gornea – Alexandria; la Orlea – 
Mediolanum, în procente foarte reduse. 

32 Michael F. Hendy, Aspects of Coin Production and Fiscal Administration in the Late Roman 
and Early Byzantine Period, în „The Numismatic Chronicle”, Seventh Series, 12, 1972, p. 118. 
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THE DISTRIBUTION OF SINGLE FINDS OF LATE ROMAN 
BRONZE COIN ISSUED AD 313–396 FORM SUCIDAVA 

(Abstract) 

The sample presented here was made on the basis of single finds of late Roman coins 
from Sucidava (Corabia-Celei Olt county). It contains finds from archaelogical excavations, 
carried in the late Roman fortification, and in the northern necropolis, but also stray finds 
from modern collections. On the basis of this sample was calculated the distribution of 
coins by mints for the period between 313–395 AD. This time span was divided into 
several subperiods, corresponding to the main late Roman monetary reforms and issues. 
The mints of Thessalonica (23,55%) and Siscia (22,43%) have provided the majority of the 
coins found at Sucidava, followed by the mints of Cyzicus (14,39%), Constantinopolis 
(11,78%) and Heraclea (11,59%). 

 
Keywords: Sucidava, Danubian limes, Late Roman Coins, Distribution of Late Roman 

Mints. 
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TEATRUL CA INSTRUMENT AL ISTORIEI: NOI INFORMAȚII 
DESPRE IMAGINEA PRINCIPELUI 

GABRIEL BETHLEN ÎN SPANIA 

OANA ANDREIA SÂMBRIAN� 

În secolele XVI–XVII, istoria și literatura mergeau mână în mână cu scopul 
de a propaga principalele curente de opinie ale epocii privitoare la temele 
fundamentale ale societății. Războiul de treizeci de ani și diferențele de credință 
dintre catolici si protestanți au fost aspru sancționate de literatură spaniolă care 
reprezenta, la vremea respectivă, o nouă tipologie de armă politică. În această sferă 
a informării și dezinformării se încadrau, pe lângă cronicile scrise la cererea clasei 
nobiliare, protoziarele cunoscute în Spania sub denumirea de relaciones de sucesos, 
publicate intens începând cu ultimele decenii ale Renașterii. Alte categorii de 
scrieri erau libelos (scrieri denigrante la adresa cuiva, un fel de pamflet) ai căror 
principali protagoniști erau reformații, și piesele de teatru, a căror alăturare în 
această enumerație poate produce oarecare mirare. De fapt, teatrul a fost folosit ca 
mijloc de propagandă politică încă din perioada Renașterii și Barocului când a 
apărut ideea de teatru social, întruchipată de corral de comedias – un spațiu 
circular în cadrul căruia se regăseau printre spectatori toate clasele sociale, de la 
curtea regală și membrii marii nobilimi, până la indivizii cei mai umili. Astfel, 
teatrul a reușit ca mesajul transmis prin intermediul reprezentațiilor dramatice să 
ajungă la fiecare clasă socială în parte. Mesajul era, de obicei, învăluit într-o tramă 
amoroasă cu care rezonau majoritatea spectatorilor neinstruiți, ulterior fiind 
introduse elementele menite să construiască o anumită imagine a Spaniei și a curții 
regale. Aceste întruchipări corespundeau unei Spanii mărețe, unui monarh iberic – 
cel mai important din lume, stăpân peste un vast imperiu colonial, unui inamic 
diferit ca practici religioase și sociale ce trebuia exterminat (turcii, populațiile 
indigene din America, protestanții). O mențiune specială trebuie făcută în ceea ce îi 
privește pe arabi, care au beneficiat de o dublă imagine în imagologia spaniolă: pe 
de o parte, aceea a musulmanului-prieten și, pe de alta, a musulmanului-dușman, 
asociat elementului situat de partea otomanilor, în funcție de perioada istorică la 
care facem referire. Momentele de tensiune au izbucnit în 1568, an în care a avut 
loc o puternică revoltă a maurilor din Spania și a continuat inclusiv după 1609, 
când maurii au fost expulzați de pe teritoriul iberic. Imaginea protestanților este, de 
asemenea, demnă de abordat, întrucât aceștia reprezentau inamicul dinăuntrul 
                                                 

� Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al 
Academiei Române; e-mail: oana.sambrian@gmail.com. 
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granițelor europene, trădătorul dreptei credințe, motiv pentru care istoriografia 
spaniolă nu i-a iertat, prezentându-i într-un mod profund negativ. 

În această categorie de scrieri se încadrează singura piesă de teatru a politicianului 
de origine nobiliară, Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser el privado – în traducere, 
Cum trebuie să se comporte întâiul sfătuitor al regelui, a cărei redactare a fost 
prilejuită de vizita la Madrid a prințului Charles Stuart în 1623 pentru a o peți pe 
infanta Mariana de Habsburg, sora regelui Filip al IV-lea, eveniment eșuat, cunoscut în 
istoriografie sub denumirea de Spanish match. Toatele personajele piesei corespund 
realității istorice, dar numele lor au fost modificate din rațiuni literare: regele Filip 
al IV-lea se numește Fernando, sora sa, Maria, apare sub numele de Margarita, pentru 
contele duce de Olivares, ministrul regelui, Quevedo folosește anagrama Valisero, 
prințul Angliei, Charles Stuart apare ca „prințul Danemarcei”. Unul dintre elementele 
de maxim interes al piesei este prezența unui personaj intitulat „ambasadorul 
transilvan”1, pe care îl vom aborda în ultima parte a lucrării noastre. 

Piesa se regăsește în manuscrisul 108 de la Biblioteca Națională a Spaniei și a 
beneficiat de o serie de ediții critice, cele mai recente fiind semnate de Luciana 
Gentilli (2004) și de Ignacio Arellano și Carmen García Valdés (2011). 

Din punct de vedere literar, piesa lui Quevedo nu a trezit un interes sporit din 
partea criticii, iar atunci când a făcut-o, analizele au fost aspre, fiind scoase în 
evidență multiplele sale erori dramatice. Cele mai cunoscute interpretări negative 
sunt cele ale lui Artigas, care era de părere că „singurul aspect care salvează piesa 
sunt evenimentele politice și personajele înfățișate. Altfel, piesa nu are nicio 
valoare literară”2. Nici Cotarelo nu are cuvinte de laudă la adresa valorii dramatice 
a piesei3, în timp ce Gregorio Marañón consideră că opera dramatică a lui Quevedo 
constituie o laudă atât de forțată a ministrului favorit al regelui, contele duce de 
Olivares, „încât produce cititorului o reacție instantanee de antipatie”4. 

În ultimele două decade, piesa lui Quevedo a fost supusă reevaluării, grație 
ediției critice semnată de Luciana Gentilli și celei a lui Arellano și García Valdés 
din 2011, la care se adaugă părerile polemice ale filologului american Frederick de 
Armas la care ne vom referi ulterior, și teza de doctorat a lui Javier Palacio Ortiz 
din 2015 despre teatrul lui Quevedo, unde autorul dedică un subcapitol extins 
piesei Cómo ha de ser el privado. 

Articolul de față își propune să facă lumină asupra anumitor afirmații în ceea 
ce privește piesa și, pe de altă parte, să exprime un punct de vedere asupra valorii 
sale și reinterpretării ca posibil document istoric, având în vedere că autorul 

                                                 
1 Pentru mai multe informații despre analiza acestui personaj, a se vedea articolul meu, 

Intención propagandística y maniobras políticas en Cómo ha de ser el privado: el embajador 
transilvano y el príncipe de Dinamarca, publicat în revista „La Perinola”, nr. 23, 2019, pp. 351–361. 

2 Miguel Artigas, Teatro inédito de don Francisco de Quevedo y Villegas, Madrid, Real 
Academia Española, 1927, pp. L–LI 

3 Armando Cotarelo, El teatro de Quevedo, în „Boletín de la Real Academia Española”, tomo 
XXIV, cuaderno CXIV, 1945, pp. 64–65. 

4 Gregorio Marañón, El conde duque de Olivares (la pasión de mandar), Madrid, Espasa 
Calpe, 1972, p. 126. 
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textului nu este un filolog, ci un politician, bun cunoscător al evenimentelor de la 
vremea respectivă. 

Maravall îl definea pe Quevedo drept cel mai dualist dintre scriitorii baroci5 
și, din punctul nostru de vedere, aceasta este principala trăsătură care îi face pe 
mulți specialiști să greșească în interpretarea textului quevedian. Când facem 
aceste afirmații avem mai ales în vedere interpretarea exagerată a lui Frederick de 
Armas care vede în piesă detaliile clare ale cruzimii, homoerotismului și totodată 
ale donjuanismului regelui Filip al IV-lea, care, dacă se adeveresc, ar demonstra că 
autorul spaniol a ascuns printre versurile sale o batjocură dură la adresa monarhului. 
Nu doar de Armas vede în această piesă o critică politică. Iglesias, de exemplu, 
identifică o mustrare îndreptată, de această dată, împotriva ministrului Olivares, 
considerând totodată că piesa ascunde o dojană adusă orientării politice a Spaniei 
din perioda respectivă; în plin război de 30 de ani, monarhia lui Filip al IV-lea lua 
în calcul realizarea unei alianțe matrimoniale cu Anglia, în speranța că astfel va 
înlătura pericolul poziționării acesteia de partea Provinciilor Unite. 

Palacio Ortiz dezvoltă în lucrarea sa de doctorat ideea lui Iglesias, afirmând 
că „nu este vorba despre o simplă piesă laudativă la adresa contelui duce de 
Olivares și a lui Filipal IV-lea, ci mai degrabă despre o critică a modului în care Spania 
era guvernată și cum trebuiau rezolvate principalele probleme ale regatului”6. 

Dintre toate afirmațiile ce subliniază existența criticii în piesa lui Quevedo, 
încercând să privească dincolo de tonul aparent laudativ al scrierii, cea care ne-a 
atras în mod deosebit atenția a fost opinia lui de Armas7, dat fiind că este cea mai 
diferită ca interpretare. 

Prima acuză pe care de Armas o identifică în textul lui Quevedo contra regelui 
este cruzimea. Cercetătorul american își justifică afirmația în baza supranumelui de 
„justițiar” pe care Filip al IV-lea și l-ar fi luat în amintirea regelui castilian medieval 
Pedro cel Crud, cunoscut pentru faptul că era repede la mânie și care împărțea dreptatea 
în mod arbitrat, fapt ce a condus, în cele din urmă, la fratricid8. Aceeași latură crudă a 
monarhului este atribuită de către de Armas morții militarului Rodrigo Calderón, 
consilierul ducelui de Lerma, decapitat în urma unei conspirații ce îl acuza de 
asasinat și vrăjitorie chiar la începutul domniei lui Filip al IV-lea (octombrie 1621). 

Frederick de Armas considera de rău augur că Filip al IV-lea a debutat ca 
rege cu mâinile mânjite de sângele nevinovat al lui Rodrigo Calderón, motiv pentru 

                                                 
5 José Antonio Maravall, Sobre el pensamiento político y social de Quevedo, în „Homenaje a 

Quevedo. Actas de la II Academia literaria renacentista de la Universidad de Salamanca”, Salamanca, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1982, p. 69. 

6 Javier Palacio Ortiz, El teatro de Quevedo. Una aproxaimación pragmática, teză de doctorat, 
2015, p. 243. 

7 Frederick de Armas, En dos pechos repartidos: Felipe IV y su valido en Cómo ha de ser el 
privado, în Hispanófila, 40/ 2004, pp. 9–21. 

8 Pentru mai multe informații despre analiza istorică a lui Pedru cel Crud, a se vedea Oana 
Sâmbrian, La doble imagen de Pedro I de Castilla en el teatro de Lope de Vega (trad. Dubla 
imaginea a lui Pedro I al Castiliei în teatrul lui Lope de Vega), în „Boletín Hispánico Helvético”, 
31/2018, pp. 85–103. 
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care insistă în a-i construi o imagine de tiran. Fragmentul din textul lui Quevedo pe 
care de Armas își fundamentează acuzele de tiranie la adresa lui Filip al IV-lea este 
următorul: „Regele: Îmi încep domnia și e de dorit/ să am aspirația/ de a merita 
blazonul/ pe care mi-l doresc./ În Aragon și Castilla,/ din ai căror regi mă trag/ 
acest lucru se observă și pretind/ să împart liniștea și neliniștea/ cu pana și cuțitul/ 
prietenilor și dușmanilor”9. 

Frederick de Armas interpretează această împărțire a justiției „cu pana și cu 
cuțitul” drept o aluzie a lui Quevedo la practicarea unei puteri discreționare. În 
opinia noastră, interpretarea este forțată, întrucât câteva versuri mai târziu autorul 
spaniol pune în gura personajului Filip al IV-lea următorul monolog, care ne dă o 
imagine clară a felului în care justiția regelui încearcă să o reproducă pe cea divină, 
fiind milostiv sau necruțător, în funcție de gravitatea faptei: „cine spune dreptate/ 
spune milă și pedeapsă,/ nu doar rigoare./ Totul este așezat pe același cântar,/ iar 
principiile autorității și fricii/ se impun prin pedeapsă;/ (...) dacă vreun nobil sau 
ministru/ este acuzat pe drept/ i se va tăia capul/ în piața centrală”10. 

Arellano explică pe larg de ce Filip al IV-lea nu poate fi considerat un tiran, 
făcând referire la moartea lui don Rodrigo: „faptul că don Rodrigo s-a comportat 
eroic atunci când i-a sosit ceasul (...) nu îi dă dreptul să merite iertarea, nici nu îl 
transformă pe rege într-un judecător crud, ci face din Rodrigo o paradigmă a 
pierderii favorului regal, așteptându-și în cele din urmă pedeapsa”11. 

În plus, Quevedo nu îl acuză în niciun moment pe modelul lui Filip al IV-lea, 
Pedro, de cruzime, ci din contră, consideră că supranumele de „justițiar” i-a fost dat 
de acea parte a istoriografiei care a vrut să dezmintă cruzimea asociată imaginii 
sale: „Regele: Numele pe care vreau să îl primesc/ este cel de justițiar,/ acesta îmi 
place cel mai mult./ Contele de Olivares: Spania a avut un rege cu acest nume./ I l-
au dat regelui Pedro/ aceia care au vrut să dezmintă/ faima sa de crud”12. 

Prin urmare, acuzațiile de cruzime pe care de Armas i le aduce de Armas 
regelui Filip al IV-lea nu se sunt susținute de text. În ceea ce privește presupusul 
homoerotism al regelui, de Armas folosește ca exemplu imaginea feminină a 
aurorei cu care regele este asimilat în debutul piesei. Iată fragmentul: „Napoli trist 
și confuz/ îl plânge pe defunctul tău tată;/ dar văzând că tu ești aurora,/ fiica 

                                                 
9 În original: „Rey: Comienzo a reinar, y es bien/ que aspire mi inclinación/ a merecer el 

blasón/ que pretendo que me den./ En Aragón y Castilla,/ de cuyos reyes desciendo,/ esto se observa y 
pretendo/ con la pluma y la cuchilla/ dar alivio y dar espanto/ al amigo y enemigo.” (Francisco de 
Quevedo, Cómo ha de ser el privado, ediție critică de Luciana Gentilli, Viareggio, Marco Baroni, 
2004, pp. 60–61.) 

10 În original: „quien justicia dice,/ dice merced y castigo,/ no solamente rigor./ Todo está en 
igual balanza,/ y a los principios se alcanza/ autoridad y temor/ con el castigo;(…)/ Si algún ministro 
o privado/ justamente está culpado,/ le cortarán la cabeza/ en esa Plaza Mayor.” (Ibidem, p. 62.) 

11 Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser el privado, în „Teatro completo”, ediție de Ignacio 
Arellano și Carmen García Valdés, Madrid, Cátedra, 2011, p. 29. 

12 În original: „Rey: Nombre que esté en conseguillo/ en mi mano es el que quiero,/ el nombre 
de Justiciero/ me ha agradado./ Conde: Rey tuvo España con él./ Al rey don Pedro le dieron/ los que, 
con causa, quisieron,/ desmentir el de Cruel. (Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser…, 2004, p. 61) 



 Teatrul ca instrument al istoriei: … imaginea principelui Gabriel Bethlen în Spania 79 

soarelui care apune,/ lacrimile se transformă în bucurie,/ atunci când vedem că 
soarele apune/ deasupra mării spaniole”13. 

Este de înțeles că prezentarea viitorului rege al Spaniei drept fiica lui Filip al 
III-lea poate da naștere la confuzii, dar din punctul nostru de vedere, această 
alegere are mai degrabă de-a face cu obținerea unei identități de gen cu aurora la 
care Quevedo se referă și care, la rândul ei, rimează cu „llora”. Alegerea metaforică 
a Aurorei pentru a reprezenta debutul domniei lui Filip al IV-lea simbolizează zorii 
unei noi etape, în concordanță cu semnificația din limba latină a acestui termen. 

Armas insistă asupra faptului că „atunci când o numește pe Aurora fiica soarelui, 
Quevedo îl invocă pe noul rege”14, un aspect considerat ciudat, întrucât „la vremea 
respectivă monarhii casei de Habsburg erau identificați la nivel simbolic și 
imagologic prin intermediul genealogiei și mitologiei. Se spunea despre habsburgi 
că descindeau direct din Apolo, cu medierea împăraților romani și a lui Enea. 
Fiecare monarh era identificat cu soarele care trebuia să lumineze Creștinătatea”15, 
prin urmare autorul ar fi trebuit să se îl identifice pe Filip cu Hercule sau Apolo16. 
Este adevărat că forma simbolistică cel mai des întâlnită pentru a reprezenta Casa 
de Habsburg este cea a soarelui17, dar în acest caz concret în care Filip încă nu era 
rege, iar tatăl său tocmai decedase, este normal ca relația filială să fie scoasă la 
lumină prin intermediul unei imagini apropiate din punct de vedere imagologic: 
Filip al III-lea este reprezentat ca soare, deci se menține simbolismul habsburgic, în 
schimb fiul său, cel ce urmează să îi urmeze la tron, este zugrăvit într-o relație de 
descendență față de Soare, aurora. 

În ceea ce privește gândirea teatrală a lui Quevedo, în cazul singurei sale 
piese de teatru care ni s-a transmis, putem observa utilizarea tehnicilor ce aparțin 
textelor parenetice denumite „oglinzile principilor”, autorul întocmind un adevărat 
ghid de bună purtare, atât în ceea ce privește comportamentul monarhului în 
politica internă și externă (o astfel de scriere este perfect justificată la început de 
domnie), cât și al ministrului favorit al regelui, un personaj extrem de controversat, 
întrucât monarhul împărțea, de facto, puterea cu acesta. Disputa în ceea ce privește 
această acțiune a pornit de la legitimarea divină a puterii regelui prin ritualul încoronării 
de care nu beneficia ministrul; așadar, împărțirea puterii era nelegitimă18. După cum 
declara însuși Quevedo într-o altă scriere, „piesa de teatru te învață cum trebuie să 

                                                 
13 În original: „Nápoles triste y confuso/ a tu muerto padre llora;/ mas viendo que eres aurora,/ 

hija del sol que se puso,/ vuelve el llanto en alegría/ cuando en el mar español/ vemos sepultar el sol.” 
14 Frederick de Armas, En dos pechos repartidos: Felipe IV y su valido en Cómo ha de ser el 

privado, în „Hispanófila”, nr. 140, 2004, p. 13. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Pentru mai multe detalii, a se vedea Víctor Mínguez, Los reyes solares: iconografía astral 

de la monarquía hispánica, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2001. 
18 De-a lungul secolului al XVII-lea, au existat foarte multe opere care descriau rolul pe care 

ministrul ar trebui să îl aibă, astfel încât să nu uzurpe legitimitatea puterii. Una dintre cele mai 
cunoscute este cea semnată de José Laínez, El privado cristiano (1641). 
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trăiești bine din punct de vedere politic și moral, punând accent pe virtuți și lăsând 
la o parte viciile”19. 

Despre concepția teatrală a politicianului Quevedo cunoaștem, în general, 
foarte puține informații, din cauza faptului că s-a păstrat o singură piesă. Mai multe 
date putem obține, însă, prin intermediul traducerilor ce aparțineau genului dramatic de 
care Quevedo s-a ocupat. Pe lângă tălmăcirea în spaniolă a tragediilor lui Seneca, 
politicianul spaniol și-a explicat viziunea teatrală printr-o glosă realizată în formă 
de adnotație la comediile lui Plaut și Terentius. Glosa se intitulează Ego limitis 
specto, în traducere liberă „Eu privesc cu neîncredere”, afirmație ce poate fi 
interpretată ca o avertizare asupra modului în care Quevedo își tratează personajele. 

Dacă luăm ca punct de plecare viziunea schimbătoare și analiza constantă la 
care Quevedo își supune personajele și dorim să aplicăm această ipoteza piesei de 
față, întrebarea care ne vine în minte este: unde putem întâlni acele vorbe cu 
subînțeles strecurate de Quevedo? Încotro trebuie să privim? Este, oare, către 
personajul Filip al IV-lea, așa cum sugerează mai multe interpretări? Fragmentele 
pe care le-am identificat în piesa ne indică faptul că monarhia este instituția politică 
supremă, iar ministrul este acel instrument cu ajutorul căruia regele își duce la 
îndeplinire concepția politică. Cu o astfel de viziune, este greu de crezut că autorul 
ar fi putut introduce săgeți veninoase împotriva monarhului. Pe de altă parte, între 
monarh și ministru nu trebuie să existe prietenie, ci doar o relație de ierarhie: 
„Regele: Cum, marchize, fiindu-mi/ ministru, vă împotriviți/ ca împreună să 
stabilim/ o relație de prietenie/ între rege și ministru/ fiind o singură voință/ 
împărțită între două inimi? Marchizul: Da, Alteță, căci un ministru,/ care este un 
mic atom/ în comparație cu monarhul/ nu trebuie să fie stăpân/ peste lumina pe care 
soarele i-a dat-o”20. 

În acest fragment identificăm imaginea regelui habsburg drept soare, la a 
cărei absență făcea referire de Armas în articolul său, fapt ce demonstrează că 
utilizarea aspectului feminizat al Aurorei din debutul piesei a fost făcută doar 
pentru a demonstra filiația dintre Filip al III-lea și Filip al IV-lea, precum și ideea 
zorilor unei noi domnii. Pe de altă parte, Quevedo oglindește clasica imagine Rex 
imago Dei, afirmând: „Marchizul: Pe rege, zeitate supremă/ trebuie să îl rogi mai 
întâi,/ căci este stăpân peste toate”21. Din fragmentele laudative adresate de 
Quevedo regelui, mult mai numeroase decât exemplele ilustrate în articolul de față, 
înțelegem că este foarte dificil ca această piesă să ascundă un mesaj subliminar 
împotriva monarhului. 
                                                 

19 Francisco de Quevedo, A los que leyeren esta comedia, în „Comedia Eufrosina”, Madrid, 
Imprenta del Reino, 1631, p. 197. 

20 În original: „Rey: ¿Cómo, marqués, siendo vos/ mi privado, estáis opuesto/ a que se haga un 
compuesto/ de la amistad de los dos,/ y que en estrecha amistad/ estén el rey y el valido,/ y en dos 
pechos repartido/ un ser y una voluntad? Marqués: Sí, señor, porque un privado,/ que es un átomo 
pequeño/ junto al rey, no ha de ser dueño/ de la luz que el sol le ha dado” (Francisco de Quevedo, 
Cómo ha de ser…, 2004, p. 66). 

21 În original: „Marqués: Al rey, deidad superior,/ se ha de suplicar primero,que el dueño de 
todo es.” (Ibidem, p. 100) 
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Și totuși, Cómo ha de ser el privado ascunde o critică politică; recitirea 
recentă a piesei ne-a articulat interpretarea din trei perspective diferite: numele de 
Valisero, acronim al contelui duce de Olivares, prezența bufonului și unele referințe la 
ambasadorul transilvan. În ceea ce privește numele de Valisero, personajul se 
autocaracterizează spunând: „numele meu caută să fie iertat/ Vali-sero m-am ajuns 
târziu”22. Pentru înțelegerea jocului de cuvinte recomandăm lecturarea citatului în 
original din subsolul paginii. Oricine este familiarizat cu teatrul Secolului de Aur 
spaniol știe că jocurile de cuvinte sunt atribuite, prin excelență, bufonilor, iar nu 
personajelor politice importante reprezentate pe scenă. Cea de-a doua parte a 
cuvântului, „sero”, poate fi un joc de cuvinte derivat din adverbul latin care 
înseamnă, într-adevăr, „târziu”, sau un joc paronimic „sero-zero”, ceea ce ar 
ascunde, într-adevăr, o critică la adresa temutului Olivares. Acest joc de cuvinte se 
regăsește pretutindeni în opera quevediană. Este celebru exemplul „Entre un clavel 
y una rosa, vuestra Majestad escoja”, a cărui traducere poate fi „Între o garoafă și 
un trandafir, Majestatea voastră să aleagă” sau, dacă „escoja” s-ar scrie în două 
cuvinte, „es coja”, traducerea este „Majestatea voastră este șchioapă”. Protagonista 
controversatului vers era Izabela de Bourbon, prima soție a lui Filip al IV-lea, care 
avea un defect considerabil la unul dintre picioare. Cu astfel de afirmații, ne 
așteptăm ca ascuțimea minții și umorul acid al lui Quevedo să fie prezente din plin 
în cadrul unei opere literare care prin genul căruia i se subscrie dădea posibilitatea 
unei libertăți de limbaj mult mai mari. 

Bufonul Violín pare să aibă o relație specială cu Valisero/ Olivares, întrucât, 
contele îi promite acestuia că se va preta jocului și învățăturilor sale: „Marchizul: 
Vreau să îți urmez învățăturile./ Doar de tine voi asculta/ cât voi fi în funcție./ 
Violín: Jură-te./ Marchizul: Jur”23. 

Afirmațiile lui Olivares ies în evidență prin totala neconcordanță cu tonalitatea 
serioasă a piesei, precum și cu celelalte exprimări ale personajului politic, ceea ce 
ne duce cu gândul la lecturarea paragrafelor în cheie interpretativă. Violín reprezintă 
bufonul tipic, în ale cărui informații putem identifica înțelepciunea populară. Când 
descrie funcția deținută de Olivares, Violín atrage atenție la roata norocului și la 
invidia pe care puterea o sădește în inimile celor ce jinduiesc la ea: „Violín: Dar 
revenind la norocul/ pe care Cerul vi l-a dat, încercați/ căci aveți cine să vă 
moștenească/ să vă îndestulați până când roata/ își va schimba direcția./ De nu veți 
bea repede/ din râul de argint, nu veți fi faimos,/ fără doar și poate, meseria 
dumitale/ e mai ingrată decât a mea./ Să fii ministru și bufon/ sunt funcții cu 
greutate (...) Marchize, puterea e un os/ și când o apuci, abia dacă mai are carne”24. 

                                                 
22 În original: „bien mi nombre me disculpa/ Vali-sero valí tarde.” 
23 În original: „Marqués: Seguir tus preceptos quiero./ Solo tú me mandarás/ en mi valia. 

Violín: Jura./ Marqués: Juro” (Ibidem, p. 71). 
24 În original: „Violín: Mas volviendo a la fortuna/ que el Cielo os da, procurad,/ pues tenéis 

quien os herede,/ cebaros, antes que ruede,/ el juego a otra voluntad./ Si no bebéis presto el Río/ de la 
Plata – no hay pasquín,/ sin duda que es más ruín/ aun vuestro oficio que el mío./ Ser bufón y ser 
valido/ oficios son de pesar (…) Marqués, la privanza es hueso,/ y si la hay, es poca pulpa” (Ibidem, 
pp. 69–70). 
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Acestea fiind spuse, ne mai rămâne de analizat ultimul aspect-cheie al piesei, 
care face referire la ambasadorul transilvan. Despre acest personaj cunoaștem că, 
de fapt, îl întruchipează pe Ferdinand al III-lea al Ungariei, care în 1625 fusese 
încoronat rege al Ungariei, iar în 1627 al Boemiei, în timp ce în Transilvania, în 
perioada în care a fost redactată piesa se afla pe tron principele Gabriel Bethlen 
(1613–1629), cunoscut pentru orientarea sa protestantă și poziția antihabsburgă. 

Actul III al piesei debutează cu următorul schimb de replici între amiral și cel 
ce ulterior va fi denumit Transilvanul: „Ambasadorul Transilvaniei: Despre starea 
lucrurilor/ și noul guvern rămâne/ să mă informați, căci Transilvania/ este la multe 
leghe distanță/ pentru a fi informat, și o datorez/ vechii noastre prietenii”25. 

În fragmentul de mai sus identificăm câteva ironii. În Spania, se cunoștea 
perfect situația Transilvaniei și faptul că principele se numea Gabriel Bethlen, iar 
nu Ferdinand al III-lea care în piesă primește supranumele de Transilvanul. 
Quevedo însuși vorbise pe larg despre Bethlen în lucrarea sa, El mundo caduco, 
redactată între 1621–162326. În perioada în care Quevedo își redactase piesa de 
teatru, relațiile transilvano-spaniole erau, practic, inexistente. În versul 446, 
Quevedo se referea la Transilvan ca fiind „cel din Dacia”, o aluzie la ambițiile lui 
Bethlen de a intra în posesia Țării Românești și Moldovei, urmând să se intituleze 
rex Dacia, aspect care rezultă din corespondența pe care Bethlen o menținuse cu 
Imperiul Otoman în decembrie 1627. 

Războiul de treizeci de ani scindase Transilvania și Spania în tabere adverse. 
De altfel, în Transilvania, cu excepția familiei Báthory, cunoscută ca „falangă a 
recatolicizării”27, începând din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, toți principii 
transilvani fuseseră protestanți, deci diferența cu Casa de Habsburg erau nu numai 
de ordin politic, ci și confesional. 

Prin urmare, este foarte posibil ca atunci când Quevedo se referă la „vechea 
prietenie” ce unea Transilvania și Spania să fi utilizat, așa cum îi era în fire, o armă 
cu două tăișuri. Pe de o parte, transmitea publicului spectator mesaje subtile în ceea 
ce privea adevărata identitate a ambasadorului transilvan și pe de cealaltă, arunca o 
săgeată veninoasă către actuala Transilvanie protestantă. 

În alte versuri, pronunțate de această dată de Violín identificăm o altă ironie 
la adresa lui Gabriel Bethlen. Atunci când servitoarea Porcia îl trimite pe bufon să 
găsească un portret al transilvanului care cerea mâna infantei, acesta se întoarce cu 
o imagine a lui Timur Lenk, deci tot un „infidel”, imagine ce este în asentiment cu 
enumerația pe care istoriografia spaniolă o făcea în secolul al XVII-lea atunci când 
se referea la necredincioși, alăturând Transilvania Imperiului Otoman sau Țărilor 
                                                 

25 În original: „Embajador de Transilvania: Del estado de las cosas/ del nuevo gobierno resta/ 
que me informéis, porque está/ Transilvania muchas leguas/ distantes para venir/ muy informado, y es 
deuda/ debida a nuestra amistad/ antigua.” (Ibidem, p. 125) 

26 Oana Sâmbrian, Convergențe româno-spaniole de la Renaștere la Modernism, București, 
Editura Academiei Române, 2013, pp. 74–82. 

27 Violeta Barbu, Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Țările Române în secolul al 
XVII-lea, București, Editura Academiei Române, 2008, p. 181. 
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de Jos28. Totodată, Violín afirmă că i s-ar fi spus că seamănă cu principele 
Transilvaniei, asemănându-l astfel pe principele Transilvaniei cu un bufon. Astfel 
de imagini erau des întâlnite în epocă. În cunoscuta operă a lui Baltasar Gracián, 
Criticonul, substantivul comun „belengabor” era asimilat unui taicosamas (sclav 
japonez)29. Revenind la Quevedo, redăm fragmentul lui Violín: „Doamnă Porcia, e 
imposibil/ de găsit un portret al transilvanului/ cât e Curtea asta de mare și de lată 
(…)/ am găsit unul al marelui Timur./ Vedeți dacă vă place/ că la portrete,/ ce mi-e 
unul, ce mi-e altul?/ Mie mi-au spus/ că am un aer transilvan/ luați portretul meu, 
dacă vreți”30. 

În concluzie, suntem de părere că piesa Cómo ha de ser el privado reprezintă, 
dincolo de valoarea sa literară discutabilă, un bun exemplu al mesajelor 
subliminale ale autorului său. Nu este o piesă complicată, dar trebuie citită ținând 
cont de toate informațiile existente în plan politic și imagologic în Spania secolului 
al XVII-lea, când războaiele nu se duceau exclusiv pe câmpul de bătălie, ci și prin 
intermediul literaturii. 

THEATER AS AN INSTRUMENT OF HISTORY: NEW INFORMATION 
ABOUT THE IMAGE OF PRINCE GABRIEL BETHLEN IN SPAIN 

(Abstract) 

Our article focuses on the most recent interpretations that have been given in the last 
years to the play Cómo ha de ser el privado, which after a period of bad critics regarding its 
literary value seems to have been reassessed. Starting with the re-reading of the play, our 
text aims at unveiling the information that Quevedo might have hidden at first sight from 
the eyes of a potentially superficial reader. 

 
Keywords: Quevedo, Cómo ha de ser el privado, reinterpretation, Gabriel Bethlen. 

                                                 
28 José Pellicer y Tovar, Defensa de España contra las calumnias de Francia, Venecia, 1635, 

pp. 26–27. 
29 Oana Sâmbrian, Imaginea Transilvaniei în Spania în timpul războiului de treizeci de ani, 

Craiova, Editura Sitech, 2015, p. 33. 
30 În original: „Violín: Señora Porcia, es en vano,/ buscar con porte o sin porte/ en toda esta 

inmensa Corte/ un retrato transilvano/ (…) uno me ha dado del Sofí/ y otro del Gran Tamorlán./ 
Vuestras dos señorías vean/ por cuál les da parasismo:/ que en retratos es lo mismo/ que se digan o 
que sean./ A mí me han dicho que tengo/ de transilvano aparato;/ ved, si queréis, mi retrato” 
(Francisco de Quevedo, Cómo ha de ser…, 2004, p. 105). 
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CULA FILIŞANU DIN TATOMIREŞTI,  
JUDEŢUL DOLJ �� 

ILEANA CIOAREC�� 

Originari din localitatea Filiaşi, situată în vecinătatea oraşului Craiova, de 
unde familia şi-a luat numele, boierii Filişani sunt atestaţi prima dată în secolul  
al XV-lea, când documentele menţionează pe un anume Mogoş1. Referindu-se la 
acest personaj, Aurelia Florescu, susţine că în perioada 1400–1450 ar fi îndeplinit 
funcţia de ban2. 

Membrii familiei Filişanu au reuşit, de-a lungul timpului, prin danii, moşteniri, 
cumpărări şi acaparări de moşie să-şi constituie, un important domeniu funciar care se 
întindea în toate cele cinci judeţe ale Olteniei. Printre moşiile pe care le-au stăpânit se 
numără Filiaşi3, Piria4, Risipiţi5 (judeţul Dolj), Dârvari6, Burila, Izvorul Frumos, Devesel7, 

                                                 
� Articolul face parte din tema de plan Culele – construcţii ale elitelor nobiliare din sudul 

României (secolele XVIII–XIX). 
�� Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 

Craiova, email ileanacioarec@yahoo.com. 
1 Dan Pleşia, Marele ban Dobromir şi neamul său, în „Arhiva Genealogică”, Iaşi, Editura 

Academiei Române, IV (IX), 1997, nr. 1–2, p. 181; Idem, Contribuţii la istoricul mănăstirii Stăneşti 
(Vâlcea) şi al ctitorilor ei, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 5–6, 1965, p. 409. 

2 Aurelia Florescu, Boierii Filişeni, în Filiaşi. Istorie şi cultură pe Valea Jiului (coord. Dinică 
Ciobotea), Craiova, Editura Universitaria/ Editura Beladi, 2010, p. 150. 

3 A intrat în posesia boierilor Filişani la 1 ianuarie 1573., când Alexandru Mircea a întărit lui 
Oprea spătar şi fratelui său Stanciu stăpânirea asupra moşiei Filiaşi (Documente privind istoria 
României, veac XVI, B, Ţara Românească, vol. IV (1571–1580), Bucureşti, Editura Academiei 
Române,. 1952, pp. 94–95) – în continuare se va cita DIR, B, veac 

4 La începutul secolului al XVII-lea, Dumitru Filişanu mare postelnic a cumpărat de la Matei 
aga din Brâncoveni (viitorul domn Matei Basarab) această moşie cu 3200 de aspri (SANIC, fond 
Episcopia Râmnicului, CIV/ 2, f.1). 

5 A devenit parte componentă a domeniului lor funciar la 28 decembrie 1627. La această dată 
mai mulţi moşneni din Risipiţi s-au vândut rumâni împreună cu părţile lor de moşie (Nicolae 
Chipurici, Oltenia medievală de vest. Catalog de documente (1374–1820), Drobeta Turnu Severin, 
Editura Tipo Radical, 2016, pp. 112 ). 

6 La 3 mai 1625 Alexandru Coconul a întărit postelnicului Dumitru Filişanu stăpânirea peste 
satul Dârvari pe care acesta îl cumpărase de la moşneni cu 590 de aspri (DIR, B, veac XVII, vol. IV 
(1621–1625), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, pp. 510–512). 

7 Satele Burila, Izvorul Frumos şi Deveselul au intrat în componenţa domeniului funciar al 
boierilor Filişeni la 12 februarie 1637. Ele au fost cumpărate Dumitru Filişanu vel pitar de la Preda 
Buzescu, fiul lui Theodosie (Nicolae Chipurici, op. cit., p. 125). 
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Iablaniţa8, Rogova9, Spinişorul de Sus, Spinişorul de Jos10, Ilovăţ, Nevăţ11 (judeţul 
Merhedinţi), Buzeşti12, Crasna13, Voinigeşti14, Drăgoeşti15, Poiana de pe Jaleş16 
(judeţul Gorj), Runcu (judeţul Vâlcea) şi Islaz17 (judeţul Romanaţi). Sumele de 
bani obţinute din exploatarea acestor moşii le-au permis boierilor Filişani să-şi 
extindă domeniul funciar prin cumpărarea, în anul 1846, a moşiilor Mieluşei şi Ulmi, 
ambele situate în judeţul Gorj18. Numărul mare al proprietăţilor deţinute de Filişani, 
au permis acestora să se poată alătura altor familii cu veche şi îndepărtată ascendenţă 
boierească, probabil dinainte de constituirea statului feudal Ţara Românească. 

Semnificativă pentru istoria acestei familii boiereşti este şi moşia Tatomireşti. 
Nu se ştie cu exactitate momentul în care această moşie a intrat în stăpânirea 
boierilor Filişani. Cu siguranţă aceasta a devenit parte componentă a domeniului 
înainte de 15 aprilie 1649. În perioada 15 aprilie – 4 mai 1649 atunci când Dumitru 
Filişanu şi-a întocmit diata moşia Tatomireşti apare deja ca fiind în stăpânirea 
acestei familii19. Prin diată acesta a lăsat satul Tatomireşti fiului său Preda20. La  

4 mai 1649 Matei Basarab a întărit această diată21. La 8 septembrie 1785 
Aniţa, fosta soţie a lui Filişanu biv vel medelnicer şi cel de-al doilea soţ al său, Ioan 
biv vtori vistier au închinat Episcopiei Râmnicului moşia Tatomireşti împreună cu 

                                                 
8 La 11 februarie 1637, Matei Basarab a întărit lui Dumitru Filişanu mare pitar stăpânirea 

asupra satului Iablaniţa, pe care îl cumpărase de la Stamatie şi de la nepoţii acestuia Nicola, Udrea şi 
Ion din Vardeniţa (Ibidem, pp. 124–125). 

9 A intrat în stăpânirea boierilor Filişeni tot la 12 februarie 1637, fiind cumpărat de pitarul 
Dumitru Filişanu de la Preda Buzescu (Ibidem, p. 125). 

10 La 26 august 1646 Matei Basarab a întărit lui Dumitru Filişanu mare sluger jumătate din 
moşia Spinişorul de Jos. El a dobândit-o în urma schimbului pe care l-a făcut cu mănăstirea Ţânţăreni. 
Filişanii au dat lăcaşului de cult moşia Spinişorul de Sus primind Spinişorul de Jos (Documenta 
Romaniae Historica, B, Ţara Românească, vol. XXXI (1646), Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2003, pp. 288–289) – în conitnuare se va cita DRH, B. 

11 Ilovăţul şi Nevăţul au devenit părţi componente ale domeniului funciar în perioada 1826–
1821, în urma căsătoriei Masincăi Glogoveanu cu Tache Filişanu (Maria Glogoveanu, Foi de zestre 
boiereşti, în „Arhivcle Olteniei”, anul XXI, 1942, nr. 119–124, pp. 167–168). 

12 A intrat în posesia lor la 6 februarie 1580, când Mihnea Turcitul a confirmat lui Dragomir 
fost mare vornic stăpânirea asupra mai multor părţi de moşie din Buzeşti cumpărate de la moşneni cu 
1.470 de aspri (Vasile Cărăbiş, Istoria Gorjului, f.l., Editura Editis, 1995, p. 73). 

13 La 8 noiembrie 1857, acelaşi Mihnea Turcitul a întărit lui Gheorghe logofăt ocină în Crasna 
(Ibidem, p. 72). 

14 La 15 februarie 1569, Dobromir mare ban a cumpărat de la Neacşa Drăgoeasca şi Radu 
Bidiviul satul Voinigeşti (Vasile Cărăbiş, op. cit., p. 55). 

15 La 20 octombrie 1647, Matei Basarab a întărit lui Dumitru Filişanu mare sluger satul 
Drăgoeşti (Ibidem, p. 66). 

16 În perioada 1521–1531 lui Manea, fiul lui Mogoş, i-a fost întărită de către Radu de la 
Afumaţi stăpânirea asupra moşiei Poiana (Ibidem, p. 56). 

17 În anul 1606 lui Dobromir mare ban i-a fost confirmată de către Radu Mihnea posesia 
asupra moşiei Islaz. 

18 ANSJ Dolj, Colecţia Documente, pachet CXLIII/ 27, f. 1. 
19 DRH,B, vol. XXXIV (1649), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2002, p. 63. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 69. 
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biserica22. Moşia Tatomireşti a reintrat în stăpânirea familiei Filişanu la 31 iulie 
1787 când Matei Filişanu a dăruit Episcopiei Râmnicului în schimbul acesteia 
moşia Piria23. În anul 1831 proprietară era Aniţa Filişanu care s-a căsătorit ulterior 
cu un Murgăşanu24. La sfârşitul secolului al XIX-lea, întreaga moşie Tatomireşti, 
aflată în stăpânirea Smarandei Filişanu, aducea un venit de peste 54.000 lei anual. 
Pe moşie se mai găseau 60 ha de vie şi 300 ha de pădure25. 

De numele acestei familii boiereşti se leagă un monument de arhitectură 
deosebit de important din satul Tatomireşti, o culă, care, din păcate, nu se mai 
păstrează în prezent. 

Data construcţiei sale nu se cunoaşte cu exactitate, deoarece fiind demolată la 
începutul secolului al XX-lea, istoricii şi arhitecţii care s-au ocupat cu studiul 
culelor, nu au avut suficiente informaţii care să le permită să întocmească schiţe, 
relevee şi o prezentare detaliată a monumentului. Ţinând cont de faptul că toţi 
specialiştii care au analizat cula de la Tatomireşti, au susţinut că aceasta a fost 
construită de Dumitru Filişanu, putem afirma că ea a fost ridicată în prima jumătate 
a secolului al XVII-lea. Acesta este şi momentul în care constructorul culei s-a implicat 
intens în viaţa politică a Ţării Româneşti, îndeplinind numeroase dregătorii: 
postelnic (21 aprilie 1619 – 10 mai 1627), căpitan (28 mai 1628 – 15 octombrie 
1629), mare pitar (13 iunie 1633 – 20 octombrie 1639), mare armaş (14 ianuarie 
1640 – 2 septembrie 1640, 30 aprilie 1641 – 3 mai 1641), mare sluger (12 august 
1641 – 16 iulie 1643, 3 martie 1644 – 4 ianuarie 1646, 21 mai 1646 – 18 octombrie 
1647), mare stolnic (6 ianuarie 1648 – 15 aprilie 1649) 26. În primii ani ai secolului 
al XIX-lea, când Oltenia a devenit teren de pradă, jaf şi incendieri al turcilor 
pasvangii şi cârjalii, boierii Filişanu au consolidat-o27. 

Cula a constituit un mijloc particular de înfruntare/ apărare a boierilor Filişeni 
în faţa caselor de turci care atacau şi jefuiau adesea Oltenia. Ea făcea parte din 
lanţul de comunicaţii de pe Valea Jiului. De aici putea fi supravegheată şi 
semnalizată întreaga zonă care se întindea de la Mănăstirea Bucovăţ şi până la 
Mănăstirea Gura Motrului28. 

                                                 
22 Nicolae Chipurici, op. cit., p. 382. 
23 Ibidem, p. 390. 
24 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, 

Craiova, Editura Helios, 1999, p. 52. 
25 Ana Cumbary, Maria Manoil, Mihail Canianu, Aurelia Candrea, Dicţionarul geografic al 

judeţului Doljiu, Bucureşti, 1896, s.v. 
26 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova în sec. 

XIV–XVIII, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, pp. 179–180; Ştefan Aftodor, Boierimea 
din Ţara Românească. Aspecte politice şi social-economice (1601–1654), Brăila, Editura Istros, 2014, 
p. 214; Vasile Marinoiu, Monumente din epoca lui Matei Basarab în judeţul Gorj, în „Analele 
Universităţii din Craiova”. Seria Istorie, anul X, 2005, p. 185. 

27 Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Bucureşti, 
Editura Tehnică, 1985, p. 307. 

28ANSJ Dolj, Comisiunea Monumentelor Istorice, dosar 14, f. 1; Iancu Atanasescu, Valeriu 
Grama, Culele din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1974, p. 140. 
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Familia Filişanu a păstrat această culă până în anul 1927, când Ion Dumitru 
Filişanu a demolat-o cu scopul de a degaja locul pentru a putea face noi adăugiri la 
conac29. 

Fostul monument „Cula Filişanilor” se încadrează unei categorii de edificii 
care se întâlnesc doar în arealul ce se întinde peste zona Olteniei şi la est de Olt în 
judeţele Argeş, Teleorman şi Olt. Ca şi celelalte cule de pe teritoriul Olteniei, 
construcţia de la Tatomireşti avea o formă adecvată apărării zidurilor, având 
creneluri prin care se putea trage. Ea era prevăzută cu posibilităţi de alimentare cu 
apă existând în camera de la parter o fântână foarte adâncă30. 

A avut formă dreptunghiulară (13,00x7,50 m), o înălţime de 9 m până la 
acoperiş şi trei nivele (un parter şi două etaje)31. A fost construită din cărămidă, 
având pereţii exteriori groşi de aproape un metru şi a fost acoperită cu şiţă. 

 
Fig. 1. Planul culei de la Tatomireşti (reconstituire) apud I. Atanasescu, V. Grama, 

Culele din Oltenia, Craiova, Scrisul Românesc, p. 139. 

Intrarea în culă se realiza printr-o uşă masivă de fier, amplasată pe latura mare a 
parterului, de unde se intra într-o sală prevăzută cu o fereastră îngustă ca un meterez32. 

Beciul era boltit cu un semicilindru fiind susţinut de două arce, dispuse unul 
median şi altul lateral. Intrarea în el se realiza numai prin interior, printr-o uşă 
situată în partea dreaptă a camerei de la parter. 
                                                 

29 ANSJ Dolj, Comisiunea Monumentelor Istorice, dosar 14, f. 1. 
30 Ibidem. 
31 Iancu Atanasescu, Valeriu Grama, op. cit., p. 139. 
32 ANSJ Dolj, Comisiunea Monumentelor Istorice, dosar 14, f. 1. 
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Fig. 2. Planul parterului culei de la Tatomireşti (reconstituire)  

apud I. Atanasescu, V. Grama, Culele din Oltenia, Craiova,  
Scrisul Românesc, p. 139. 

Accesul la etajele I şi II se realiza printr-o scară în două canaturi, cu trepte 
masive de stejar, amplasată în partea stângă a camerei de la parter. 

La etajul I din două vestibule mici, situate unul în partea stângă şi celălalt în 
faţă, se intra în camerele de locuit, luminate prin ferestre mici. Tot aici se găsea şi o 
cămară33. 

 
Fig. 3. Planul parterului I al culei de la Tatomireşti (reconstituire)  

apud I. Atanasescu, V. Grama, Culele din Oltenia, Craiova, Scrisul Românesc, p. 139. 

                                                 
33 Ibidem. 
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La etajul II din pridvorul ce avea în faţă un colonament cu trei travee, 
conturate de coloane rotunde de zidărie, ce susţineau arcuri trilobate, se pătrundea 
într-o cameră spaţioasă, lipsită de ferestre pe pereţii exteriori. Iluminarea acesteia 
era asigurată de ferestrele de la pridvor. 

 
Fig. 4. Planul etajului II al culei de la Tatomireşti (reconstituire)  

apud Iancu Atanasescu, Valeriu Grama, Culele din Oltenia, Craiova,  
Scrisul Românesc, p. 139. 

Atât cele două camere de la etajul I cât şi cea de la etajul II erau tăvănite cu 
grinzi aparente de lemn34. 

Întrucât cula nu mai există în prezent, iar reconstituirea istoriei sale s-a făcut 
pe baza informaţiilor oferite de membrii familiei Filişanu, istoricii şi arhitecţii, care 
s-au ocupat cu analiza acestui tip de construcţii, nu au putut susţine dacă a dispus 
de decoraţie exterioară. Nu s-a putut stabili până în prezent modalitatea de încălzire 
a culei şi nici existenţa unor elemente care s-o individualizeze. 

Treptat, condiţiile de locuit din această culă au devenit nefavorabile 
standardului de viaţă. De aceea, proprietarii au construit alături de culă şi un conac, 
care din nefericire, nu se mai păstrează, fiind demolat în anul 1968. În aceste 
condiţii, cula a rămas neutilizată, ea degradându-se treptat. Ajunsă în stare de ruină, 
Ion Dumitru Filişanu a decis în anul 1927 să o demoleze. 

 
 
 

                                                 
34 Ibidem, f. 2. 
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KULA FILIŞANU FROM TATOMIREŞTI,  
DOLJ COUNTY  

(Abstract) 

Native of the locality of Filiaşi, situated in the neighbourhood of the city of Craiova, 
from where the family took their family name, the Filişau boyars are attested for the first 
time in the 15th century, when the documents mention a certain Mogoş. 

The owners of a wide landed property, the Filişau family can join other families with 
an old and far off boyar line, probably before the constituting of the feudal state of 
Wallachia. The existence of their estate is proved both by numerous testaments, and 
documents that used to establish the confines of a landed property, which remained as a 
testimony along the time. This boyar family had properties in all the counties of Oltenia: 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea and Romanaţi. 

In the 17th century, Dumitru Filişanu built a kula in the Tatomireşti village. 
Unfortunately, it is no longer preserved today. 

 
Keywords: Filişanu family, the kula, Tatomireşti village, rural architecture, boyards. 
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DESPRE UN SLUJBAŞ DOMNESC 
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ PREA PUŢIN CUNOSCUT: 

PÂRCĂLABUL DE CURTE 

CLAUDIU NEAGOE*, MARIUS PĂDURARU** 

În linii generale, istoricul Nicolae Stoicescu a reușit, cu mai bine de o 
jumătate de secol în urmă, să realizeze o radiografie a celor mai importante dregătorii 
(funcții) publice şi de curte, administrative şi militare, din Țara Românească şi 
Moldova, în perioada secolelor XIV–XVII1. Totuși, istoria instituțiilor medievale şi 
premoderne românești, în cazul de faţă a dregătorilor şi slujbașilor domnești, mari 
şi mici, este, în opinia noastră, departe de a fi cunoscută în totalitate. Iată de pildă, 
despre pârcălabul curții domneşti se cunosc foarte puține amănunte2.  

Prin urmare, în articolul de față vom încerca, pe baza surselor istorice 
documentare şi narative, edite și inedite, să reconstituim istoricul acestui dregător 
sau slujbaș domnesc, respectiv atribuţiile sale şi locul acestuia în ierarhia 
dregătoriilor de curte din Ţara Românească. 

Cea mai veche atestare a pârcălabului de curte o avem din timpul domniei lui 
Matei Basarab: la 19 mai 1639, domnul Ţării Româneşti dădea carte de 
împuternicire sau de „volnicie” lui „Nicola pârcălab de curte” ca să-şi recupereze 
nişte rumâni fugiți din satul Corcova, judeţul Mehedinţi, proprietatea beneficiarului 
actului domnesc3. În vremea aceluiaşi domn apar menționați, adeseori în calitate de 

                                                 
* Conf. univ. dr. habil., Universitatea din Piteşti; e-mail: claudiuneagoe74@yahoo.com 
** Cercet. şt. III, dr., Muzeul Judeţean Argeş, Pitești; e-mail: mariuspaduraru79@yahoo.com 
1 Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. 

XIV‒XVII), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 315. 
2 Nici într-un articolul ulterior, care vine în completarea lucrării mai sus menționate, Nicolae 

Stoicescu nu a avut în vedere părcălabii de curte (N. Stoicescu Despre subalternii marilor dregători 
din Țara Românească și Moldova (sec. XV‒mijlocul sec. XVIII), în SMIM, VI, 1973, pp. 61–90). 
Abia într-o lucrare de sinteză, avându-i drept coordonatori pe Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, 
avea să fie invocat, pentru prima oară, un document din anul 1741 care menționa „existența unui 
pârcălab de curte”, fără a se insista însă pe atribuțiile acestuia (Instituții feudale din Țările Române. 
Dicționar, coord. O. Sachelarie și N. Stoicescu, București, Editura Academiei, R.S.R., 1988, p. 362). 

3 Documente Romaniae Historica, B. Ţara Românească (în continuare, se va cita: DRH, B), 
vol. XXVII (1639‒1640), întocmit de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Constanţa Vintilă‒Ghiţulescu, 
Oana‒Mădălina Popescu, Ovidiu Olar, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, doc. 126, p. 157; 
Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului (în continuare, se va cita: CDŢR), vol. IV 
(1633‒1639), întocmit de Marcel Dumitru‒Ciucă, Doina Duca‒Tinculescu, Silvia Vătafu‒Găitan, 
Bucureşti, 1981, doc. 1474, p. 637. 
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martori, mai mulţi pârcălabi de curte: Gheorghe (15 iulie 16434 şi 13 septembrie 
16445), Pădure (28 mai 1646)6, Dumitru (24 octombrie 16497, 14 ianuarie 16508, 
27 decembrie 16509 şi 6 martie 165310), Manea din Potoceni, „pârcălabul domnisc” 
(‹post 1648 ‒ ante 1658› august 1611, 20 noiembrie 164812, 20 august 164913,  
3 septembrie 164914, 12 ianuarie 165215). Badea, fiul lui Tudoran mare sluger din 
Aninoasa, este menționat ca atare la 19 iunie 165116, însă el ocupă această 
dregătorie vreme îndelungată, aproximativ ante 15 aprilie 164917 ‒ 14 septembrie 
165418. Interesant este că și fratele lui Badea, Pârvu Vlădescu, este consemnat cu 
aceeași dregătorie (26 martie – 4 iulie 1653)19. La fel ca Manea, și Pârvu Vlădescu 
apare la 15 iunie 1653 cu titulatura de pârcălab domnesc20. Atât el, cât și fratele 
său, Badea, vor ajunge mari dregători21.  

Dumitru, mai înainte menționat, avea să apară din nou atestat documentar ca 
„pârcălab de curte” (5 noiembrie 1657)22 sub domnia lui Constantin Şerban 
                                                 

4 DRH, B, vol. XXIX (1643‒1644), întocmit de V. Barbu, Gh. Lazăr (coordonatori), Florina 
Manuela Constantin, O.‒M. Popescu, C. Vintilă‒Ghiţulescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2017, doc. 209, p. 243. 

5 Ibidem, doc. 595, p. 715. 
6 George Potra, Tezaurul documentar al judeţului Dâmboviţa (1418‒1800), Muzeul Judeţean 

Dâmboviţa, 1972, doc. 381, p. 232–233; DRH, B, vol. XXXI (1646), întocmit de V. Barbu,  
C. Ghiţulescu, Andreea Iancu, Gh. Lazăr, Oana Rizescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
2003, doc. 171, p. 196. 

7 DRH, B, vol. XXXIV (1649), întocmit de V. Barbu, Gh. Lazăr, O. Rizescu, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2002, doc. 245, p. 223. 

8 Ibidem, vol. XXXV (1650), întocmit de V. Barbu, C. Vintilă‒Ghiţulescu, A. Iancu,  
Gh. Lazăr, O. Rizescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, doc. 30, p. 50. 

9 Ibidem, doc. 341, p. 358. 
10 Ibidem, vol. XXXVIII (1653), întocmit de O. Rizescu, M.‒D. Ciucă, Fl. M. Constantin,  

A. Iancu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, doc. 66, p. 77. 
11 DRH, B, vol. XXXIII (1648), întocmit de Gh. Lazăr, C. Vintilă‒Ghițulescu, A. Iancu, 

București, Editura Academiei Române, 2006, doc. 202, p. 269. 
12 Ibidem, doc. 270, p. 341; ibidem, doc. 271, p. 342. 
13 Ibidem, vol. XXXIV (1649), doc. 172, p. 158. 
14 Ibidem, doc. 210, p. 196. 
15 Ibidem, vol. XXXVII (1652), întocmit de V. Barbu, Constantin Bălan, Fl. M. Constantin, 

București, Editura Academiei Române, 2006, doc. 11, p. 10. 
16 Ibidem, vol. XXXVI (1651), întocmit de O. Rizescu, M.‒D. Ciucă, Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 2006, doc. 127, p. 141. 
17 DRH, B, vol. XXXIV (1649), doc. 69, p. 57. 
18 Ibidem, vol. XXXIX (1654), întocmit de V. Barbu, Fl. M. Constantin, C. Ghițulescu,  

O. M. Popescu, București, Editura Academiei Române, 2010, doc. 410, p. 495. 
19 Ibidem, vol. XXXVIII (1653), doc. 88, p. 105 şi doc. 148, p. 161. 
20 Ibidem, doc. 137, p. 151. 
21 Vezi N. Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova (sec. 

XIV‒XVII), București, Editura Enciclopedică Română, 1971, pp. 255–256. 
22 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I (1656‒1688), editat de  

Gh. Lazăr, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, doc. 9, p. 25; CDŢR, vol. IX 
(1657‒1659), întocmit de Mirela Comănescu, Laura Niculescu şi Ileana Dincă, București, 2012, doc. 
293, p. 176. 
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(1654‒1658). Într-un zapis de la 16 aprilie 1686 se precizează că Matei Comăneanu, 
viitorul mare căpitan de seimeni23, își vindea casa din București lui Manolache 
Mustrimul (Manolache Lambrino) mare cămăraș, viitorul ginere al lui Constantin 
Brâncoveanu, soțul domniței Bălașa24. În cuprinsul documentului se precizează că 
proprietatea respectivă, situată „pre lângă grădina domnească”, fusese achiziționată 
de acela care atunci o înstrăina de la „Dumitrașco pârcălabul de curte”25. E dificil 
de precizat dacă Dumitru este unul și același personaj cu Dumitrașco, mai probabil 
acesta fiind un ocupant ulterior al dregătoriei de care ne ocupăm aici.  

În domnia lui Mihnea al III-lea Radu (1658‒1659) este menționat Bărcan din 
Bucșani și din Merişani „pârcălab za curte” (la 30 mai 1658 și la 15 aprilie 1659)26, 
care, la 27 martie 1660, semnează „Bărcan pârcălab”27. Acest personaj mai apare în 
cronici și în documente cu dregătoriile de „ceauș”, „vtori vornic” și „clucer al doilea” și 
făcea parte, de asemenea, dintr-o importantă familie boierească, Bucșanu-Merișanu, 
care a dat mari dregători în secolele XVI–XVIII. Fiul lui Bărcan a fost marele 
paharnic Staico Bucșanu-Merișanu, un mare intrigant al epocii, membru marcant al 
grupării Bălenilor-Leurdenilor, pretendent la tronul Țării Românești în domniile lui 
Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu28. 

Unul dintre pârcălabii de curte din vremea lui Antonie vodă din Popești 
(1669‒1672) a fost Mihalcea, care semnează actul de la 10 iunie 1670, prin care 
cunoscutul negustor Manta Damaschino vindea un vad de moară la Rădoiasca, pe 
apa Teleajeanului, în județul Saac, lui Neagoe (Neagu), fiul domnului29.  

După model moldovenesc, Grigore Ghica introduce în Sfatul domnesc, în a 
doua sa domnie (1672‒1673), între 15 aprilie 1672 – 11 iunie 167330, un mare 
                                                 

23 Menționat astfel în anii 1688, 1691, 1698 şi 1703; Cl. Neagoe, Seimenii în Ţările Române. 
Contribuţii la istoria organizării militare a românilor în secolele XVII–XVIII, Bucureşti, Editura Ars 
Docendi, 2017, pp. 87–89. 

24 Idem, Despre ginerii lui Constantin Brâncoveanu, în volumul: Brâncoveanu 300: epoca 
brâncovenească la orizontul modernității românești, editat de Florentina Nițu, Șarolta Solcan, Radu 
Nedici, București, Editura Universității din București, 2016, pp. 62–64. 

25 O sută de ani de la înfiinţarea Aşezămintelor Brâncoveneşti (1838‒1938), vol. I, Documente 
pentru istoria Bisericii, Şcoalei şi Azilului Domniţa Bălaşa, precum şi a Spitalului Brâncovenesc, 
publicate de Emil Vârtosu şi Ion Vârtosu, Bucureşti, 1938, doc. 2, p. 4. 

26 ANIC, Mitrop. Țării Românești, CXXXVI/ 4; Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire 
la istoria românilor, vol. V, Cărţi domneşti, zapise şi răvaşe, partea I, Bucureşti, Stabilimentul Grafic 
I.V. Socecu, 1903, doc. 13 (din Colecția lui C.C. Arion), p. 527; vezi şi la Radu logofăt Greceanu, 
Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu Voievod (1688‒1714), ediție de Aurora Ilieş, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970, p. 93. 

27 ANIC, Mitrop. Țării Românești, CXXX/ 4. 
28 M. Păduraru, Un intrigant politic: marele paharnic Staico Bucșanu (Merișanu), în volumul: 

Familiile boierești din Moldova și Țara Românească, enciclopedie istorică, genealogică și biografică, 
vol. II (Boian‒Buzescu), coord. și coautor Mihai Dim. Sturdza, București, Editura Simetria, 2011,  
pp. 532–549; Cristian Luca, Date noi despre complotul din 1692‒1693 al boierilor pribegi împotriva 
lui Constantin Brâncoveanu, în volumul: Argeșul și Țara Românească între medieval și modern. 
Studii de istorie și arheologie. Prinos lui Spiridon Cristocea la 70 de ani, editat de Dragoș Măndescu, 
M. Păduraru, Ionel Dobre, Brăila-Pitești, Editura Istros, 2013, pp. 359–368. 

29 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I, doc. 122, p. 124. 
30 N. Stoicescu, Sfatul domnesc, p. 216; MMB, nr. inv. 27215. 



 Claudiu Neagoe, Marius Păduraru 96 

pârcălab, care era și ispravnic de Târgovişte, în persoana lui Stroe, despre care nu 
știm din ce familie provenea. Acesta apare al 14-lea (sau al 15-lea, dacă ar fi fost 
nominalizat și Gheorghe Băleanu) între cei 20 de membri ai divanului (în fapt, în 
hrisovul de la 11 iunie 1673 sunt nominalizați numai 19, căci cel dintâi, marele ban 
Gheorghe Băleanu, nu apare între înalții dregători deoarece lui i se adresa hrisovul 
respectiv), după marele serdar, el fiind urmat de marele sluger, marele pitar, marele 
medelnicer, marele jitnicer și marele şetrar31. Întâlnit numai în divanele din a doua 
domnie a lui Grigore Ghica, nu putem preciza dacă marele pârcălab era unul și 
același cu marele pârcălab de curte, care apare menţionat în domnia lui Gheorghe 
Duca, însă nu ca membru al Sfatului domnesc. 

Sub domnia lui Gheorghe Duca (1673‒1678), slujba de pârcălab al curții 
domnești a fost exercitată de Necula (Nicola). El apare menționat documentar la 15 
ianuarie32 și 7 iunie 167533, 11 august 167634, 14 martie 167735. Deosebit de 
interesant pentru subiectul nostru este cel de-al treilea document enumerat aici, 
unde se precizează că tocmeala dintre Roman, fiul lui Roman din Obilești, județul 
Ilfov, și jupânii Nicola Buicliul și Niculcea, fiul Hagiului de la Arnăutichiuiu, ce 
viza cedarea unei moșii pentru un împrumut vechi de 11 ani, s-a făcut „cu știrea și 
denaintea dumnealui Nicolii vel pârcălab za curte”36. Așadar, existau mai mulți 
pârcălabi de curte, puși sub ascultarea unui mare pârcălab de curte, care avea 
inclusiv atribuții judecătorești.  

În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688‒1714) apar menţionaţi 
ca pârcălabi ai curților domneşti de la București și Târgovişte: Grăjdan (24 iunie 
1690)37, Gheorghe (Grigore) Cornescu (17 iulie 169438, 4 februarie şi 20 aprilie 
169639, 8 august 169840, ‹1 septembrie 1698 – 31 august 1699›41, 14 octombrie 169842, 

                                                 
31 MMB, nr. inv. 27215. 
32 Ibidem, nr. inv. 37345; Documente privind istoria orașului Bucureşti, volum întocmit de 

Florian Georgescu (redactor responsabil), Paul I. Cernovodeanu şi Ioana Cristache Panait, Bucureşti, 
1960, doc. 9, p. 43; Documente feudale privind istoria orașului București și a satelor învecinate 
aflate în colecția Muzeului Municipiului București, București, Editura Muzeul Municipiului 
București, 2006, p. 26, rezumat cu facsimil; Grina‒Mihaela Rafailă, Catalogul documentelor lui 
Gheorghe Duca aflate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, în BMIM, vol. XXV, 2011, doc. 
9, p. 166. 

33 G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1634‒1800), Bucureşti, 
Editura R.S.R., 1982, doc. 29, p. 76. 

34 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I, doc. 193, p. 184. 
35 ANIC, Mitrop. Țării Românești, CCCXLV/ 4. 
36 Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească, vol. I, doc. 193, p. 184. 
37 Documente referitoare la istoria județului Teleorman. Catalog, vol. I (1441‒1700), întocmit 

de Maria Georgescu şi Gheorghe Popa, Bucureşti, 1989, nr. 674, p. 276. 
38 Petronel Zahariuc, Documente de la Constantin vodă Brâncoveanu din arhiva mănăstirii 

Simonopetra de la Muntele Athos, în SMIM, vol. XXXII, 2014, doc. 8, pp. 85–86. 
39 G. Potra, Tezaurul documentar, doc, 670, p. 494, şi doc. 675, p. 498. 
40 Ibidem, doc. 702, p. 528. 
41 B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 122. 
42 Ibidem, XLV/ 114. 
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12 ianuarie 169943 şi 1 aprilie 170044), Ianache (8 mai 169845, 1 august 171146 şi  
20 februarie 171247) și, probabil, Fota. Hrisovul de la 1 iulie 1709 îl viza chiar pe 
acest Fota, „ce au fost pârcălab de curte”, căruia domnul îi întărea casele lui Iorga 
Perdecula din București, „în mahalaoa Sfeti Niculae”. Întărirea se făcea în 
cuantumul sculelor din zestrea mamei lui Fota, jupâneasa Marica, pe care aceasta le 
plătise cumnatului ei, Iorga Perdecula, pentru o datorie de 800 de taleri a celui de-
al doilea soț al ei, Manu. Probabil că datoria dintre cei doi frați data din prima 
căsnicie a lui Manu, motiv pentru care domnul statua că respectivele case îi 
reveneau lui Fota, „căci că n-au avut treabă Manul cu sculele fămeii lui ce au avut 
de zéstre, fiindu-i fămée de a doua, să le dea să-și plătească datoriile lui”48.  

În vremea primului domn fanariot din Ţara Românească, Nicolae Mavrocordat 
(1715‒1716, 1719‒1730), pârcălăbia curții domneşti de la Bucureşti a fost deținută 
mai întâi de Cârstea cojocarul49, iar mai apoi de Apostol50. Ulterior, între 14 octombrie 
1731 şi 31 ianuarie 1732, avea să fie menţionat Sterian pârcălab de curte51 şi, din 
nou, Apostol pârcălab de curte, mai întâi la 1 octombrie 173452, iar mai apoi, la  
17 decembrie 174453. La 30 mai 1742 este consemnat, într-o carte de judecată, Matei 
fost pârcălab de curte54, iar un zapis de vânzare-cumpărare, datat 18 septembrie 
1743, era iscălit de un anume Tudor din Giurgiu, fost pârcălab de curte55. 

În a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, pârcălabul de curte avea să fie 
înlocuit cu ispravnicul de curte. Despre acest slujbaş, Friedrich Wilhelm von Bauer 
relata, pe la 1778, următoarele: „[el este] inspectorul «casei» domneşti şi are grija 
                                                 

43 Ibidem, CXXVII/ 107. 
44 O sută de ani, vol. I, doc. 8, p. 7; Documentele epocii brâncoveneşti în colecţiile Muzeului 

Municipiului Bucureşti, volum întocmit de Gr.‒M. Rafailă, Bucureşti, 2008, doc. 226, p. 257. 
45 C.D. Aricescu, Condica de venituri şi cheltuieli a Visteriei de la leatul 7202 la leatul 7212 

(1694–1704), în RIAR, III, 1873, p. 388. 
46 G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 753, p. 579. 
47 Condica Marii Logofeţii (1692‒1714), editată de Melentina Bâzgan, Piteşti, Editura Paralela 

45, doc. 360, p. 515. 
48 G. Potra, Documente privitoare, doc. 96, p. 135. 
49 Ion Ionașcu, Documente bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirei Colţea, Bucureşti, 

1941, doc. 61, p. 106; doc. 68, p. 117; Gr.‒M. Rafailă, Actele domnilor Mavrocordaţi aflate în 
patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti, 2016, doc. 36 (2 martie 1720), p. 85 şi doc. 
97 (23 aprilie 1729), p. 132; Cârstea cojocarul, fiul lui Toma vornicul, decedase anterior datei de  
2 martie 1720, când văduva sa, Stamata, vindea casele, fostului soț, din București, mahalaua 
Săpunarilor; Eadem, Catalogul actelor domniei lui Nicolae Mavrocordat aflate în colecţia de 
documente a Muzeului Municipiului Bucureşti, în BMIM, vol. XXVII, 2013, doc. 71, p. 297. 

50 Documente româneşti din Arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, ediţie 
îngrijită de Petronel Zahariuc în colaborare cu Florin Marinescu şi Dumitru Năstase, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, doc. 472 (2 februarie 1729), p. 421. 

51 Mihai Regleanu, O condică a visteriei Ţării Româneşti (14 octombrie 1731‒31 ianuarie 
1732), în RA, X, nr. 2, 1967, pp. 119–121. 

52 G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 804, pp. 631–634. 
53 Documente româneşti din Arhiva mănăstirii Simonopetra, doc. 507, p. 443. 
54 B.A.R., Documente istorice, XLV/ 126. 
55 ANIC, Col. George Potra, I/ 131. 
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aprovizionării cu pâine şi alte cheltuieli mărunte”56. O mărturie similară ne este 
oferită, la 1820, de către Ignati Iakovenko, funcţionar în slujba Consulatului rusesc 
din Bucureşti: „[Ispravnicul curții] este principalul supraveghetor al curții 
domneşti. Procură pâinea şi administrează cheltuielile pentru renovări ale curții”57. 
Într-un pitac domnesc de la Alexandru Moruzi (13 octombrie 1794) se vorbea de 
„vel ispravnic de curte”58. 

*** 

Din documentele cercetate reiese că, dacă nu întotdeauna, cel puțin la un 
moment dat în istoria acestei dregătorii a existat un mare pârcălab de curte care 
avea în subordine mai mulți pârcălabi de curte sau pârcălabi domnești, după cum, 
în cazul altor dregătorii mai importante, sunt consemnați subalternii vtori (al doilea) 
și treti (al treilea). Se explică astfel de ce Badea Vlădescu apare concomitent în 
documente cu Dumitru, iar Pârvu Vlădescu cu fratele său, Badea. 

În veacul al XVII-lea, marele pârcălab al curții domneşti ducea la îndeplinire 
anumite dispoziţii date de domnul ţării. Iată de pildă, la 15 ianuarie 1675, din 
porunca lui Gheorghe Duca, Necula pârcălab de curte, Dumitru al doilea portar şi 
Iane judeţul oraşului Bucureşti au evaluat casa şi pivniţa pe care mănăstirea Sf. 
Ioan Botezătorul din Focşani le deţinea în mahalaua Zlătarilor din Bucureşti59. 
Câteva luni mai târziu, mai precis la 7 iunie, Necula pârcălab de curte era trimis de 
acelaşi domn ca să-i alunge pe ţiganii care „împresuraseră” locul lui Stănilă, 
feciorul lui Neagu armeanul din Bucureşti, aflat „pe lângă Bucureştioară, din dosul 
Scaunelor”60. Din vremea lui Brâncoveanu avem ştiri că pârcălabul avea şi grija 
ţiganilor zlătari aflaţi în slujba curții domneşti61. 

De asemenea, marele pârcălab de curte avea și atribuții judecătorești, iar 
pârcălabii de curte puteau participa, alături de alți dregători mărunți, la hotărnicirea 
moșiilor.  

Prin hrisovul dat la 13 septembrie 1644, Matei Basarab scutea colibașii 
mănăstirii bucureștene Plumbuita, care locuiau în jurul acesteia, de mai multe 
obligații fiscale, inclusiv „de pârcălabul de curte”62, ceea ce ne îndreptățește să 
                                                 

56 Friedrich Wilhelm von Bauer, [Descrierea Ţării Româneşti], 1778, în Călători străini 
despre Ţările Române, vol. X, Partea I, volum îngrijit de Maria Holban, Maria Matilda 
Alexandrescu‒Dersca Bulgaru şi P. Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2000, p. 171. 

57 Ignati Iakovenko, Situaţia actuală a Principatelor Moldova şi Ţara Românească (1820), în 
Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, s. n., vol. I (1801‒1821), îngrijit de: 
Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Şerban Rădulescu‒Zoner, Marian Stroia (secretar de volum), 
redactor-responsabil: P. Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2004, p. 888. 

58 V.A. Urechia, Istoria românilor, curs făcut la Facultatea de Litere din Bucureşti după 
documente inedite, seria 1786‒1800, tom. IV (1786‒1800), Bucureşti, 1893, p. 31. 

59 Documente privind istoria oraşului Bucureşti, doc. 9, p. 43. 
60 G. Potra, Documente privitoare, doc. 29, p. 76. 
61 B.A.R., Doc. istorice, CXXVII/ 107. 
62 DRH, B, vol. XXIX (1643‒1644), doc. 595, p. 715. 



 Despre un slujbaş domnesc din Ţara Românească prea puţin cunoscut: pârcălabul de curte 99 

presupunem că o parte a veniturilor acestor dregători erau furnizate de această 
categorie de țărani dependenți.  

Din relatările unor călători străini, precum Friedrich Wilhelm von Bauer 
(1778) şi Ignati Iakovenko (1820), aflăm că în veacul al XVIII-lea principalele 
atribuţii ale pârcălabului sau ispravnicului de curte vizau aprovizionarea cu pâine a 
curții domneşti63 şi coordonarea lucrărilor de renovare ale palatului domnesc64. 

*** 

Documente interne din secolele XVII‒XVIII reflectă, printre altele, şi starea 
materială a unor pârcălabi de curte. Iată de pildă, Nicola pârcălab de curte, 
menţionat la 19 mai 1639, era proprietarul satului Corcova, în judeţul Mehedinţi65. 
Pârvu din Vlădeşti pârcălab de curte cumpăra de la Mihai logofăt, la 5 iunie 1653, 
un ţigan, Oprea, cu suma de 35 ughi66. La 15 aprilie 1659, Bărcan pârcălab de curte 
îi vindea lui Micu din Merişani, judeţul Teleorman, partea sa de moşie, pentru 15 
ughi67. Grigore (Gheorghe) Cornescu ‒ probabil un descendent al familiei boierești 
Greceanu, ramura Cornescu ‒, pârcălab de curte cumpăra de la Dobre Canţurul şi 
de la soţia acestuia, Stoica, la 4 februarie 1696, un loc de casă la Târgovişte, cu 
suma de 9 taleri68. Ulterior, la 20 aprilie, acelaşi an, Grigore Cornescu avea să 
achiziționeze de la Anastasie neguţătorul, plătind suma de 25 taleri, un loc de casă 
în mahalaua Sf. Nicolae din Târgovişte69. Îl vom mai găsi pe Grigore Cornescu, doi 
ani mai târziu, respectiv la 14 octombrie 1698, cumpărând de la Stan, fiul lui Câţea 
din Râfov, pentru 27 de taleri, „‹1› pogon de vie în dealul Negovanilor”70. Între ‹1 
septembrie 1698 şi 31 august 1699›71 acelaşi Grigore Cornescu avea să cumpere de 
la Stanciu din Bobeni şi de la fiii acestuia „pogoane de vie 1 și o ciozvârte în 
de‹a›lul Negovanilor”, în schimbul sumei de 35 lei72. 

În sfârşit, dintr-un document datat 1 octombrie 1734, aflăm că Apostol, fost 
pârcălab de curte, a cumpărat de la jupâneasa Maria, soţia lui Pană Poenaru, moşia 
Poenari din judeţul Dâmboviţa73. Acelaşi Apostol pârcălab, și fiul său, Ioniţă, 

                                                 
63 Fr. Wilhelm von Bauer, [Descrierea Ţării Româneşti], 1778, în loc. cit., p. 171. 
64 Ig. Iakovenko, Situaţia actuală a Principatelor Moldova şi Ţara Românească (1820), în loc. 

cit, p. 888. 
65 DRH, B, vol. XXVII (1639‒1640), doc. 126, p. 157. 
66 Ibidem, vol. XXXVIII (1653), doc. 137, p. 151. 
67 CDŢR, vol. IX (1657‒1659), doc. 704, p. 377. 
68 G. Potra, Documente privitoare, doc. 670, p. 494. 
69 Idem, Tezaurul documentar, doc. 675, p. 498. La 8 august 1698, Gheorghe Cornescu 

pârcălab de curte avea să vândă lui Radu Iliaş beizadea, soţul domniţei Stanca, fiica lui Constantin 
Brâncoveanu (vezi Cl. Neagoe, Despre ginerii lui Constantin Brâncoveanu, în loc. cit., pp. 46–50), 
„casile cu locul căt iaste împrejurul casilor cu grădina” din Târgovişte, pentru suma de 108 taleri  
(G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 702, p. 528). 

70 B.A.R., Documente istorice, XLV/ 114. 
71 Ibidem, XLV/ 122. 
72 Ibidem. 
73 G. Potra, Tezaurul documentar, doc. 804, pp. 631–634. 
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cumpărau de la Constantin şi Apostol, fiii negustorului braşovean Cârstea Ţopa, o 
moşie alăturată moşiei lor de la Predeşti, judeţul Dâmboviţa, respectiv 400 de 
stânjeni în cuantumul sumei de 100 taleri74. 

Majoritatea titularilor acestei dregătorii fac parte din boierimea mică și 
mijlocie. Excepție fac Bărcan din Bucșani și Merișani, frații Badea și Pârvu Vlădescu 
și, foarte probabil, Grigore Cornescu, care provin din mari familii boierești 
muntene. Titularii acestei dregătorii sunt fără îndoială mult mai numeroși decât 
aceia pe care am reușit noi să-i identificăm, deoarece, de multe ori, în documente 
nu se face precizarea expresă „de curte”. 

ANEXE 

1. ‹1698 sept. 1 ‒ 1699 aug. 31› (7207). Stanciul din Bobeni și fiii săi vând 
lui Grigore Cornescu pârcălab de curte un pogon de vie și o ciozvârtă în dealul 
Negovanilor ‹jud. Saac›.  
 

† Adecă eu, Stanciul ot Bebenii și cu feciorii mei, anume David i Stancul i 
Oprișan scris-am al nostru zapis la mâna dumnelui Gligore pârcălab Cornescul 
pârcălabul za curte, ca să fie de bună credințe, precum să să știe că am vândut 
dumnelui pogoane de vie 1 și o ciozvârte în de‹a›lul Negovanilor, alăture cu 
dumnelui, însă numai vița, iar pământul este al dumnelui, care l-au cumpărat de la 
feciorii lui Enache, de la nepoții lui Ionașco dă la Cătun, drept bani gata lei 35.  

Și am vândut dă a noastră bună voe și cu știrea tuturor vecinilor și de în sus 
și de în jos, ca să fie dumnelui moșie, dumnelui și feciorilor și nepoților, câți 
Dumnezeu le va dărui. 

Și cându am făcut acestu zapis, fost-au mulți oameni buni mărturii1, care 
vor iscăli mai jos.  

Și noi, pentru mai adeverită2 credința, ne-m pus mai jos degitele și 
iscăliturile ca să se creză. 

Și am scris eu, popa Danciul, cu zisa lor, leat 7207 ‹1698 sept. 1 ‒ 1699 aug. 31›.  
Eu, Stanciul ot Bobeni 
Eu, David 
Eu, Stancul 
† Eu, Oprișan  
† Iorga șufar, mărturie3. 
 
B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 122. 
Orig. rom., hârtie (28,7 x 19,8), difolio, filigran, cu o amprentă digitală. 

  
1 marñïri.  
2 adeveririña. 
3 Ultimele patru semnături sunt autografe. 

                                                 
74 Documente românești din Arhiva mănăstirii Simonopetra, doc. 507, p. 443. 
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2. 1698 (7207) octombrie 14. Stan, fiul lui Stan Câțea din Râfov vinde lui 
Grigore Cornescu pârcălab de curte un pogon de vie în dealul Negovanilor. 
 
 † Adecă eu, Stan, sin Stan Câțea ot Râfov, scris-am zapisul meu ca să fie de 
bună credință la mâna dumnealui Gligore Cornescul pârcălabul de curte, pe cum să 
se știe că i-am vândut dumnealui ‹1› pogon de vie1 în dealul Negovanilor, vie 
făcătore, însă dajnic, numai vițele.  

 
Și i-am vândut acest pogon, derept taleri 27 bani gata. Și am luat acești bani 

gata, toți deplin în mâna mea.  
Și iar i-am mai vândut gropi cu vița pusă și lucrată, însă gropi 500, derept 

bani gata taleri 2 pol. Și a‹m› luat și acești bani gata toți deplin în mâinile méle. 
Și când am scris acest zapis, fost-au mulți omeni buni care se vor iscăli mai jos. 
Și pentru credința, ne-am pus iscălitura mai jos, ca să ‹să› creează. 
Și am scris eu, Ion Dachie, sin Ianachie ot Cătun, cu zisa și cu învățătura lui 

Stan. Octomvrie 14 dni, leat 7207 ‹1698›. 
Eu, Stan, sin Stan Câțea 
Stanciul, martur2. 
  
B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 114. 
Orig. rom., hârtie (31,8 x 21,8), difolio, filigran. 

  
1 vieå.  
2 Semnătură autografă. 
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3. 1699 (7207) ianuarie 12. Grigore Cornescu pârcălabul curții domneşti 
face schimb cu Mitrofan episcopul Buzăului, luând pentru o ţigancă domnească, un 
ţigan al episcopiei. 

 
† Grigorie Cornescul pârcălabul de curtea domnească dat-am acesta al 

mieu zapis, ca să fie de bună credinţă la cinstită mâna sfinţiei sale părintelui chir 
Mitrofan episcopul Buzăului, cum să să ştie că având episcopiia un ţigan, anume 
Stoian, feciorul lui Stan ţiganul, care ţigan au fost închinat episcopiei cu mănăstirea 
Aninoasa de Neagoe vornicul Tătăranul şi de fiiu-său, Matei peharnic.  

Deci, acest ţigan, fiind meşter zlătar şi supuindu-să curții domneşti, fost-au 
luat o ţigancă domnească, anume [...]1, cu care au făcut şi o fată, anume [...]1. Deci, 
întâmplându-se de au fost luat şi un ţigan al episcopiei, anume Marin iarăşi pre o 
ţigancă domnească, anume Stana, cu care au făcut şi un copil, anume Radul, şi 
neputându-să sparge sălaşele, nici unul, nici altul, voitu-m-am cu sfinţiia sa după 
cum iaste obiceaiul ţărăi, de am lăsat sfintei episcopii pe acea ţigancă Stana, fata lui 
Stan ţiganul Jiianul, cu copilul ei, Radul. Şi sfinţiia sa au lăsat pe Stoian ţiganul 
zlătariul cu copila lui pe seama domnească, făcându-să schimb, cap pentru cap. 

Drept acéia, am dat acest zapis al mieu la mâna sfinţiei sale, ca să fie de 
acum nainte Stana ţiganca cu copilul ei, Radul, moşie stătătoare şi ohabnică în véci 
la sfânta episcopie şi să o stăpânească cu bună pace.  

Şi când am făcut acest zapis, fost-au şi mărturii carii au iscălit mai jos. 
Şi eu, pentru mai adăvărată credinţă, pusu-mi-am mai jos pecétea şi am 

iscălit cu mâna mea, ca să să creează. Ghenarie 12 dni, leat 7207 ‹1699›. 
G‹rigorie› Cornescul pârcălab de curte2. 
B.A.R., Doc. istorice, CXXVII/ 107. 
Orig. rom., hârtie (32,2 x 21,3), difolio, filigran, puţin rupt şi pătat la 

îndoituri. 
  

1 Loc alb în original.  
2 Semnătură autografă. 
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4. 1742 (7250) mai 30. Iordache Crețulescu mare vornic, Grigore Greceanu 
mare vistier și Barbu Văcărescu mare clucer dau carte de judecată în pricina dintre 
Fota Vlădăianu și Matei fost pârcălab de curte, pentru o țigancă.  

 
† Din porunca mări‹i›i sale preaînălțatului1 nostru domnu Io Mihai Racoviță 

voievod, avut-au întrăbăciune de față înaintea noastră Fota Vlădăianul de peste Olt, 
ot sud Mehedinți, cu Matei ce au fost pârcălab de curte, pentru o țigancă, anume 
Călina și cu 2 féte ale ei. Pentru care țigance, așa răspundea Fota Vlădoianul, că 
înaintea răzmeriții cei dintâi, viind mumă-sa aici, la București, au fost dat pe Călină 
țiganca, fiind ia copilă mică, aici, ca să învéțe cusătură. Și dând răzmirița, după 
întâmplare rămâind țara de peste Olt supt stăpânirea Némților, au fost rămas acea 
fată de țigan aici, la București și nu știia ce s-au făcut. Iar acum, viind aici, au găsit 
pe acea Călină țigancă și cu 2 féte ale ei la Matei biv pârcălab de curte și nu va să i 
le dea. 

Deci, întrebând noi pe Matei pârcălab ce are să răspunză asupra aceștii 
pricini, el au răspunsu zicând că au cumpărat acea țigancă încă mai dinainte vréme, 
fiind copilă mică, de la Marica Pietroșanca, ce iaste dincoace de Olt, cu zapis și cu 
bună tocmeală, drept bani gata taleri 22. Și au scos Matei pârcălabul și zapisul acei 
Marică de vânzarea țigancei de la leat 7226, și am pus de s-au cetit înaintea 
noastră. În care zapis, așa răspundea, că i-au vândut o copilă de țigan, anume 
Călina, drept taleri 22, care copilă au fost a ei de zestre de la părinții ei. Și zicea 
Matei că acea Marică iaste soră cu muma Fotei Vlădăianul. Iar Fota Vlădăianul la 
aceasta tăgăduia, zicând că iel rudă dincoace de Olt n-au avut, nici pe acea Marică 
nu știe să-i fie lui rudă.  

Deci, Matei pârcălabul au adus și mărturii pe Voica, ce au ținut-o Hrizea 
Pietroșanul, ce au fost frate cu Marica, care au vândut pe Călină țiganca [...]2, și cu 
Vilaia, muma Fotei Vlădăianu, tot frați buni. Și au mărturisit acea Voică înaintea 
noastră, cum că Marica Pietroșanca iaste soră bună cu Vilaia, muma Fotei 
Vlădăianul, și cum că știe când au vândut Marica acea copilă de țigan lui Matei biv 
pârcălab za curte. Dar și aceasta au mărturisit Voica, cum că știe că acea copilă de 
țigan iaste adusă de Vilaia, muma Fotei Vlădăianul, și o au dat ca să învéțe 
cusătură aici, la București, iar cu ce o au stăpânit Marica când o au vândut, nu știia.  

La care și noi, după mărturisaniia aceia3, luând seama4, așa am găsit a fi cu 
cale și cu dreptate, de vréme că acea Călină țigancă, ce o vândusă Marica n-au fost 
a ei, ce iaste a Fotei Vlădăianul, să aibă a-ș lua Fota țiganca de la Matei pârcălabul 
și Matei pârcălabul încă să aibă a-ș căuta ce ar găsi rămase de ale acei Marică, ca  

 
  

1 prhŠnnßlcañ¨l¨i.  
2 Loc alb în original.  
3 açeiå. 
4 shama. 



 Despre un slujbaş domnesc din Ţara Românească prea puţin cunoscut: pârcălabul de curte 107

să-ș ia bani‹i› ce au dat pe țigancă, de vréme că n-au fost țiganca ei, numai de 
vréme că Matei pârcălabul au fost măritat pe Călină după un țigan al lui, cu care au 
făcut féte și copii, fiind luată cu cununie, nu s-au putut despărți sălașul: ci am 
judecat să-i dea Matei pârcălabul schimbu țigance pentru țigance. Care după 
judecată, Matei pârcălabul au adus pe Anghelina țiganca și cu 2 féte ale iei, anume 
Ștefana și Arghira. Și dinaintea noastră i le-au dat Fotii Vlădăianul, schimbu pentru 
țigancele lui.  

Drept acéia, am dat această carte a noastră la mâna lui Matei pârcălabul, ca 
de acum înainte1 să aibă a ținea și a stăpâni pe Călină țiganca cu acéle 2 féte ale ei 
cu bună pace de cătră Fota Vlădăianul și de cătră tot neamul lor.  

Iar de va putea dovedi Matei pe cum Călină țiganca n-au fost a Fotei, ci ar fi 
fost a mătușă-sa, Maricăi, de zestre, după cum îi scrie zapisul ei, au că de au și fost 
a Fotei, ar fi luat altele de la mătușă-sa, Marica, întru stăpânirea lui pentru acea 
țigancă, atunci să aibă a-ș căuta Matei țigancele ce au dat schimbu cu judecată, ca 
să nu rămâe păgubaș. 

Pentru că așa iaste cu dreptate și după cum au cursu pricina aceștii judecăți,  
s-au dat această carte a noastră ca să fie de adeverințe.  

Mai 30 dni, leat 7250 ‹1742›. 
† Iordache Crețulescu vel dvornic 
Grigore Greceanu vel vistier 
Barbul Văcărescu vel clucer2. 
 
B.A.R., Doc. istorice, XLV/ 126. 
Orig. rom., hârtie (29 x 20), difolio, filigran. 

  
1 Šnnainñe. 
2 Semnături autografe. 
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THE BURGRAVE – A LESSER KNOWN HIGH RANKING OFFICIAL  
OF THE RULER COURT OF WALLACHIA 

(Abstract) 

In this article we have tried to reconstruct, as accurate as possible, based on historical 
sources and on published and unpublished documents, the story of a lesser known high 
ranking official of the Ruler Court of Wallachia: the administrator of the Ruler Court, 
known as the burgrave (or the burgrave of the Ruler Court, as he was mentioned in the 
documents of the Middle Ages). The first time when this high ranking official was 
mentioned was on May 19, 1639, when Matei Basarab was the Ruler of Wallachia. 

In the second half of the 17th century, more precisely between 1672–1673, when 
Grigore Ghica was the second time in duty as the Ruler of Wallachia, the burgrave 
appeared as a member of the „Divan” (a sort of government, which consisted of the highest 
ranking boyars of Wallachia). A decade later, in 1673–1678, when Gheoghe Duca was the 
Ruler of Wallachia, the burgrave didn’t appear anymore to be a member of the „Divan”. 

In the 17th century, the majority of the burgraves came from the medium and lower 
level of the boyars in Wallachia, with the exception of Barcan from Bucșani and Merișani, 
Badea and Pârvu Vlădescu and, probably, Grigore Cornescu, who came from the top level 
of boyars. 

Starting from the middle of the 18th century, the name burgrave was changed in 
ispravnic (originally slavic term ispravnik), a boyar who was designated to fulfill the 
Ruler’s commands. 

Based on the internal documents, part of the duties of the burgrave could be 
identified: he carried out certain orders of the Ruler; he took care of the Gypsy who worked 
in the Ruler Court; he provided the Ruler Court with bread and supervised certain 
renovation works of the Ruler’s palace; he carried out some judicial duties. Starting from 
1830, the burgrave was no longer mentioned in the documents. 

 
Keywords: Wallachia, 17th–19th centuries, high ranking official of the Ruler Court, 

burgrave. 
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INTERESELE SOCIETĂŢII DE NAVIGAŢIE  
LLOYD DIN TRIESTE LA DUNĂREA DE JOS 

CRISTIAN CONSTANTIN� 

Regiunea Dunării de Jos a cunoscut o nouă fază a evoluţiei sale socio-
economice după redeschiderea navigaţiei libere prin gurile bătrânului Istru, ca efect 
al prevederilor Tratatului de pace ruso-otoman de la Adrianopol (2/14 septembrie 
1829). Nu a fost nevoie de o perioadă îndelungată pentru ca viaţa portuară a 
aşezărilor româneşti de la Dunăre să devină la fel de animată şi integrată sistemului 
capitalist european precum cea a pieţei internaţionale1. Cabinetele europene, 
ademenite de potenţialul neexploatat pe deplin al hinterlandului danubian, şi-au 
manifestat imediat intenţiile pentru regiunea Dunării de Jos prin privilegiile şi 
jocurile pe care aveau să le practice pentru favorizarea doar a anumitor companii 
comerciale şi de navigaţie. Spre exemplu: înfiinţarea viceconsulatelor britanice de 
la Galaţi şi Brăila, în 1835, s-a realizat şi în contextul primelor încercări de a se 
pune bazele unei case de comerţ englezeşti în Principatele Dunărene. Dincolo de 
banalele interese ale City-ului londonez, orgoliul britanic s-a simţit ofensat de 
acţiunea austriacă de „acaparare economică” a ţinuturilor de pe linia Dunării, prin 
intermediul primei companii de navigaţie cu piroscafe pe Dunăre (D.D.S.G.)2.  

                                                 
� Lector univ. dr. la Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din 

Bucureşti; e-mail: cristian.constantin@hotmail.com. 
1 Integrarea hinterlandului danubian la cerinţele pieţei capitaliste a fost tratată în numeroase 

lucrări, dintre acestea le amintim pe cele mai elocvente: Constantin Buşe, Comerţul exterior prin 
Galaţi sub regimul de port franc (1837–1883), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1976, passim; 
Andrei Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc în circuitul internaţional (în perioada de trecere de 
la feudalism la capitalism), Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1977, passim; Constantin 
Ardeleanu, International Trade and Diplomacy at the Lower Danube: The Sulina Question and the 
Economic Premises of the Crimean War (1829–1853), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 
passim; Idem, Sistemul vamal al Principatelor Române în lumina unor documente britanice inedite 
(1829–1853), în Venera Achim, Viorel Achim, (coord.), Modernizare socială şi instituţională în 
Principatele Române, 1831–1859, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 75–95; Cristian 
Constantin, Grain market integration in the Lower Danube region (1829–1853), în „Epohi”, vol. 27, 
nr. 1, 2019, pp. 89–101. 

2 Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării 
(1829–1914), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2008, pp. 40–41; idem, Navigaţia pe Dunăre 
şi Tratatul austro–britanic din iulie 1838, în „Studii şi materiale de istorie modernă”, vol. 24, 2011, 
pp. 41–56.Vezi o prezentare amplă a politicii austriece faţă de gurile Dunării în secolul al XIX-lea la 
Manfred Sauer, Ősterreich und die Sulina Frage, (I), în „Miteillungen des Ostereichichen 
Staatarchivs”, vol. XL, 1987, pp. 185–236; şi (II), vol. XLI, 1990, pp. 72–137. 
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Din punct de vedere economic, comerţul internaţional, derulat în proporţie 
covârşitoare prin intermediul companiilor de navigaţie, a fost caracterizat în 
intervalul 1829–1853 de un „război rece” între Londra şi Sankt Petersburg. 
Rusofobia întreţinută la nivel internaţional de cancelariile marilor puteri era o 
chestiune la fel de arzătoare pentru opinia publică precum combaterea oricărei 
forme de epidemii declanşate la nivel european. Navigaţia pe Dunăre şi în Marea 
Neagră a constituit unul dintre subiectele predilecte pe agenda întrunirilor 
internaţionale de până la izbucnirea Războiului Crimeii în anul 1853. Apariţia, 
evoluţia şi activitatea oricărei societăţi de navigaţie după 1829 în arealul extins al 
Mării Negre trebuie privite drept o iniţiativă de creare a unui „cap de pod” al 
intereselor statului a cărui politică economică o reprezenta3. 

În cele ce urmează, ne propunem să realizăm o scurtă „biografie” a societăţii 
de navigaţie Lloyd din Trieste, trecută pe rând de sub autoritatea Vienei, spre cea a 
Budapestei, pentru a ajunge într-un final să reprezinte interesele economice italiene 
în Levant şi la Dunărea de Jos. Dincolo de o serie de lucrări editate cu preponderenţă în 
Occident, în realizarea studiului de faţă am utilizat documente inedite conservate la 
Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe al României din Bucureşti în fondul 
Problema 68 (Societăţi de navigaţie fluvială, maritimă, aeriană: române şi străine). 
Din nefericire, citarea corectă a acestor documente este îngreunată de carenţele 
arhivistice existente la numerotarea filelor, legate uneori aleatoriu, din dosarele 
fondului anterior menţionat. Informaţiile inedite din Arhiva Diplomatică a Ministerului 
de Externe şi din fondurile Serviciilor judeţene Brăila şi Galaţi ale Arhivelor 
Naţionale ale României au fost coroborate cu cele din sursele clasice ale navigaţiei, 
comerţului şi diplomaţiei, privitoare la arealul gurilor Dunării de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul următorului veac. Lipsa unor lucrări dedicate 
companiilor de navigaţie străine care au activat în porturile dunărene4 ne face să ne 
limităm studiul doar la o analiză pe termen lung a evoluţiei casei de navigaţie din 
Trieste, fără a o supune unor analize comparative. 

În anul 1832, şapte companii austriece de asigurări au pus bazele primei 
societăţi de transport maritim din monarhia habsburgică. Constituirea companiei a 
fost inspirată din exemplele caselor de navigaţie britanice şi franceze şi era 
întrebuinţată pentru transportul persoanelor şi a corespondenţei din partea estică a 
Mării Mediterane. Societatea şi-a stabilit sediul în portul austriac Trieste de la 
                                                 

3 Constantin Ardeleanu, The European Commission of the Danube, 1856–1948: An 
Experiment in International Administration, Brill, Leiden – Boston, 2020, pp. 29–49. 

4 Semnalăm existenţa unor studii incipiente asupra unora dintre societăţile străine de navigaţie 
implicate în transportul de persoane, mărfuri şi corespondenţă din arealul gurilor Dunării: Lucia 
Taftă, Companii franceze de navigaţie la Dunărea de Jos şi în Marea Neagră în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, în „Revista Arhivelor”, an LXXVI, vol. 11, nr. 1–2, 1999, pp. 136–150; Emil 
Octavian Mocanu, Portul Brăila de la regimul de porto franco la primul război mondial (1836–
1914), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012, passim; Cristian Constantin, Interese 
economice ruseşti la Dunărea de Jos: Societatea rusă de navigaţie pe Marea Neagră şi Dunăre 
(sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), în „Muzeul Naţional”, vol. 30, 2018, 
pp. 155–182. 
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Marea Adriatică şi a fost cunoscută în spaţiul românesc sub titulatura casa Lloyd 
Austriac, devenind în scurtă vreme o companie maritimă dominantă în principal în 
bazinul mediteranean. Karl Ludwig von Bruck (1798–1860) a fost membru 
fondator şi primul conducător al companiei Lloyd Austriac din Trieste, ulterior a 
deţinut mai multe funcţii politice în guvernul de la Viena5.  

Lloyd Austriac din Trieste a fost prima companie din lume care, încă din 
1836, a creat un departament de navigaţie ale cărui nave erau propulsate de forţa 
aburului, iar primul vapor al societăţii, „Lodovico Arciduca d’Austria”, a fost construit 
la Londra6. Pe 9 aprilie 1837, Adunarea generală a acţionarilor Lloyd Austriac din 
Trieste a decis achiziţionarea unor noi vapoare şi a pus în vânzare acţiuni pentru cei 
interesaţi să investească în dezvoltarea companiei. Un prim incident de navigaţie în 
care a fost implicată o navă a societăţii s-a consemnat în noiembrie 1839. Vasul 
„Lodovico Arciduca d’Austria” s-a ciocnit cu vaporul francez „Dante”. Istoria s-a 
repetat două săptămâni mai târziu, când acelaşi bastiment al Lloyd-ului Austriac s-a 
ciocnit cu vaporul francez „Leonidas”7.  

Aceeaşi companie austriacă a reuşit un lucru remarcabil pentru acea vreme: 
şantierul naval al casei de navigaţie austriece a fost finalizat în 1838. Acţiunile 
companiei au început să fie listate la Bursa de Valori din Viena din 1841. Construcţia 
liniei de cale ferată Viena – Trieste, finalizată în anul 1858, a oferit Lloyd-ului 
Austriac accesul la piaţa comercială internă tradiţională a monarhiei austriece, la 
care se racordau teritoriile din Cehia, sudul Germaniei şi Ungaria. Tot în această 
perioadă, compania austriacă a obţinut dreptul asupra serviciilor poştale către 
Orientul Mijlociu, concurând cu firmele din Marsilia interesate să livreze poşta 
britanică către Egipt. În Mediterana Orientală, Lloyd Austriac a înfiinţat o serie de 
agenţii, în special în Istanbul şi Alexandria. Numărul angajaţilor companiei a 
crescut la peste o mie de persoane până în anul 1848, iar numărul ambarcaţiunilor a 
crescut la peste douăzeci şi, în mod similar, numărul rutelor pe care opera casa de 
navigaţie din Triste8.  

Vaporul „Vorwärts” a fost lansat la apă pe 10 aprilie 1849 în portul Trieste, 
pentru ca, în anul următor, conducerea companiei să decidă înfiinţarea unui 
„departament literar şi de artă al companiei”, care a servit, printre altele, şi în 
scopuri de publicitate şi propagandă. Lloyd-ul Austriac deţinea deja o flotă 
considerabilă la jumătatea secolului al XIX-lea şi resimţea necesitatea unor 
mijloace de promovare. Spre exemplu, casa din Trieste deţinea în anul 1847 o flotă 
formată din 21 de nave, care transportau aproximativ 127.052 de pasageri şi 6.997 

                                                 
5 Gábor Zsigmond, Az Osztrák–Magyar Lloyd története, în „Aetas”, vol. 24, 2009, p. 129. Vezi 

şi Márton Pelles, the Austrian Lloyd’s marine trade in Fiume (1871–1913), în „Working Paper”, iulie 
2017, pp. 1–9. 

6 Gábor Zsigmond, op. cit., p. 128. 
7 Ibidem. 
8 Interpretări pe larg asupra politicii navale în vreme monarhiei dualiste la Lawrence 

Sondhaus, Naval Policy of Austria-Hungary, 1867–1918: Navalism, Industrial Development, and the 
Politics of Dualism, Indiana, Purdue University Press, 1994, passim. 
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tone de marfă; iar în anul 1856 compania deţinea 61 de nave cu ajutorul cărora 
efectua transportul a 366.167 pasageri şi 28.400 tone de marfă9.  

După uniunea austro-ungară din 1867, guvernul de la Budapesta a demarat un 
amplu proces de investiţii în compania Lloyd Austriac. Pe 18 noiembrie 1871, 
autorităţile maghiare au încheiat un contract cu casa comercială din Triste, în urma 
căruia societatea a fost redenumită în Lloyd Austro-Ungar. În pofida acestor 
transformări la nivelul imaginii, industria maghiară de navigaţie, aflată încă în 
primele etape ale evoluţiei sale, nu oferea destule oportunităţi de dezvoltare pentru 
companie. Cauza principală a eşecului incipient a fost atribuită relaţiilor comerciale 
internaţionale în care era angrenată economia rurală din Ungaria. Pieţele primare 
pentru agricultura maghiară se aflau în Europa de Vest, în timp ce Lloyd-ul Austro-
Ungar era interesat de comerţul la Dunărea de Jos, Orientul Mijlociu şi Orientul 
Îndepărtat. Autorităţile de la Budapesta au investit un capital consistent în modernizarea 
portului Fiume, care a fost ataşat Ungariei în 1868, şi dorea conectarea acestuia cu 
piaţa internaţională prin intermediul flotei casei din Triste. Proiectul de dezvoltare 
a porturilor maghiare de la Marea Adriatică a fost considerat nerentabil de 
majoritatea liderilor politici de la Budapesta, motiv pentru care s-a încercat stoparea 
investiţiilor. Pe acest fundal, Lloyd-ul Austro-Ungar a fost acuzat de aceştia că nu 
ţinea cont de adevăratele nevoi ale ungurilor10.  

Lloyd Austro-Ungar avea să resimtă din plin concurenţa altor companii după 
desăvârşirea procesului italian de Risorgimento. Tânărul Regat al Italiei îşi 
propunea să domine bazinul Mării Adriatice. Societatea Lloyd Austro-Ungar 
dispunea în anul 1872 de o flotă formată din 63 vapoare, estimată la o valoare de 
peste 13 milioane forinţi11. Compania Lloyd Austro-Ungar a fost condusă până în 
anul 1876 de baronul Elio Morpurgo, renumit bancher şi negustor din familia 
evreiască din Marburg, şi corespunde cu epoca în care societatea a înregistrat cea 
mai activă dinamică. După decesul lui Elio Morpurgo, conducerea societăţii a fost 
preluată de fiul său, Marco Morpurgo, care a condus destinele firmei până în anul 
1891, când a avut loc o reorganizare a acesteia prin prelungirea contractelor cu 
guvernele de la Viena şi Budapesta, iar ulterior cu extinderea relaţiilor companiei 
din Orientul Îndepărtat12.  

În ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea, Austro-Ungaria a devenit 
principalul partener comercial al României. Rolul Imperiului Otoman în cadrul 
comerţului internaţional al Principatelor Dunărene s-a diminuat treptat după 
Tratatul de la Adrianopol13. După constituirea monarhiei dualiste în 1867, Austro-

                                                 
9 Gábor Zsigmond, op. cit., p. 129. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 132. 
13 Gheorghe Bărbănţan, Unele aspecte privind relaţiile comerciale româno-austro-ungare în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, în „Anuarul Institutului de 
Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom XLIX, 2010, p. 299. 
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Ungaria a început să reprezinte peste 30% din ponderea exportului românesc, iar în 
ce priveşte comerţul animalier acesta se dublează sau chiar se triplează14.  

Comerţul exterior al României a suportat după 1875 repercusiunile convenţiei 
cu Austro-Ungaria, în urma căreia schimburile comerciale s-au derulat prin 
intermediul căilor ferate care legau Centrul Europei de România. Principalele 
destinaţii ale tranzacţiilor derulate prin porturile Dunării maritime au fost porturile 
depozit din Mediterana sau de la Oceanul Atlantic15. La 22 iunie 1875, autorităţile 
de la Bucureşti au încheiat Convenţia comercială cu Austro-Ungaria, care 
cuprindea 32 de articole. Actul a fost considerat de specialişti drept modalitatea de 
compromis economic a statului român faţă de monarhia dualistă, inevitabil speculat 
şi de celelalte mari puteri în dauna României16. Timp de câteva decenii, monarhia 
bicefală a devenit principalul partener comercial al României, cu o pondere de 
peste 30% din totalul exportului românesc17. În perioada 1871–1875, doar prin 
porturile dunărene din Oltenia, s-au exportat în Austro-Ungaria cereale în valoare 
totală de 940.000 £. În baza acestei convenţii, dacă în perioada 1871–1875 balanţa 
comercială dintre România şi Austro-Ungaria a fost excedentară, în deceniul 1876–
1886 s-a soldat cu un deficit total de circa 28.000.000 £18. 

Informaţiile statistice demonstrează teza conform căreia comerţul dintre 
România şi Austro-Ungaria s-a practicat preponderent prin intermediul porturilor 
dunărene din Oltenia. Cea mai importantă „poartă” de intrare a mărfurilor spre 
spaţiul austro-ungar o reprezentau porturile de pe raza judeţului Mehedinţi de azi, 
şi anume Turnu-Severin, Vârciorova (poziţionat la graniţa româno-austro-ungară) 
şi Orşova (la acea vreme era parte a Austro-Ungariei la graniţa cu România). 
Turnu-Severin a devenit la finalul secolului al XIX-lea principalul port de traficare 
a mărfurilor româneşti către monarhia bicefală19. 

Conform analizei realizate de Gheorghe Bărbănţan, traficul de mărfuri pe 
pavilioane în intervalul 1879–1897 relevă cum, dintr-un total de 52.399 vase intrate 
în porturile Olteniei (Turnu-Severin, Gruia, Calafat, Bechet, Cetate şi Vârciorova), 

                                                 
14 Nicolae C. Sută (coord.), Istoria comerţului exterior şi a politicii comerciale româneşti, 

Bucureşti, Editura Economică, 1998, p. 67. 
15 Cristian Constantin, Comerţul cu cereale la Gurile Dunării: integrarea pe piaţă, structuri 

productive şi infrastructura de transport (1829–1940), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei 
„Carol I”, 2018, pp. 239–270. 

16 Vezi pe larg în Anghel Popa, Tratative preliminare desfăşurate în vederea încheierii 
convenţiei comerciale româno–austro-ungare din 1875, în „Studii şi articole de istorie”, vol. 23, 
1973, pp. 25–29; Gheorghe Bărbănţan, op. cit., pp. 299–308. 

17 Vezi interpretări asupra comerţului spaţiului balcanic, intrat în sfera de influenţă a 
autorităţilor din Ballplätz, în Daniela Buşă, Spaţiul sud-est european şi realităţile sale economice 
(sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), în „Studii ţi materiale de istorie 
modernă”, vol. 15, 2002, pp. 50–90. 

18 Gheorghe Zane, Politica economică a Principatelor în epoca Unirii şi capitalul străin, în 
„Studii”, t. 12, nr. 1, 1959, pp. 223–261; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, 
ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 1975, p. 639. 

19 Gheorghe Bărbănţan, op. cit., p. 300. 
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33.789 arborau pavilionul austro-ungar, iar din cele 51.134 de vase ieşite, 32.836 
aveau pavilion austro-ungar. În valori relative, Austro-Ungaria a reprezentat 
aproximativ 65% din numărul de vase prezente în porturile din Oltenia. Mişcarea 
intentă din portul Turnu-Severin s-a datorat construirii, la începutul anilor 1870, a 
liniei de cale ferată Bucureşti – Piteşti – Craiova – Turnu-Severin – Vârciorova. 
Apariţia „coloanei vertebrale” feroviare din Oltenia a trezit interesul Vienei20.  

Noile realităţi geopolitice din bazinul dunărean şi schimbarea opticii externe 
a cabinetului de la Bucureşti au dus la un război vamal între România şi Austro-
Ungaria, care a izbucnit în 1886 şi a durat timp de 6 ani, având consecinţe 
nefavorabile asupra economiei statului român. Războiul vamal s-a încheiat oficial 
la 1892, dar relaţiile comerciale dintre cel două state au rămas tensionate până la 
izbucnirea Primului Război Mondial. 

Apariţia primei companii româneşti de navigaţie pe Dunăre a fost o consecinţă a 
conflictului comercial dintre Bucureşti şi Viena. Statul sârb s-a simţit dezavantajat 
în anul 1890 de contractul derulat cu firma Anglo-Bank din Viena cu privire la 
furnizarea sării şi s-a reorientat către România. În noul context creat de semnarea 
convenţiei comerciale dintre Serbia şi România, autorităţile de la Bucureşti au fost 
nevoite să demareze constituirea propriei agenţii de navigaţie fluvială, în condiţiile 
în care închirierea navelor austro-ungare reprezenta o alternativă neprofitabilă şi 
extrem de costisitoare. Regia Monopolurilor statului român a înfiinţat Serviciul 
Navigaţiei Fluviale Române în anul 1890, achiziţionând, doar pentru transportul 
sării către Serbia, un remorcher şi patru şlepuri. Ele au fost cumpărate din Ungaria 
pe baza unui credit oferit noii societăţi de către guvernul român şi au reprezentat o 
palidă concurenţă românească la flotele companiilor străine21. 

Comerţul cu cereale prin Turnu-Severin a cunoscut un reviriment în 
intervalul 1900–1914, când s-a constatat o creştere de la 35.000 tone în 1900 la 
83.500 tone în 190722. România şi Austro-Ungaria au încheiat o nouă convenţie 
comercială în anul 1910. Datorită acestui nou acord, statul român a primit dreptul 
să exporte un număr însemnat de vite tăiate în monarhia dualistă. O altă chestiune 
demnă de semnalat în cadrul relaţiilor dintre cele două state la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul următorului veac a constituit-o cuantumul taxelor de navigaţie 
de la Porţile de Fier23. 

Relaţiile comerciale româno-austro-ungare s-au întrerupt după aderarea 
României la cauza Antantei şi declanşarea ostilităţilor militare dintre Bucureşti şi 
Viena în august 1916. Cu totul altfel aveau să stea lucrurile în perioada interbelică, 

                                                 
20 Mihai Butnariu, Monografia municipiului Drobeta Turnu-Severin, Drobeta Turnu-Severin, 

Editura Prier, 1998, p. 163; Gheorghe Bărbănţan, op. cit., p. 300; vezi şi B. Boerescu, Codicele 
Române (Colecţiune de toate legile), Bucureşti, 1873, p. 254. 

21 Enciclopedia României, vol. 4, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943, p. 89. 
22 Mihai Butnariu, op. cit., pp. 164–165. 
23 A se vedea ample interpretări la V. Brătianu, Un pericol naţional. Studiu asupra taxelor de 

la Porţile de Fier, Bucureşti, 1899, pp. 31–33; Iulian Cârţână, Ilie Seftiuc, Dunărea în istoria 
poporului român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, pp. 95–97. 
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perioadă în care statul român a devenit un factor de putere în zona răsăriteană a 
Europei, spre deosebire de capacitatea mai redusă a statelor formate pe vechile 
teritorii deţinute de monarhia austro-ungară. 

Tabelul 1. 
Nave ale Lloyd înregistrate de Comisia Europeană a Dunării  

(1861–1867) 

An Număr Tonaj 
1861 108 27.022 
1862 101 25.498 
1863 129 35.066 
1864 41 13.514 
1865 44 14.919 
1866 43 17.608 
1867 23 9.959 

Sursa: Biblioteca SJAN Galaţi, Commission Européenne du 
Danube, Statistique de la navigation à l’embouchure 
du Danube, anii 1861–1867. 

 
Compania de navigaţie din Trieste a trecut printr-un amplu proces de 

adaptarea la noile realităţi ale pieţelor comerciale internaţionale după Războiul de 
secesiune din Statele Unite ale Americii, moment în care a încercat să opereze şi în 
porturile nord-americane, dar a fost operat un singur transport către New York, 
care nu s-a dovedit profitabil. Rutele către porturile din America de Sud s-au 
dovedit profitabile doar în intervalul 1881–1885, când serviciul a fost desfiinţat, şi 
s-a optat pentru dezvoltarea unor noi rute în proximitatea Mării Mediterane. În 
1886, compania din Triste avea un parc de 86 de nave în serviciu. Societatea 
Generală de Navigaţie Italiană, care în 1885 avea o flotă de 85 de nave (însumând 
106.063 tone), iar patru ani mai târziu ajunsese la 103 nave însumând 157.020 
tone, se dovedea cel mai important concurent al Lloyd-ului Austro-Ungar. În 
acelaşi timp, flota casei austro-ungare a scăzut de la 83 la 79 nave, dar se remarcă o 
creştere naturală a tonajului brut al navelor (de la 115.720 la 125.638 tone), ca 
urmare a introducerii în circulaţie a tot mai multor cargouri maritime de mare 
capacitate în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea24. 

Nemulţumit de oportunităţile create economiei maghiare, guvernul de la 
Budapesta a decis să anuleze contractul comercial cu partea austriacă, încetând să 
mai sprijine societatea Lloyd Austro-Ungar în anul 1891, care a redevenit Lloyd 
Austriac. Totodată, guvernul maghiar a început să-şi finanţeze propria societate de 
navigaţie25. 

Documentele conservate în arhivele de pe teritoriul României deţin menţiuni 
ale afacerilor derulate de către societatea Lloyd Austriac înainte de Unirea celor 

                                                 
24 Gábor Zsigmond, op. cit., p. 138. 
25 Ibidem, p. 143. 
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două principate române extracarpatice din 1859. O primă menţiune face referire la 
obţinerea de către compania austriacă a unui teren în portul Galaţi26. I.W. Henke, în 
calitate de reprezentant al casei comerciale din Triste, a încheiat cu Primăria 
oraşului Brăila, în aprilie 1886, un contract de închiriere a spaţiului în care 
funcţiona şi biroul agenţiei sale din martie acelaşi an. Contractul s-a încheiat pe o 
perioadă de trei ani, începând cu 1 aprilie 1886, şi prevedea o chirie anuală de 
1.190 lei. Reprezentantul societăţii austriece se obliga să depună la casieria 
Primăriei o garanţie de 30% la chirie, care urma să rămână în depozit până la 
expirarea termenului de închiriere. Compania austriacă nu avea dreptul la nici un 
fel de „pretenţiune, plătind în acest caz chiria cu analogie pe timpul cât a ocupat 
locul” 27, în cazul în care municipalitatea demonstra necesitatea acordării terenului 
unor scopuri de utilitate publică. Pentru întârzieri la plata chiriei, case de navigaţie 
austriacă urma să plătească o penalizare de un procent anual28.  

În aprilie 1889 asistăm la încheierea unui nou contract între compania 
austriacă, reprezentată de Frederico Bunger, agentul din Galaţi, şi un anume M.L.P. 
Contractul avea ca obiect închirierea locului unde au funcţionat debarcaderul şi 
două magazii ale societăţii în portul Brăila. Acordul avea o durată de cinci ani şi 
includea următoarele prevederi importante, pe care le redăm in extenso, întrucât 
sunt ilustrative pentru acorduri similare încheiate de autorităţile româneşti cu 
companiile străine de navigaţie: 

 
„Art. 2. Societatea se obligă a lăsa pe tot locul ce i se închiriază 

circulaţiunea liberă pentru paza portărielor şi poliţiei porturilor; asemenea va 
lăsa liberă şi calea de halagiu şi lărgimea prescrisă prin regulamentul poliţiei 
porturilor şi dunărene din 1879, sau şi mai mare, dacă acesta li se va cere de 
autorităţile române. 

Art. 3. Societatea de navigaţiune nu va avea dreptul de a face nici o 
construcţiune pe terenul închiriat şi nu va putea îngrădi sau închide cu grilagiu 
or zăplaz locul închiriat. 

Art. 4. Cu un an înainte de expirarea termenului contractului ambele 
părţi contractante, au dreptul de a denuncia închirierea, şi în cas când nici una 
din părţile contracte nu va denuncia contractul, el se va considera prelungit 
pentru un nou period de 5 (cinci) ani. 

Art. 5. Societatea de navigaţiune prin agentul său va fi supusă la legile 
de poliţie ale ţerei. 

Art. 6. În timpul celor 5 ani prevoiţi mai sus, societăţei de navigaţiune 
va plăti chirie anuală de cate care se va respunde prin anticipaţiune la 1 aprilie 
al fie cărui an. 

                                                 
26 Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe al României din Bucureşti [în continuare se 

va cita: AMAE], fond Problema 68, vol. Austro–Ungaria – Activități portuare – 1882–1916, f.n., 
Contract închiriere încheiat de Lloyd Austriac cu Primăria Brăila. 

27 Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale ale României [în continuare se va cita: 
SJAN Brăila], fond Direcţia Docurilor Brăila, dosar 4/ 1905, f. 143. 

28 Emil Octavian Mocanu, op. cit., pp. 270–271. 
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Art. 7. În zilele când vaporele societăţei de navigaţiune nu sosesc în 
port, căpitănia portului va avea dreptul de a face să acosteze şi alte vase la 
debarcaderul societaţei şi în cas când vasele care vor acosta acolo, vor face 
vreo stricăciune pagubele causate se vor rambursa societăţei de navigaţiune de 
către acele bastimente. 

Art. 8. Agentul societaţei de navigaţiune din portul Brăila, nu este liber a 
face să acosteze la debarcaderul seu alte vase, fără permisiunea căpităniei de 
port, decât pe ale sale. 

Art. 9. Societatea de navigaţiune, va destina în pontonul debarcaderului, 
o cabină unde să potă’ sta şi locui un agent vamal sau al căpităniei portului în 
interesul poliţiei portului, pe tot timpul cât navigaţiunea va fi deschisă. 

Art. 10. Cheltuelele de timbru şi înregistrare privesc numai pe societatea 
de navigaţiune”29. 
 
La finele anului 1903, agentul general în România al societăţii Lloyd 

Austriac, N. Gergomilla, a solicitat Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti 
lămuriri cu privire la demersul companiei din vara aceluiaşi an prin care se dorea 
construirea unui nou sediu şi hangare destinate activităţii din portul Galaţi. 
Autorităţile române au condiţionat demersul casei de navigaţie austriece de 
anumite precizări. În solicitarea menţionată, Gergomilla menţiona că societatea 
Lloyd Austriac se afla în posesia terenului din portul Galaţi, afirmând că acesta le 
aparţine din „timp imemorial, fiindu-i dat de Guvernul Român de atunci şi aceste 
drepturi îi sunt confirmate prin Hrisove Domneşti”. În consecinţă, se aprecia că 
proprietatea absolută asupra terenului de la Galaţi nu a fost contestată de nicio 
persoană privată sau autoritate centrală ori locală a statutului român, deşi noile 
condiţii impuse de factorii de decizie de la Bucureşti erau privite de austrieci ca o 
limitare a dreptului de proprietate absolută. Societatea şi-a exprimat intenţia de a da 
curs solicitării autorităţilor române şi a acceptat ca drepturile sale asupra terenului 
din portul Galaţi „să se stingă după (50) cinci zeci ani”, în condiţiile următoare: 

 
„1) Ca Societatea să fie autorizată a construi imediat pe acel loc, localul 

Agenţiei şi hangarele necesare. 
2) Societatea să se folosească de terenul ce posedă şi de construcţiile ce 

vă face timp de (50) cinci zeci ani, de la data acordărei autorizărei d-a clădi, 
fără a le putea ceda în parte sau în total unei alte societăţi sau persone. 

3) Dupe expirarea acestui termen de (50) cinci zeci ani, locul şi clădirile 
să rămână proprietatea de veci a Portului Galaţi, dându-se Societăţii o 
prealabilă şi dreaptă despăgubire. 

4) Termenul de (50) cinci zeci ani, se să considere împlinit oricând 
înainte, în cazul când Societatea Lloyd ar înceta să subsiste în localitate. 

5) Dacă în cursul termenului de (50) cinci zeci ani şi pentru desvoltarea 
ulterioară a Portului, Guvernul ar avea absolută nevoie de terenul în chestiune 
şi prin urmare ar trebui desfinţate clădirile Societăţei, Guvernul să fie liber a 

                                                 
29 AMAE, fond Problema 68, vol. Austro–Ungaria – Activități portuare – 1882–1916, f.n., 

Contract închiriere încheiat de Lloyd Austriac cu Primăria Brăila. 
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face acesta, dând Societăţii drept despăgubire valorea ce o va representa atunci 
clădireie”30. 
 
De la finalul secolului al XIX-lea şi până la declanşarea Primului Război 

Mondial, societatea de navigaţie Lloyd Austriac a operat transporturi de persoană şi 
mărfuri pe itinerariul Istanbul – Brăila şi retur31. Conform informaţiilor Comisiei 
Europene a Dunării, compania austriacă a încercat să dezvolte şi alte rute care să 
lege porturile dunărene de alte mari debuşee comerciale din bazinul Mării Negre. 
Sub aceste auspicii, liniile Odessa – Brăila şi Batumi – Galaţi au funcţionat doar 
câţiva ani, probabil fără rezultate economice pozitive. În 1889, societatea din Triste 
şi-a manifestat intenţia de a renunţa la opririle efectuate la Constanţa, motivând 
autorităţilor române faptul că vasele sale nu mai acostau nici la Varna în Bulgaria. 
În acest context, se evidenţiază impactul economic negativ al acestui demers asupra 
portului dobrogean, dar şi în privinţa mărfurilor transportate de compania austriacă, 
motiv pentru care prefectul de Constanţa a solicitat autorităţilor de la Bucureşti să 
intervină în această chestiune şi să determine conducerea companiei Lloyd Austriac 
să renunţe la „o aşa măsură păgubitoare”. La momentul respectiv în portul 
Constanţa mai opera, în condiţii similare, doar societatea franceză Messageries 
Maritimes. În urma solicitării Prefecturii Constanţa, Ministerul Afacerilor Străine 
al României şi inspectorul general al societăţii austriece, Sultze, au avut o 
întrevedere cu reprezentantul părţii române, Dimitrie A. Sturdza, în cadrul căreia 
reprezentantul străin şi-a luat angajamentul de a susţine menţinerea rutei32. 

După cum rezultă din tabelul de mai jos, Lloyd Austriac a fost o prezenţă 
permanentă în porturile dunărene la finalul secolului al XIX-lea şi în primele 
decenii ale veacului al XX-lea. Într-o descriere a activităţii sale în portul Constanţa 
în anul 1903 se menţiona că debuşeul maritim al României era acoperit de cursele 
liniei Dunării, care deserveau regulat, de două ori pe săptămână, la dus şi la întors, 
porturile Istanbul, Burgas, Varna, Constanţa, Sulina, Brăila şi Galaţi. Şi linia 
Istanbul – Odessa făcea oprire la Constanţa de două ori pe lună, la dus şi la întors. 
Vasele Lloyd Austriac au adus la Constanţa un număr de 30.800 colete de marfă, 
totalizând o cantitate de 1.962 tone produse, adică mai mult de jumătate dintre 
importurile Constanţei în acel an. Aceste mărfuri proveneau din porturile Trieste 
(428 tone), Istanbul (381 tone), Messina (140 tone), Mitilene (108 tone), Limassol 
(106 tone), etc. Numărul pasagerilor sosiţi la Constanţa în 1903 a fost de 1.233. În 
privinţa exporturilor, cu navele Lloyd Austriac au plecat de la Constanţa în 1903 un 
număr de 12.800 colete, totalizând 751 tone, 7.703 tone cereale şi 650 berbeci. 
Cerealele au fost expediate la Trieste, Veneţia şi Fiume. De asemenea, vasele au 
îmbarcat 947 călători33. 

                                                 
30 Ibidem. 
31 Emil Octavian Mocanu, op. cit., pp. 270–271. 
32 Gheorghe Christodorescu, Portul Constanța. Mișcare comercială și maritimă în anul 1903, 

Constanța, 1905, pp. 201–204. 
33 Ibidem. 
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Tabelul 2.  
Nave ale Lloyd Austriac înregistrate de Comisia Europeană a Dunării 

(1887–1915) 

 
Rută Istanbul – Brăila Odessa – Brăila Batumi – Galaţi 
An Număr Tonaj Număr Tonaj Număr Tonaj 

1887 42 52.482 ----- ----- ----- ----- 
1888 39 49.745 ----- ----- ----- ----- 
1889 40 50.105 ----- ----- ----- ----- 
1890 40 51.222 ----- ----- ----- ----- 
1891 38 48.000 ----- ----- ----- ----- 
1892 39 48.512 ----- ----- ----- ----- 
1893 19 23.199 12 14.712 ----- ----- 
1894 24 28.868 18 21.394 ----- ----- 
1895 42 50.074 12 13.200 ----- ----- 
1896 55 63.967 14 14.994 ----- ----- 
1897 41 49.759 35 7.315 9 10.924 
1898 41 50.315 ----- ----- 10 9.530 
1899 40 50.124 ----- ----- ----- ----- 
1900 41 55.780 ----- ----- ----- ----- 
1901 40 59.596 ----- ----- ----- ----- 
1902 40 63.498 ----- ----- ----- ----- 
1903 42 79.395 ----- ----- ----- ----- 
1904 42 84.995 ----- ----- ----- ----- 
1905 40 82.352 ----- ----- ----- ----- 
1906 42 86.825 ----- ----- ----- ----- 
1907 37 79.268 ----- ----- ----- ----- 
1908 41 101.462 ----- ----- ----- ----- 
1909 38 102.286 ----- ----- ----- ----- 
1910 42 112.703 ----- ----- ----- ----- 
1911 40 107.608 ----- ----- ----- ----- 
1912 40 106.327 ----- ----- ----- ----- 
1913 38 100.869 ----- ----- ----- ----- 
1914 23 59.295 ----- ----- ----- ----- 

Sursa: Biblioteca SJAN Galaţi, Commission Européenne du Danube, Statistique de la 
navigation à l’embouchure du Danube, anii 1887–1915. 

Lloyd Triestin 

Lloyd Triestin (fostul Lloyd Austriac) a făcut obiectul unor discuţii la nivel 
diplomatic pe marginea reluării activităţii în porturile româneşti după terminarea 
primei conflagraţii mondiale. Printr-o notă verbală adresată Ministerului Afacerilor 
Străine în martie 1920, Legaţia Italiei a solicitat ca societatea Lloyd Triestin să fie 
recunoscută în drept şi în fapt ca succesoarea fostei societăţi Lloyd Austriac ale 
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cărei bunuri, drepturi şi interese existente în România erau în proces de lichidare. 
Misiunea diplomatică italiană la Bucureşti a mai susţinut că Lloyd Austriac a 
încetat să mai fie o societate dintr-un stat fost inamic încă din ianuarie 1919, 
anterior decretului lege nr. 1546 din 12/ 25 aprilie 1919, care revoca toate 
concesiunile acordate de statul român acestei societăţi34. 

Prin schimbarea firmei sociale în Lloyd Triestin la Tribunalul Comercial 
Italian din Trieste se aprecia că noua societate era „o persoană morală având sediul 
principal la Triest, oraş încorporat Italiei după război, şi că naţionalitatea italiană 
fiindu-i recunoscută de autoritatea judecătorească italiană, era necesar să 
beneficieze de drepturile vechii societăţi de navigaţie35. Din punct de vedere legal, 
concesiunea acordată companiei Lloyd Austriac de statul român nu putea fi 
revocată, întrucât societatea nu se desfiinţase, ci îşi schimbase doar naţionalitatea, 
păstrându-şi personalitatea juridică şi toate drepturile şi obligaţiile vechii societăţi. 
În consecinţă, Legaţia Italiei a solicitat acordarea societăţii triestine de drepturi de 
„folosinţe provizorii a imobilelor şi instalaţiunilor pe care vechea societate 
austriacă le poseda în porturile noastre dunărene”, cu atât mai mult cu cât la acea 
dată Lloyd Triestin şi Societa dei Servici Marittimi erau singurele societăţi străine 
care îşi reluaseră activitatea pe Dunăre36. 

Rezolvarea acestei chestiuni se impunea cu atât mai mult cu cât M.L.P., în 
urma intervenţiei însărcinatului cu afaceri al Italiei şi în dorinţa de a crea facilităţi 
pentru o firmă care-şi reîncepea activitatea pe Dunăre, a pus la dispoziţia societăţii 
Lloyd Triestin, în mod provizoriu şi sub condiţia de a fi restituite la cerere, 
clădirile, instalaţiile şi magaziile fostului Lloyd Austriac, sub rezerva formală că 
Guvernul României nu înţelegea prin acea „înlesnire vremelnică” a emite 
prejudecăţi în privinţa naţionalităţii Lloyd Triestin faţă de bunurile vechii societăţi 
austriece şi nici caracterului acestor bunuri faţă de tratatele încheiate şi faţă de 
„legile excepţionale de războiu luate de Statul Român în contra bunurilor şi 
drepturilor inamice”37. 

Chestiunea companiei Lloyd Triestin a rămas în acest stadiu până în cursul 
anului 1922, când Legaţia Italiei la Bucureşti a protestat contra deciziei 
Ministerului Justiţiei din România de a nu se recunoaşte ca fiind italiene decât 
acele societăţi care puteau dovedi că au fost considerate ca atare încă dinainte de 
Marele Război. Cererea Legaţiei italiene în România a fost din nou supusă 
Consiliului Consultativ, care a răspuns în ianuarie 1925 că, pentru a înlătura orice 
interpretare a articolelor din Tratatul de Pace (la care se referea nota italiană) şi 
„fără prejudiciul consideraţiunilor expuse în comunicările anterioare”, Guvernul 
României şi-a impus ca punct de plecare al examinării chestiunii ipoteza că 

                                                 
34 AMAE, fond Problema 68, Volumul Italia 1886–1942, f.n. Referat Direcția Tratate din 

cadrul Ministerului de Externe. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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transferarea drepturilor şi obligaţiilor fostei societăţi austriece către actuala 
societate Lloyd Triestin s-a făcut după toate regulile şi prevederile Tratatelor de 
Pace şi astfel societatea actuală se afla în situaţia juridică expusă în nota italiană38. 

În pofida acestor neajunsuri de natură juridico-administrativă, în septembrie 
1922 vapoarele societăţii Lloyd Triestin şi-au reluat navigaţia în porturile româneşti 
în cadrul rutelor denumite Levante Celera „A” şi Levante Celera „B”. Primul 
itinerariu cuprindea următoarele repere portuare: Trieste, Veneţia, Brindisi, St. 
Quaranta, Corfu, Pireu, Dardanele, Cospoli, Burgas, Varna, Constanţa şi Sulina. 
Levante Celera „B” conecta porturile Trieste, Veneţia, Brindisi, Corfu, Pireu, 
Dardanele, Constantinopol, Constanţa şi Sulina. Navele companiei aveau opriri 
facultative în porturile Burgas şi Varna încă din anul 192339. 

În perioada 1920–1924, în portofoliul de exploatare al societăţii italiene 
Lloyd Triestin am identificat opt pacheboturi care aveau escale şi în porturile 
româneşti, a căror mişcare a fost atent notificată Secretariatului General al 
Comisiei Europene a Dunării pe diverse probleme de interes care priveau navigaţia. 
Principalele bastimente ale companiei din Triste erau: „Celio”, „Carniolia”, 
„Dalmatia”, „Adria”, „Gorizia”, „Graz”, „Palacky” şi „Baron Beck”40. 

Corespondenţa agenţiilor societăţii Lloyd Triestin cu autorităţile Comisiei 
Europene a Dunării s-a referit în principal la motivele pentru care aceste nave au 
avut întârzieri la sosirea în porturile româneşti, chestiuni referitoare la pilotaj sau 
referitoare la taxe. Exemplificative sunt câteva situaţii. În 1920, agenţia din Galaţi 
a societăţii transmitea Comisiei cu sediul la Galaţi clarificări privind situaţia 
vapoarelor sale „Palacky” şi „Baron Beck”. Un alt exemplu îl constituie 
problemele înregistrate de pachebotul „Celio”, care a înregistrat o întârziere de 
circa 24 de ore la sosirea în portul Sulina în iunie 1921. Elemente referitoare la 
întârzierea vaporului „Gorizia”, comandat de căpitanul Piccoli Ernesto, au fost 
menţionate Comisiei Europene a Dunării printr-o adresă din 25 noiembrie 1922. 
Detalii privind operarea în porturile româneşti a vapoarelor „Dalmatia” şi „Adria”, 
ca şi cele privind întârzierea pachebotului „Carniolia”, comandat de căpitanul 
Mareglia Moldo, au făcut actul unor noi informări ale societăţii triestine către 
autorităţile comisiei internaţionale. Pilotarea defectuoasă a vaporului „Graz” de 
către unul dintre piloţii societăţii pe ruta de întoarcere de la Galaţi la Sulina a fost 
semnalată la 1 ianuarie 192441. Anexat informărilor referitoare la întârzierile 
vaselor Lloyd Triestin erau transmise către Comisia Europeană a Dunării şi 
procese-verbale întocmite de comandanţii acestora, documente vizate de 

                                                 
38 Ibidem. 
39 Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale ale României [în continuare se va cita: 

SJAN Galaţi], fond Comisia Europeană a Dunării, partea structurală Secretariatul General, 1920–
1924, vol. 121, ff. 98–99 și 104. 

40 Ibidem. 
41 Ibidem, vol. 106, ff. 5, 9, 28, 30–31, 37, 47, 54. 
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Consulatul Italiei de la Brăila. Societatea de navigaţie Lloyd Triestin exploata o 
nouă rută în anul 1929, care includea porturile: 

� la plecare: Trieste, Fiume, Veneţia, Bari, Brindisi, St. Quaranta, Corfu, 
Pireu, Volo, Salonic, Cospoli, Varna (facultativ), Constanţa, Sulina, Galaţi, 
Brăila; 

� la sosire: Brăila, Galaţi, Sulina, Constanţa (facultativ), Burgas, Cospoli, 
Salonic, Volo, Pireu, Patrasso, Brindisi, Ancona şi Veneţia42.  

 
Documentele arhivistice relevă că ruta dunăreană a societăţii Lloyd Triestin a 

rămas neschimbată şi în anii 1930–193143. Societatea Lloyd Triestin a fuzionat cu 
companiile Sitmar şi Societatea Maritimă Italiană în cursul anul 1932, dezvoltând 
un serviciu cu vapoare din Marea Mediterană până în Extremul Orient. După 
fuziune, porturile româneşti de la Dunăre şi Marea Neagră erau incluse în ruta 
Adriatica – Dunăre, ele având o structură aproape similară celor din perioada 
1930–1931. Flota Lloyd Triestin a numărat opt pacheboturi, care frecventau 
porturile româneşti, pe parcusul anului 1932, respectiv: „Celio”, „Bulgaria”, 
„Aventino”, „Quirinale”, „Praga”, „Abbazia”, „Merano” şi „Gastein”. În iulie 1933, 
compania mai opera în porturile româneşti cu vasele „Celio”, „Bulgaria”, „Aventino”, 
„Quirinale”, la care s-a adăugat şi „Campidoglio”. În august acelaşi an, pe linia 
Adriatica – Dunăre şi-au făcut apariţia şi pacheboturile „Adria” şi „Carnaro”44.  

Serviciile poştale efectuate de vasele companiei Lloyd Triestin în Marea 
Neagră şi Marea Mediterană au fost preluate de vasele Societăţii Anonime de 
Navigaţie din Veneţia – Adriatica în intervalul 1937–1939. Pachebotul 
„Campidoglio”, aparţinând societăţii veneţiene, efectua curse regulate, care aveau 
şi regim poştal, pe ruta ce includea porturile Genova, Livorno, Napoli, Messina, 
Catania, Pireu, Istanbul, Varna, Burgas, Constanţa, Sulina, Galaţi şi Brăila. Varna 
şi Burgas erau prevăzute pentru opriri facultative. La revenire, ruta includea 
facultativ şi portul Salonic. În anul 1939, ruta companiei Lloyd Triestin era 
deservită de patru pacheboturi şi includea porturile Trieste, Fiume, Veneţia, Bari, 
Brindisi, Pireu, Istanbul, Constanţa, Sulina, Galaţi şi Brăila45. 

În linii mari, istoria companiei Lloyd din Triste s-a confruntat cu cea a 
intereselor statelor în componenţa căruia s-a aflat portul de la Marea Adriatică şi a 
întâmpinat concurenţa celorlalte mari puteri europene la Dunărea de Jos, mascate 
prin evoluţia societăţilor de navigaţie aflate în sfera de interes a cabinetelor 
occidentale. 

 
 
 

                                                 
42 Ibidem, vol. 329, f. 187. 
43 Ibidem, ff. 194 și 208. 
44 Ibidem, ff. 218, 224, 233–234, 313 și 314. 
45 Ibidem, vol. 405, ff. 16 şi 47–51. 
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THE INTERESTS OF THE LLOYD NAVIGATION COMPANY  
FROM TRIESTE TO THE LOWER DANUBE  

(Abstract) 

For economic and business historians, the Russian–Turkish Peace of Adrianople 
(1829) marks the true beginning of market competition on the Danubian hinterland. During 
the 19th century and the first half of the next century, the Danubian and the Northern Black 
Sea areas had been the largest producers of grain in Europe. Starting from these premises, 
this paper analyses the main aspects related to rivalry from the Great Powers and Austria’s 
company in the battle of integration in the international grain deposit-ports. This rivalry 
contributed to the establishment of the Austrian Lloyd’s navigation house which competed 
with other foreign companies. In addition to the economic benefits achieved from its 
shipping activities, the Austrian company had access to detailed information on various 
fields from the Romanian ports. At the end of the first part of the 20th century, the 
Romanian cereals trade that ruled for a century, will lose field for the trade with oil. For 
references I’ve been using and working with relevant bibliographies, statistical publications 
and scripts from The National Archives of Romania, Galaţi Branch, The European 
Commission of the Danube Fund. 

 
Keywords: Triest, Brăila, navigation, international trade, economic rivalry. 
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UNITĂȚI MILITARE DIN OLTENIA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI 
AL XIX- LEA ȘI PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA. 

ÎNFIINȚARE ȘI EVOLUȚIE ISTORICĂ�� 

LAURA ANTOANETA SAVA�� 

Unirea Moldovei cu Țara Românească a constituit cadrul fundamental al 
modernizării societății și al principalelor instituții ale statului. Seria de reforme 
inițiate de Alexandru Ioan Cuza a fost continuată cu și mai mare elan și eficiență de 
principele, ulterior, regele Carol I, pe parcursul marii majorități a perioadei 
domniei sale care a caracterizat a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Un loc aparte l-a avut sistemul militar care a cunoscut un proces efectiv de 
constituire, de la cel mai înalt nivel, strategic prin înființarea ministerului apărării și 
Statului Major General, până la nivelul tactic, când a fost creată o pleiadă de unități 
– regimente sau batalioane. În fapt, tot acest proces, desfășurat de-a lungul a mai 
bine de 30 de ani, a reprezentat crearea Armatei Române Moderne, cea care a adus 
Independența României în 1877–1878, a asigurat crearea României Mari, prin 
eroismul și jertfele Primului Război Mondial, sau a luptat alături de marile puteri în 
cel de-al Doilea Război Mondial. 

Un aspect important pentru noi, ca trăitori în acest colț de țară, dar mai ales, 
ca cercetători ai istoriei societății oltenești, îl reprezintă contribuția soldatului și a 
unităților militare din zonă la evenimentele marcante ale istoriei naționale și la 
dezvoltarea societății în ansamblul său. Consider că este un subiect de studiu inedit, 
chiar dacă, de-a lungul timpului, o serie de istorici au amintit mai mult sau mai 
puțin despre rolul armatei în arealul cuprins între Fluviul Dunărea, Munții Carpați 
și râul Olt. Soldatul român, credincios patriei și steagului, a avut tăria de suflet să-
și părăsească familia și casa, pe drumurile rele, în luptă cu dușmanul. 

În acest studiu voi prezenta unități militare din zona Olteniei – Regimente de 
Dorobanți și Infanterie din județele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinți – subliniind 
aspecte privind modul de înființare, organizare, funcționare, precum și principalele 
repere istorice ale existenței lor. 

                                                 
�Articolul face parte din proiectul de cercetare Memoria marilor confruntări militare în 

Oltenia secolelor XX–XXI: de la sursă scrisă la sursă orală, inclus în programul de cercetare: Cultura 
memoriei în Oltenia. 

�� Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: savaantoaneta@yahoo.com. 
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Regimentul 1 Dorobanți Dolj a fost creat prin Înaltul Decret 691/ 
27.03.1872 din vechile batalioane de grăniceri, cu denumirea de „Regimentul 1 
Dorobanţi” – avea garnizoana în Craiova şi ca bază de recrutare judeţele 
Mehedinţi, Dolj, Romanaţi şi Olt. Era subordonat Diviziei 1 Teritoriale Militare şi 
structurat pe 6 batalioane: Severin, Mehedinţi, Dolj, Calafat, Romanaţi şi Olt, 
având în total 22 de companii. Primul comandant a fost colonelul Logadi Ion1. 
Reorganizarea armatei, efectuată prin Înaltul Decret nr. 21915 din 26.11.1876, 
dublând numărul regimentelor de dorobanţi îi reducea, începând cu 01.01.1877, 
baza de recrutare la numai două judeţe: Mehedinţi, care forma batalionul 1 şi Dolj, 
care asigura oamenii pentru batalionul al doilea. Numărul companiilor era redus la 
opt2. În această organizare participă la Războiul de Independenţă în perioada 
17.10.1877–26.02.1878, remarcându-se în luptele de la Rahova, Tatargic şi 
Novoseic. În data de 08.10.1878, drapelul regimentului, primit la 14.10.1874, este 
decorat cu Crucea „Trecerea Dunării”3. Conform Înaltelor Decrete 830 şi 831 din 
1879, de la 0l aprilie, regimentul este reorganizat tot pe două batalioane, cu câte 
patru companii, însă baza de recrutări îi era redusă numai la judeţul Dolj4. După 
această dată structura organizatorică a Regimentului 1 Dorobanţi „Dolj” este 
asemănătoare cu a celorlalte. În anul 1889 i-au fost permanentizate două companii, 
iar în anul 1891 va fi reorganizat pe 3 batalioane, din care unul permanent5. Al 
doilea batalion a fost permanentizat în anul 18996, iar la 01.04.1908 cel de-al 
treilea7. La intrarea în campania din 1916-1918, regimentul se compunea din 3 
batalioane, o companie mitraliere, o baterie şi o secţie de telefonişti. 

În data de 3 septembrie 1941 s-a emis ordinul de mobilizare pentru 
Regimentul 1 Dorobanți. În ziua de 28 septembrie 1941, intră în luptă pe linia întâi 
a frontului la Odessa, misiunea fiind de a înlocui Regimentul I Fortificații. În ziua 
de 16 octombrie 1941, Odessa cade. Inamicul sovietic, deși încercuit, dispunea de 
posibilitatea de a se aproviziona prin tuneluri subterane, pe unde se va retrage, 
recuperând armamentul. Un tren blindat ataca pe neașteptate, căzând victime mulți 
ofițeri români. Între 7 iulie și 30 septembrie 1942, regimentul și-a continuat 
drumul, de la Odessa spre Stalingrad, intrând pe pământul sovietic, se trece Donul, 
dar bătălia se încheie cu victoria sovieticilor. Sfârșitul anului 1942 a găsit trupele 
române slăbite, cu rezervele de armament pentru artilerie împuținate drastic. 
Comunicarea cu trupele amice era nemulțumitoare. În pământul înghețat nu se mai 
puteau săpa tranșee. Nici morții nu mai puteau fi îngropați. Inamicul și gerul 
secerau vieți. De cealaltă parte, trupele sovietice păreau tot mai viguroase, muniția 
lor era mereu înlocuită, efectivele umane bine întreținute, bine hrănite și echipate 

                                                 
1 Ghidul arhivelor militare române, București, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 
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2 Monitorul oastei, nr. 35/ 1876, pp. 810 –812. 
3 Album al armatei române, București, Editura Librăria Socec & Co, 1902, p. 70. 
4 Ghidul arhivelor militare române, p. 227. 
5 Monitorul oastei, nr. 28/ 1899, p. 536 
6 Ibidem, nr. 19/ 1899, p. 537. 
7 Ibidem, nr. 14/ 1908, pp. 96–97. 



 Unităţi militare din Oltenia la sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. al XX-lea 129

de iarna. Cu câteva zile înainte de sfârșitul anului, militarii români au început să se 
retragă, distrugându-și rezervele, ca să nu intre în mâna inamicului. În jurul lor și 
flancurile germane încep să cadă, rând pe rând, în mâna inamicului sau să se 
retragă și ele. Teritoriile sunt reocupate de sovietici, iar trupele române renunță să 
contraatace. Bătălia de la Stalingrad, încheiată cu victoria sovieticilor, s-a 
desfășurat din 21 august 1942, până în 2 februarie 1843, armata română fiind 
mereu în focul uneia dintre cele mai sângeroase bătălii ale istoriei. 

De-a lungul existenţei sale, 1872-1950, regimentul a cunoscut mai multe alte 
denumiri: a) Regimentul 1 Dorobanţi (01.04.1872–05.04.1880)8; b) Regimentul 1 
Dorobanţi „Dolj” (05.04.1880–17.03.1889)9; c) Regimentul 1 Dorobanţi (17.03.1889–
11.07.1891)10; d) Regimentul Dolj nr. 1 (11.07.1891–23.05.1932)11; e) Regimentul 1 
Dorobanţi „Dolj” (23.05.1932–28.07.1950). Deşi regimentul a avut o activitate 
îndelungată (1872–1954) şi a luat parte la toate marile evenimente militare, fondul 
arhivistic cercetat nu este prea bogat. 

Regimentul 2 Dorobanți „Vâlcea” ia ființă în data de 01.07.1872 în 
conformitate cu prevederile Înaltului Decret 1064/ 05.06.1872 și existența lui se 
întinde până în anul 1946. Era organizat pe trei batalioane cu reședințele la Târgu 
Jiu, Râmnicu Vâlcea și Pitești, iar reședința Statului Major a fost stabilită la 
Râmnicu Vâlcea. Baza de recrutare îi era asigurată de județele: Vâlcea, Gorj și 
Argeș12. Regimentul a fost una din unitățile de elită ale Armatei Române, unitate 
care și-a făcut datoria pe câmpurile de luptă de la Plevna, Opanez, Vidin, Mărășești, 
Cotul Donului, Ulmanka. În documente apare și ca Regimentul 2 Vâlcea, 
Regimentul 2 Infanterie sau Vijelie. Regimentul 2 Dorobanți participă la războiul 
pentru cucerirea independenței, ia parte la campaniile din: 1877–1878, 1913, 1916–
1918, 1919, 1941–1944, 1944–1945. La înfiinţare era compus din 3 batalioane: 
Batalionul I – comandant Măleanu Alexandru, cu sediul la Tg. Jiu, Batalionul II – 
comandant Negruț Gheorghe, având reşedinţa la Râmnicu Vâlcea şi Batalionul III – 
comandant Condeescu Vasile, la Piteşti. Reşedinţele Batalionului II Vâlcea: Compania 
7-a la Râmnicu Vâlcea, Compania 8-a la Pleşoiu şi Compania 9-a la Drăgăşani. 

Primul comandat al regimentului a fost maiorul Bârsescu Constantin care a 
primit drapelul, la sfârșitul manevrei din la 14.10.1874, în prezența domnitorul 
Carol care a primit defilarea. La 18 ianuarie 1875, prin Înaltul Decret nr. 107/1875, 
s-a aprobat să se serbeze ca patron al regimentului „Sfântul Ioan Botezătorul”13. 

De la 01.05.1880, conform Înaltului Decret 1163/ 05.04.1880, urmărindu-se 
apropierea companiilor de reședința regimentului, baza de recrutare se restrângea 
numai la județul Vâlcea, care asigura oamenii pentru cele două batalioane. Pe lângă 

                                                 
8 Monitorul oastei, nr. 10/ 1880, pp. 258–259. 
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schimbarea dislocării batalioanelor și companiilor, această reorganizare aducea și 
schimbarea denumirii în Regimentul de Dorobanți Râmnicu Vâlcea nr. 214. 

Dintre modificările structurii organizatorice, suferite ulterior de regiment 
menționez: crearea prin decizia ministerială nr. 106/21.06.1899, începând cu 1 iulie, a 
primelor două companii permanente15; la 15 iulie 1891, prin contopirea companiilor 
sale permanente cu companiile 1 și 2 ale Regimentului 2 Linie, primite ca urmare a 
desființării acestuia, se constituie pe trei batalioane din care unul permanent; începând 
cu data de 1 noiembrie 1899, conform Înaltului Decret nr. 1415/01.04.1898, 
regimentul se reorganizează pe două batalioane permanente și unul teritorial; 
denumirea regimentului a mai fost modificată după anul 1880, astfel: Regimentul  
2 Dorobanți, la 05.04.1889, Regimentul Vâlcea, nr. 2, la 13.03.1891, Regimentul 
nr. 2 Dorobanți „Vâlcea”, la 25.03.1932, sub această denumire a funcționat până la 
desființarea sa în anul 194516. 

Regimentul 3 Dorobanți „Olt” a luat ființă la începutul anului 1877, conform 
prevederilor Înaltului Decret 2195 din 26.11.1876, sub denumirea Regimentul 3 
Dorobanți și avea garnizoana statului major în orașul Slatina. Era organizat pe două 
batalioane pe care le recruta de pe raza județelor Olt și Romanați, județe care le-au 
împrumutat și numele17. Primul comandant al regimentului a fost colonelul Herfner 
George, numit prin Înaltul Decret 97/18.0l.187718. Renumerotarea regimentelor de 
dorobanţi a făcut ca Regimentul 3 Dorobanţi să preia drapelul fostului regiment cu 
acelaşi număr, devenit acum Regimentul 6 Dorobanţi. Înmânarea drapelului a fost 
făcută de domnitorul Carol la Poiana Mare, în data de 17.07.1877. Ca urmare a 
prevederilor Înaltului Decret nr. 1163/1880, la 0l.04.1880, ceda batalionul de 
Romanaţi, regimentului care se constituia acum cu reşedinţa la Caracal. Regimentul 
3 Dorobanţi continua să fie organizat pe 2 batalioane a câte 4 companii, dar care se 
recrutau numai de pe raza judeţului Olt. Conform aceluiaşi decret denumirea 
regimentului era schimbată în Regimentul 3 Dorobanţi „Olt”. Prin Decizia ministerială 
nr. 106 din 21 iunie 1887 în cadrul regimentului au fost create primele două 
companii permanente, amândouă cu reşedinţa la Slatina19. Tot în acelaşi an, prin 
Înaltul Decret nr. 556 din 17.03., denumirea regimentului a devenit Regimentul 3 
Dorobanţi20. Un alt moment organizatoric important l-a constituit crearea celui de-
al treilea batalion al regimentului, în anul 1891. El era primul batalion permanent şi 
se constituia, conform prevederilor Înaltului Decret 2140/12.07.1891, prin contopirea 
celor două companii permanente cu companiile 5 şi 6 ale Regimentului 2 Linie, 
desfiinţat prin Înaltul Decret 2329/11.07.1991. Tot prin acest Înalt Decret denumirea 
regimentului devenea: Regimentul Olt nr. 3202. Celelalte batalioane vor fi 
                                                 

14 Monitorul oastei, nr. 10/ 1880, pp. 257–258. 
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16 Ibidem. 
17 Monitorul oastei, nr. 35/ 1876, pp. 810–814. 
18 Ibidem, p. 814. 
19 Ibidem, p. 233. 
20 Monitorul oastei, nr.13/ 1889, p.233. 



 Unităţi militare din Oltenia la sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. al XX-lea 131

permanentizate prin Înaltele Decrete 3657/07.10.1899 şi 917/29.03.1908. Denumirea 
regimentului va rămâne aceeaşi până în anul 1932, când, prin Înaltul Decret 
1778/23.05., îi era schimbată în: Regimentul 3 de Dorobanţi „Olt”21. Regimentul a 
funcţionat până la 24 iulie 1945 când a fost desfiinţat. 

Regimentul 17 Dorobanți „Știrbey Vodă” a luat fiinţă cu numele de 
Regimentul 17 de Dorobanţi, în baza Înaltului Decret nr. 1163/05.04.1880, având 
reşedinţa la Turnu Severin şi cuprindea, din punct de vedere al dislocării şi 
recrutării efectivelor, teritoriul judeţului Mehedinţi22. 

Prin Înaltul Decret nr. 2329/1891, la 11 iulie, regimentele de dorobanţi au 
fost reorganizate, iar cele de infanterie de linie au fost contopite cu acestea. Cu 
această ocazie, titulatura regimentului a fost modificată în regimentul (1) Mehedinţi, 
nr. 17, cifra 1 din titulatură reprezentând numărul regimentului de linie de la care a 
preluat drapelul. Titulatura regimentului a fost completată în Regimentul (1) 
Mehedinţi nr. 17 „Ştirbey Vodă”, la data de 12.12.1912, cu ocazia dezvelirii, la 
Craiova, a statuii domnitorului Barbu Ştirbey, ca un omagiu adus acestuia pentru 
contribuţia la înfiinţarea Regimentului 1 Infanterie de Linie. Cu această denumire 
regimentul a funcţionat până în anul 1944, când a fost desfiinţat prin contopire cu 
Regimentul 96 Infanterie, căruia i-a predat efectivele şi materialele la 28.11.1944. 
În ceea ce priveşte dislocarea regimentului, în anul 1920 acesta a fost mutat din 
Turnu Severin la Lugoj, unde va rămâne până la desfiinţare. 

Ca o recunoaştere a modului cum acest regiment şi-a adus contribuţia la 
Campania din anul 1913 şi la războiul de reîntregire 1916–1919, drapelului său i-au 
fost conferite următoarele distincţii: Trecerea Dunării (1877) – pentru contribuţia 
adusă de batalionul provenit din Regimentul 1 Infanterie de Linie, în acest război; 
Avântul Ţării (1913); Crucea Comemorativă a războiului 1916–1918, cu Baretele 
Cerna, Carpaţi, Jiu, Mărăşeşti, Târgu Ocna; Victoria (1916–1921); Ordinul „Mihai 
Viteazul”, cls. a III-a. 

Regimentul a participat la Campania din anul 1913, în cadrul Brigăzii 1 
Infanterie, în perioada 1916–1918, regimentul a fost încadrat operativ în Divizia 1 
Infanterie, luptând pe Valea Cernei şi a Jiului, iar în anul 1917, la Mărăşeşti şi 
Cireşoaia. 

Între 06.06.1919 şi 20.09.1919 a luat parte la Campania din Transilvania şi 
Ungaria, încadrat tot în Divizia 1 Infanterie. În perioada 06.04.1939–24.10.1940, 
regimentul a fost dislocat în zona de concentrare Chişinău-Criş – Tinca, pentru 
instrucţie şi lucrări de organizare a terenului. În Campania din anul 1941, 
regimentul a luat parte la luptele pentru eliberarea sudului Basarabiei, la cele de la 
Dalnic şi Odessa, fiind încadrat operativ la Divizia 21 Infanterie. La 12.05.1944, 
regimentul a fost mobilizat şi dislocat în zona Piatra Neamţ, cu misiuni operative. 
Evenimentele de la 23 august 1944 au găsit regimentul în contact cu inamicul şi 
încadrat în Comandamentul 103 Munte, s-a deplasat spre Transilvania, pe direcţia 
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Praid–Sovata–Valea Mureşului–Sângiorgiul de Pădure, unde a dus lupte grele 
împotriva trupelor germano-maghiare. La 19 octombrie, partea operativă a 
regimentului a fost adusă în garnizoana Lugoj. În tot acest timp subunităţile Părţii 
Sedentare a regimentului au participat la acţiuni de apărare a oraşului Timişoara şi 
pe teritoriul ungar. 

Regimentul 18 Dorobanți „Tudor Vladimirescu” a fost înființat în baza 
Înaltului Decret nr. 1163/05.04.1880, cu denumirea de Regimentul 18 Dorobanți, 
iar prin Înaltul Decret nr. 2329/11.07.1891, titulatura a fost modificată în 
Regimentul Gorj nr.18, titulatură ce s-a completat prin Înaltul Decret nr. 1414 din 
13 mai 1929 cu supranumele „Tudor Vladimirescu”. De asemenea, prin Înaltul 
Decret nr. 1778/23.05.1932, titulatura regimentului a fost din nou modificată, 
devenind Regimentul 18 de Dorobanți „Tudor Vladimirescu”. În luna mai 1943, 
acest regiment s-a contopit cu Regimentul 4 Grăniceresc sub denumirea de Grupul 
18 Vânători Munte ca unitate cu caracter operativ, denumire ce avea să o poarte 
până la 06.10.1944, când se va modifica în aceea de Regimentul 18 Infanterie. 

Regimentul avea reședința la Târgu Jiu și cuprindea, din punct de vedere al 
recrutării și dislocării, teritoriul județului Gorj, până în data 6.11.1944, data la care 
regimentul a fost dislocat în Garnizoana Alba Iulia preluând cazarma și patrimoniul 
Regimentului 91 Infanterie. Ulterior, în 7.08.1945, regimentul a fost din nou 
dislocat în Garnizoana Oradea. 

În anul 1951, Regimentul 18 Infanterie a fost desfiinţat prin schimbarea 
denumirii acestuia în Regimentul 173 Infanterie, ocazie cu care noul regiment a 
fost dislocat în localitatea Săcălaz–Timişoara23. Regimentul a primit drapelul la 28 
noiembrie 1880, drapel ce a fost înlocuit cu un altul la 09 mai 1910. În baza 
Ordinului general nr. 55 din 01.05.1929 al Ministerului de Război, drapelele 
regimentelor au fost înlocuite cu altele ce purtau noua stemă a ţării. Astfel, la 
09.05.1929, regimentul a predat vechiul drapel şi l-a primit pe cel nou. În cadrul 
festivităţilor organizate pentru aducerea şi primirea în garnizoană a drapelului, 
precum şi cu ocazia zilei de 10 mai şi a împlinirii a 10 ani de la Marea Unire, 
merită consemnat faptul că în ziua de 12 mai 1929 s-a procedat la sădirea unui 
arbust de stejar, denumit simbolic „Stejarul Unirii”, în grădina din faţa pavilionului 
de administraţie al regimentului, solemnitate la care au participat autorităţile 
militare şi civile din garnizoană. La rădăcina acestui pom a fost îngropat un 
document, al cărui înscris motiva evenimentul şi se constituia într-un mesaj pentru 
generaţiile viitoare24. Ca zi patronimică a regimentului a fost aleasă ziua de 21 mai 
(Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena), iar, din anul 1930, patronul regimentului a 
fost Sf. Teodor Stratilat25. 

Analizând activitatea regimentului în mod cronologic, putem consemna 
următoarele: în martie 1907, regimentul la ordinul factorilor de decizie ai armatei, a 
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acţionat pentru instaurarea ordinei publice în unele sate, din judeţele Mehedinţi, 
Gorj, Dolj, Argeş şi Ilfov cuprinse de flacăra răscoalei; la Campania din anul 1913, 
regimentul a făcut parte din eşaloanele înaintate ale Armatei Române, ajungând la 
o distanţă de 14 km de oraşul Sofia, unde comandantul acestui regiment, colonel 
Antonescu Ilie a primit delegaţia de la parlamentarii bulgari care cereau armistiţiu. 
În perioada premergătoare intrării României în Războiul din 1916–1918, 
regimentul a fost concentrat pentru instrucţie şi lucrări de organizarea terenului, în 
sectorul de frontieră de pe Valea Jiului. 

O pagină memorabilă în istoricul acestui regiment o constituie participarea sa 
la luptele din toamna anului 1916 şi în anul 1917. Astfel, încadrat operativ în 
Grupul „Jiul”, regimentul a luat parte la luptele de pe Jiu, Baru Mare, Frânceşti, 
Dobriţa, Bumbeşti unde ostaşii săi au săvârşit adevărate fapte de arme cu preţul 
multor sacrificii. De notat că în această perioadă a luptat şi eroina de pe Jiu, 
Ecaterina Teodoroiu, încadrată voluntar în acest regiment. În vara anului 1917, 
între 11 şi 14 iulie, regimentul a săvârşit adevărate acte de bravură, luptând în 
primele rânduri, la Mărăşti, Dealul Răchitaşul Mic, Tiua Neagră, luând prizonieri  
8 ofiţeri şi 676 trupă, precum şi mult material de război. Începând cu data de 
20.10.1918, regimentul a fost mobilizat, luând parte la acţiunile din Transilvania, la 
luptele de pe teritoriul ungar, cum sunt cele purtate în localităţile Csap, Szolnok, 
Fievernek, Debreţin, Tecled, Budapesta. 

Ca o recunoaştere a modului cum cadrele şi ostaşii regimentului şi-au făcut 
datoria pe câmpul de luptă, drapelul regimentului, a fost decorat cu înalte distincţii: 
Ordinul „Mihai Viteazul”, cls. a III-a; Medalia „Virtutea Militară”, cls. I; Medalia 
„Avântul Ţării” (1913); Crucea Comemorativă în Războiul 1916–1918; Medalia 
„Victoria” 1916–1921; Semnul Onorific de 25 ani de Serviciu; Semnul Onorific de 
50 ani de serviciu. 

În anii 1941–1944, regimentul, aflat iniţial în subordinea Diviziei 18 
Infanterie şi ulterior, a Corpului de Munte, a luat parte la luptele de la Odessa, 
Kerci şi Sevastopol, săvârşind adevărate fapte de arme, dar având şi mari pierderi 
în oameni şi materiale de război. Evenimentele de la 23 august 1944 au găsit 
regimentul în retragerea din Moldova şi, reorganizat în zona Buzău, a participat la 
luptele de la Valea Călugărească şi Ploieşti. În acelaşi timp, Detaşamentul de 
Recruţi, organizat de Partea Sedentară a regimentului a acţionat în zona Ardealului. 
Regimentul a fost încadrat operativ la Divizia 18 Infanterie, luând parte la acţiunile 
şi luptele de la Turda, Cluj, Zalău, Careii Mari (Transilvania) şi la cele de pe 
teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei (Miskolč, Valea Hernadului, Iablaniča, 
Rosenau, Valovna şi altele) până la terminarea războiului. 

De-a lungul timpului, Armata României a reprezentat unul dintre cei mai 
importanți factori, atât pentru menținerea suveranității și independenței statului 
român, cât și pentru conservarea și transmiterea valorilor spirituale și tradițiilor 
poporului nostru către generațiile următoare. Vecinătatea imediată cu imperii care 
au dorit dintotdeauna să se extindă economic, politic și militar asupra arealului 
geografic locuit de poporul român, a făcut ca acesta să-și organizeze și să se 
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identifice cu o forță militară organizată și instituționalizată care să-i apere 
existența, în condiții istorice neprielnice. Viața pur rațională este învinsă de cea 
practică, iar maturizarea conștiinței în război se produce prin botezul eului în 
suferința colectivității. Ceea ce numim erou cu glas declarator e un biet om hărțuit 
de foame și de plictiseală, bătut de gloanțe și de obuze, scuturat de frigurile morții 
și înghețat de spaimă, degradat de superstiție și pândit de demență. 

De aceea, Armata României a reprezentat, dintotdeauna, brațul înarmat al 
poporului român, instituția care a asigurat propășirea și afirmarea acestuia în cadrul 
comunității popoarelor libere din Europa. Momente precum 1848, 1859, 1877–
1878 dar, mai ales, 1916–1918 au reprezentat tot atâtea borne de timp în devenirea 
Statului Național Unitar Român, prin aducerea în granițele sale firești a tuturor 
celor care simțeau și trăiau românește, despărțiți vremelnic de Mari Puteri care și-
au luat, nemeritat, dreptul de a-i asupri. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, conștiința 
apartenenței la același popor și dorința de a trăi uniți în granițele aceluiași stat i-au 
făcut pe români să-și ia soarta în propriile mâini și să declanșeze lupta de eliberare 
națională și unire, linii directoare care au marcat existența seculară a acestora de-a 
lungul istoriei. 

MILITARY UNITS FROM OLTENIA  
AT THE END OF THE 19th CENTURY  

AND FIRST HALF OF THE 20th CENTURY ESTABLISHMENT 
AND HISTORICAL EVOLUTION 

(Abstract) 

The Romanian army has been, and will always be a pillar of the statehood of our 
country. In the Oltenia area there were elite units that did their duty on the battlefields. 
Oltenian heroes have always been defenders of the country’s borders, its sovereignty. The 
inhabitants of Oltenia area welcomed the soldiers with enthusiasm on their returns from the 
battlefields. The war captures and analyzes without hypocrisy fear, superstition, 
insensitivity to pain, cowardice, panic and, as the combatants naturally reveal, the spirit of 
camaraderie. War, no matter how modeled and evolved in military techniques, is a human 
tragedy. 

 
Keywords: the Romanian Army, war, regiment, dorobanti, flag. 
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DIN ISTORIA FEMEILOR ÎN ROMÂNIA OCUPATĂ 
(1916–1918) 

ANEMARI MONICA NEGRU�, COSMINA SIMION�� 

I. Scurtă introducere în universul femeilor 

Chiar şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, din punct de vedere juridic 
societatea românească era o prelungire a unei întârziate epoci medievale în privinţa 
statutului femeii. Până în anul 1865, când s-a adoptat noul cod civil, erau în vigoare 
legiuirile Caragea (1818) şi Calimach (1817). Acestea prevedeau privilegiile 
masculinităţii la moşteniri, restricţii pentru femei în folosirea zestrei lor, în 
acţiunile de tutelă, în posibilitatea de a depune mărturie.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, numărul 
femeilor din Bucureşti a fost în general apropiat de cel al bărbaţilor, chiar superior 
uneori, la fel ca şi în alte capitale. De exemplu, în anul 1891, Bucureştii aveau 
194.633 locuitori, din care bărbaţii reprezentau 103.699 (53,28%), iar femeile 
90.934 (46,72%)1.  

În România erau şcoli separate pentru fete şi băieţi, precum şi locuri publice, 
servicii numai pentru bărbaţi2, numărul de eleve fiind constant mai scăzut decât cel 
al băieților. Analfabetismul în România la 1900, era mai mare în rândul femeilor, 
92,5%, decât în rândul bărbaţilor, 78%3, educaţia fiind condiționată de starea 
financiară a familiei. Ca exemplu, se poate observa situaţia fetelor din mahalale, 
care nu beneficiau de educație sau doar de 2–3 clase primare. În mod obişnuit, ele 
învăţau să se gospodărească în casă, iar dacă voiau o situaţie materială mai bună, 
erau „date la Regie” adică la manufactura de tutun4.  

Învăţământul secundar cuprindea un număr și mai redus de fete, el fiind 
dezvoltat exclusiv în mediul urban. Elevele erau în general orientate spre anumite 
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meserii, precum profesoratul, mai ales pentru cele provenite din familii cu 
posibilități materiale medii. Această orientare a fost susţinută şi de azilele de fete, 
precum Azilul Doamna Elena din Bucureşti, care asista în jur de 300 de fete sărace 
sau orfane. Ele studiau limba română, franceză şi germană, muzica şi pianul, 
desenul, multe devenind profesoare în învăţământul de stat sau privat, iar altele 
erau pregătite pentru o viață domestică și pentru a se căsători5. 

O situaţie şi mai modestă a participării fetelor o găsim în sistemul 
învăţământului superior, reprezentat prin Universitățile de la Iaşi şi Bucureşti (cu 
facultăţi de drept, litere, filozofie şi ştiinţe, respectiv medicina numai la Bucureşti). 
Astfel, până în 1896, doar Cecilia Voia a fost studentă la Şcoala Naţională de 
Arhitectură6, iar la Iaşi, Eliza Botez a fost prima femeie cu doctorat în medicină7. 
Mulţi tineri optau însă pentru studii superioare în Occident, este şi cazul unor femei 
din familii înstărite, precum Elena Ghica (Dora D’Istria), Constanţa Dunca-Schiau, 
Adela Xenopol, Alexandrina Pallady-Cantacuzino8. Tendinţa generală era însă de 
creştere a numărului fetelor cu studii. 

În epoca Primului Război Mondial, femeile căsătorite din România nu puteau 
deţine proprietăţi, nu puteau încheia contracte, nu se puteau prezenta în instanţă, nu 
puteau îndeplini rolul de tutore pentru copii lor, nu aveau dreptul la vot. Femeile au 
început însă să fie vizibile pe plan socio-cultural în România, înființând numeroase 
societăţi de binefacere, întemeiate de doamne din înalta societate. De exemplu, în 
Anuarul Socec scris în al doilea deceniu al secolului XX, erau menţionate 
societăţile: Azilul „Regina Elisabeta”, „Crucea Roşie” a Doamnelor din România, 
„Cultura şi Ajutorul Femeii”, „Domniţa Maria”, „Furnica”, „Leagănul Sf. Ecaterina”, 
„Materna”, „Munca”, „Femeile Române”, „Ţesătoarea”, precum şi „Surorile de 
Caritate”, „Societatea de dame”, „Reuniunea Femeilor Române” din Iaşi, Braşov, 
Sibiu, „Societatea pentru cultura profesională a femeii”, „Societatea Rândunica”, 
„Societatea Materna”, „Liga drepturilor și Datoriilor Femeii” sau „Societatea 
scriitoarelor române”. 

O asociaţie feministă foarte activă cultural, educaţional, religios, cu 
numeroase filiale în toată ţara şi valoroase contacte internaţionale, a fost Societatea 
Ortodoxă Națională a Femeilor Române (SONFR). Societatea a fost înființată în 
mai 19109, din inițiativa unor nobile şi educate femei, precum Alexandrina Gr. 
Cantacuzino, Zoe Gr. Râmniceanu, Maria I. Glogoveanu, Elena Odobescu, Sultana 
Miclescu, Irina Butculescu, Anastasia Gr. Philippescu (Filipescu), Esmeralda 
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Manu, Elena Seulescu, Zoe Mandrea, Elisabeta Manu, Zoe Rosetti Bălănescu, 
Maria Timuş şi Eleonora Stratilescu. SONFR a desfăşurat numeroase activități 
culturale, religioase, educative şi sociale mai bine de 38 ani. Membrele acestei 
asociații erau în mare parte femei educate, cu stare materială stabilă, cu profesii 
diverse: învăţătoare, profesoare, funcţionare, juriste, medici, jurnaliste, scriitoare. 

Fondatoare, iar din 1918, preşedintă generală, a fost prinţesa Alexandrina 
Pallady-Cantacuzino (1876–1944). Ea a fost educată la Paris, a devenit o oratoare 
apreciată şi scriitoare a numeroase eseuri, memorii, articole, prin care promova 
emanciparea femeilor. În 1899 s-a căsătorit cu principele Grigore G. Cantacuzino, 
un politician conservator, care a sprijinit eforturile caritabile ale soţiei sale.  

  
Fig. 1. Alexandrina Gr. Cantacuzino.  

Sursa: ANR, Colecția Documente Fotografice I 10066, poza 2 

În 1935, activitatea SONFR se întinde în toată ţara prin cele 47 filiale 
înfiinţate la Arad, Bacău, Blaj, Botoşani, Buzău, Beiuş, Bârlad, Brăila, Bistriţa-
Năsăud, Câmpeni, Cluj, Chişinău, Câmpulung, Călăraşi, Curtea de Argeş, Craiova, 
Caransebeş, Dorohoi, Diciosânmartin, Dumbrăveni, Focşani, Galaţi, Giurgiu, 
Gherla, Huşi, Letea Nouă, Mehadia, Orşova, Odorhei, Oradia, Ploiești, Piatra-
Neamţ, Roşiori de Vede, Roman, Sulina, Sibiu, Slatina, Sebeş, Tighina, Tg. Ocna, 
Tecuci, Turda, Timişoara, Turnu-Severin, Târgovişte, Tg. Mureş, Vaslui10. 
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II. Femeile și lupta pentru supraviețuire în Bucureștiul ocupat 

În contextul ocupării Bucureștiului de armatele germane, conduse de 
mareşalul August von Mackensen la 23 noiembrie/ 6 decembrie 1916, o mare parte 
a populaţiei Capitalei s-a refugiat în zona Moldovei, unde multe femeile, dedicate 
misiunii umanitare, şi-au continuat activităţile filantropice.  

Alte femei au rămas în zona ocupată, continuând să activeze în spitale, în 
școli, în lagărele de prizonieri. Acestea au rămas în istorie prin eforturile lor 
constante și dificile, de ajutorare a soldaților răniți, a copiilor orfani, a femeilor 
paupere.  

Regina Maria s-a implicat personal în activităţile de îngrijire a soldaţilor 
răniţi şi bolnavilor, încercând să organizeze femeile în această operă caritabilă, atât 
în Bucureşti, cât şi în Moldova. Deşi în octombrie 1916, Regina Maria şi-a pierdut 
fiul cel mai mic, Mircea, răpus de boală, ea a trecut peste durerile de mamă şi a 
activat ca o adevărată patrioată: „Puţin câte puţin, suferinţa cumplită din jurul meu 
a reuşit să mă îndepărteze de propria-mi amărăciune, mi-a insuflat dorinţa arzătoare 
şi nestăvilită de a fi de folos poporului meu şi prin el ţării mele, într-un moment în 
care ultimul dram de speranţă părea să ne fi părăsit.”11 

 
Fig. 2. Regina Maria, în Crucea Roșie Română, ajutând soldații răniți  

în anii Primului Război Mondial.  
Sursa: ANR, Colecția Documente Fotografice, F I 615. 
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Aristia Pompeiu, o membră importantă a SONFR și a Comitetului pentru 
ocrotirea orfanilor, într-o lucrarea memorialistică „Calendarul de război al 
ostașilor români”, scrisă în 1919, descria spitalele susținute de Crucea Roșie 
Română, cel mai important fiind considerat Spitalul Regina Maria. Acest spital a 
fost instalat, din inițiativa Reginei, în Palatul Regal și întreținut de Casa Regală, 
sub conducerea Caterinei Catargi, șefa serviciului chirurgical fiind dna dr. Trancu-
Reiner. Spitalul avea 101 paturi, camere pentru ofițeri, soldați, contagioși12. 

Numeroase femei au colaborat cu Crucea Roşie Română, iar unele au fost 
desemnate directoare ale spitalelor bucureştene, ca Lili Fălcoianu care se ocupa de 
Spitalul 108 Azilul de Bătrâni, spitalul 114 Azilul Elena Doamna, Zoe Râmniceanu13, 
care avea în grijă spitalul 111 Şcoala Centrală, Alexandrina Cantacuzino care 
patrona Spitalul 113 la Şcoala Ortodoxă, Ecaterina Ghica şi Martha Bibescu14 
aveau în grijă Spitalul 118 Automobil Club și Maria Balş, care se ocupa de Spitalul 
143 Şcoala de Poduri şi Şosele. 

Membrele SONFR, din multe localități din România, s-au implicat continuu 
în ajutorul copiilor orfani și a soldaților răniți. Esmeralda gen. Manu a fost 
întemeietoarea şi lidera secţiei grădiniţelor, donatoare, Maria Brătăşanu, directoarea 
Institutului de Fete al SONFR, a continuat să conducă școala într-o altă locație, 
după transformarea clădirii institutului în Spitalul 113, Elena Nicolaide, conducătoarea 
grădiniţei din Floreasca, a adăpostit în şcoli ofiţeri evadaţi din lagărele bucureştene, 
organizate de autoritățile germane, Ana Manoil a organizat cursuri de adulţi, a fost 
asistentă voluntară în Spitalul 113. Alte membre ale SONFR, precum Maria I. 
Glogoveanu, Maria Timuş, Elena M. Seulescu sau Maria Coloni din Craiova, s-au 
refugiat în Moldova.  

O femeie, care a rămas în istoria asistenței sociale, implicându-se voluntar în 
activități de sprijin a soldaților români în anii Războaielor Balcanice și a Primului 
Război Mondial, a fost Alexandrina (Lili) Fălcoianu (1867–1951). Provenind dintr-
o veche familie de boieri munteni, a fost o intelectuală cu diverse iniţiative 
filantropice, vara primară şi prietena Elenei Văcărescu. Despre viața și activitatea 
sa din anii acestor războaie, Alexandrina Fălcoianu a povestit în lucrarea 
memorialistică Din zile grele. Examen de conștiință, păstrată la Arhivele Naționale. 
Ea a descris atmosfera, acțiunile umanitare ale femeilor bucureștene din anii de 
război, a evidențiat spitalele patronate de Crucea Roșie Română și conduse de mai 
multe femei. 

Lili Fălcoianu a scris în memoriile sale numele femeilor care au condus și au 
lucrat voluntar în spitalele din București: „N-am găsit la București lista 
inimoaselor doamne și domnișoare, care au lucrat, dau aci câteva nume ce le am 
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de la o doamnă care a binevoit să-mi dea și câteva deslușiri: domnișoara Dumitriu 
Vlaicu, organizatoare; doamna Zoe Manu, Ștefania Berussi; domnișoara Maria 
Raicoviceanu, Cușcheta Pherikidi; Coslinski; Grueff, Obedenaru, Maria Mandrea, 
Lizeta Odobescu, Voinescu, Platamona, Grămăticescu, Alexandra Rosetti Bălănescu, 
Vârnav etc. 

 
Fig. 3. Alexandrina Fălcoianu.  

(ANR, Colecția Documente Fotografice, F I 8835 – decupaj). 

Spitalele Crucii Roșii din timpul campaniei 1916–1918.  

Spitalul Nr. 1 Institutul Surorilor  
de Caritate 

 Diriginte Dna Dobrovici 

„ 108 Azilul de bătrâni  „ dra Lili Fălcoianu 
„ 109 Leagănul Sf. Ecaterina  „ dra Alex. Catargi 
„ 110 Seminarul Central  „ dna Elena Sturdza 
„ 111 Școala Centrală  „ Dnele: Lia Brătianu,  

Zoe Râmniceanu 
„ 112 Școala Normală  „ Dna Gârboviceanu și 

Maria Sturdza 
„ 113 Școala Ortodoxă  „ Dna Alexandrina 

Cantacuzino 
„ 114 Azilul Elena Doamna  „ Dra Lili Fălcoianu 
„ 116 Azilul Otteteleșeanu  „ Dna dr. Caminsky 
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„ 117 Asigurarea Generală  „ Dna G-ral Crătunescu 
„ 118 Automobilclop  „ Dna Ecaterina Ghica și 

Marta Bibescu 
„ 141 Spit. Vincent de Paul  „ Dna Păcleanu și dra Șuțu 
„ 143 Șc. de Poduri și Șosele  „ Dna Maria Balș și 

Elisabeta Știrbey 
„ 355 Șc. de Comerț  „ Dna Zane 
„ 349 Blank Banca  „ Dna Irina Mavrocordat 
„ 359 Șc. Ungaro-Catolică  „ Dna Eufrosina Ghica”15. 

 
 
Despre munca sa de la spitale și despre viața în Bucureștiul ocupat, 

Alexandrina Fălcoianu spunea că „era o minunată şi mişcătoare activitate în 
spitalul ce dirijam eu, să dau amănunte asupra morţii şi de ce boală murise 
algerieni, italieni, etc., la care scrisori răspundeam cu mare grijă, pentru că mă 
gândeam cu ce durere familia va citi rândurile mele, asigurând că se făcuse tot 
posibilul pentru a scăpa, că i s-au dat cele mai bune îngrijiri şi chiar ce spusese 
înainte de a muri. Dar erau mulţi prizonieri cărora nimeni nu le trimitea nimic. 
Doamnele din Bucureşti au adoptat fiecare după putere, pe câţiva din aceşti 
oropsiţi… Ar trebui volume întregi ca să descriu traiul nostru sub ocupaţie. 
Bucureştiul nu fusese aprovizionat nici cu lemne, nici cu făină, când am intrat în 
război… Mulţi bolnavi căpătau pneumonie. Lumea lua lemne de unde găsea, crăci 
de pomi, câte un gard, o scândură. Apa îngheţa în odaie, aproape nu aveau cu ce 
fierbe o ciorbă! Pentru o bucată de pâine amestecată cu paie, făceai coadă ceasuri 
întregi în ger.”16  

La inițiativa Crucii Roșii Române, Alexandrina Fălcoianu a fost decorată cu 
Ordinul Regina Maria, clasa I, pentru abnegația și efortul continuu din anii 
Primului Război Mondial. 

Alexandrina Fălcoianu a scris și despre acțiunile altor femei voluntare din 
Bucureștiul ocupat, de exemplu despre Zoe Manu (care a fost asistentă voluntară la 
Spitalul 113, lucrând ca pansatoare şi la mecanoterapie): „…Apoteoza prietenei 
mele, Zoe Manu, a fost când, crezând că nemţii pleacă, ea a arborat pe casa ei 
steagul tricolor. Un neamţ vine, ia steagul şi îl duce la Comandatură. Ordin s-o 
aresteze, n-o găseşte acasă şi ia servitoarea pe care o închide. Seara a ridicat-o şi 
pe dânsa, a închis-o în beciurile Comandaturei, unde a petrecut noaptea, iar a 
doua zi trece în faţa Consiliului de război. Condamnată la o amendă de 500 lei, pe 
seară îi dă drumul. N-a apucat însă să plătească amenda, fiindcă de astă dată 
nemţii au plecat cu adevărat...”17. 

 
                                                 

15 ANR, SANIC, fond familial Fălcoianu, dosar 37, f. 115. 
16 Ibidem, dosar 37, f. 112. 
17 Ibidem, p. 113. 
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Fig. 4. Zoe Manu.  

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 17. 

Zoe Râmniceanu (1867–1927) a fost o femeie activă, generoasă, una dintre 
fondatoarele și liderele SONFR – era și casiera asociației. În anii 1916–1918, ea și-
a asumat rolul de asistentă medicală la Spitalul 113, iar împreună cu Lia V. 
Brătianu, Zoe Bolintineanu au activat ca directoare a Spitalului 111 din Şcoala 
Centrală Bucureşti. Spitalul 111 a fost rechiziţionat de autoritățile germane și a 
funcționat cu 440 de paturi, fiind specializat pe chirurgia mică. Avea și 
departamente oftalmologice, O.R.L și stomatologice. În cadrul acestui spital, se 
confecționa și lenjerie, sub atenta supraveghere a Zoei Bolintineanu, care 
aproviziona toate spitalele Crucii Roșii Române. Din colectivul care s-a ocupat de 
buna desfășurare a activității din acest spital au făcut parte: Ecaterina Babeanu, 
Lily Cerchez, Elisa Boerescu, doamnele Barotzi, Alexandrescu, C. Cernescu, 
precum și domnișoarele Poteca, Ioanid și Miclescu. A rămas consemnat faptul că 
„soldații vindecați părăseau spitalul curați, împodobiți cu flori, cu dar bănesc, 
cântând și cu strigăte de mulțumire și recunoștință către acelea care le-au dat 
îngrijiri și iubire părintească și nu i-au părăsit un moment în ceasurile grele”18. 

Un aspect foarte puțin cunoscut este acela că în cadrul acestui spital era 
prezent și George Enescu, care încerca să ajute pe răniți prin muzica sa. El a 
contribuit la deschiderea primei grădiniţe de copii ai mobilizaţilor la 2 septembrie 
1916, în strada Polonă, Câmpul Floreasca.  

                                                 
18 Aristia Pompeiu, Calendarul de răsboiu al ostașilor români, București, Editura Institutul de 

Arte Grafice C. Sfetea, 1919, p. 89. 
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O altă femeie remarcabilă a fost Maria Pâcleanu, care începând cu data de  
16 noiembrie 1916, a condus Spitalul „Sfântul Vincențiu” nr. 141, de pe Șoseaua 
Jianu, patronat de Crucea Roșie. Ea a organizat acest spital, cu ajutorul Elenei 
Șuțu, ca „econoamă a spitalului”, fiind cele care dădeau îngrijirea medicală și 
mângâierea sufletească după care au tânjit atât de mult soldații români. Aici, 
asistentele au îngrijit 1528 de răniți, mulţi prizonieri români veniţi din Ungaria, 
Germani şi Bulgaria,dintre care 300 au fost vindecaţi şi trimiși în Moldova, peste 
1000 au fost tămăduiţi și trimiși către vetrele lor. „Erau printre ei, invalizi fără 
ochi, fără picioare, fără mâini, oameni descurajaţi, cărora trebuia să li se sădească 
în inimi speranţa…”19  

Ecaterina Gr. Cantacuzino și Alexandra B. Catargi au condus Spitalul „Leagănul 
Sf. Ecaterina”, unde se autofinanțau din propriile averi. Pentru a conștientiza efortul 
întreprins în acest spital, trebuie menționat faptul că acesta avea 150 de paturi și 
faptul că între 24 august 1916 și 11 iunie 1918 au fost îngrijiți 1400 de bolnavi. 

Ecaterina C. Ghica, Martha Bibescu, Lysette Greceanu au rămas în istoria 
Bucureştiului ocupat prin eforturile depuse la întreţinerea Spitalului Automobil-Club.  

  
 Fig. 5. Martha Bibescu. 

 Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, F I 6806.  

Un ofiţer care a primit ajutor medical în acest spital, generalul N. Tătăranu, 
vorbea cu căldură despre asistente: „Cu multă recunoştinţă şi stimă îmi reamintesc 
de sufletele de elită care se găseau printre doamnele şi domnişoarele de la Crucea 
Roşie ce ne îngrijeau!... Şi la Spitalul Central şi la Spitalul nr. 118 instalat la 
Automobil Club unde am fost, doamnele şi domnişoarele de la Crucea Roşie au 
                                                 

19 Ibidem, p. 95. 
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reuşit să creeze o atmosferă înălţătoare peste mizeria noastră trupească şi 
sufletească. Se cuvine să citez aici pe Principesele Ghica, Bibescu, doamnle 
Eulalie Grecianu, Aristia Pompeiu, Băicoianu, Cerchez, Porumbaru, domnişoarele 
Mia Ghica, Lisette Odobescu, Maria şi Lucia Dancov, Georgeta şi Maria Berindei, 
Neumy Rosetti, Bengescu.”20 

Elena Sturdza a condus Spitalul „Seminarul Central”, unde împreună cu alte 
femei voluntare au asigurat îngrijire a 5512 bolnavi, dintre care au murit 222 de 
tifos și tuberculoză, fiind unul dintre cele mai încercate spitale din București21. 

Spitalul nr. 1 „Institutul Surorilor de Caritate” a fost un alt loc unde răniții 
găseau un sprijin real, acesta fiind condus de Zoe Dobrovici, ajutata de Ecaterina 
Nicolaidi și Aspasia Zanaide. La acest spital, serviciul chirurgical era condus de dr. 
Bayne, un medic savant american, care s-a ocupat de toți bolnavii. Nu se pot uita 
nici eforturile femeilor care au activat în Spitalul Regina Elisabeta, sau cele din 
Spitalul nr. 355 al Cercului Comerțului Finanței și industriei, condus de Emilia 
Zissu și Furnică și ajutate de doamnele Dobriceanu și Sfetea, care au avut în grija 
1570 de bolnavi, dintre care au murit doar 422. 

O realizare deosebit de importantă a femeilor în Bucureştiul ocupat a fost 
organizarea şi funcţionarea Spitalul 113, întreținut de SONFR, de Banca Naţională 
a României şi de Crucea Roşie Română. Membrele SONFR, în frunte cu 
Alexandrina Gr. Cantacuzino, au transformat localul Institutului de fete al 
societăţii, din Bucureşti, strada Principatele Unite, numărul 63 în Spitalul 113.  

 
Fig. 6. Spitalul 113 în clădirea Institutul de fete al SONFR din București,  

str. Principatele Unite nr. 63. 
Sursa: ANR, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 1. 

                                                 
20 General N. Tătăranu, Acum un sfert de veac. Amintiri din răsboiu, Bucureşti, Editura Cartea 

Românească, 1940, p. 72. 
21 Aristia Pompeiu, op.cit.,p. 99. 
22 Ibidem, pp. 98–100. 
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Spitalul 113 a fost deschis în ziua de 23 august 1916, oferind asistență 
medicală ostaşilor, ofiţerilor români şi civili răniţi, într-un număr care creștea 
constant, iar dacă la început era prevăzut cu 300 paturi, a ajuns în octombrie la 350, 
iar în februarie 1917 la 58523. Numărul bolnavilor, până la 1 februarie 1917, a atins 
cifra de 1856, fiind înregistraţi 42 morți. La sfârşitul războiului, Alexandrina 
Cantacuzino, directoarea Spitalului 113, prezenta evoluția așezământului astfel: 
„Într-adevăr în activitatea aceasta de 19 luni în care am avut atâtea de întâmpinat 
am avut fericirea să fie înconjurată – nu mă sfiesc să spun – de un personal de elită 
care neobosit ne-a dat putinţa să căutăm 3200 de ostaşi, ofiţeri şi soldaţi toţi români – 
din care am avut numai de plâns pierderea a 72 dintre ei”24. 

   

Fig. 7. Alexandrina Gr. Cantacuzino, directoarea Spitalului 113. 
Sursa: ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dos. 284, poza 21.  

Când în celelalte spitale din București rămâneau neîncălzite în iarna rece din 
1916–1917, în Spitalul 113 s-a asigurat combustibilul necesar încălzirii celor 100 
de saloane ale clădirii. La acest spital, din decembrie 1916, au fost evacuați soldații 
cei mai bolnavi din alte spitale, de exemplu din Spitalul 111 (Școala Centrală),  
Sf. Andrei, Caritas, iar spitalul de la Școala de Poduri s-a mutat cu tot personalul. 

                                                 
23 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 365, f. 3, 4, manuscris. 
24 ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris. 
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De asemenea, la închiderea Spitalului Militar în ajunul Crăciunului, au fost aduși 
90 de răniți, deşi Spitalul 113 era suprapopulat25.  

 
Fig. 8. Personalul și pacienții Spitalului 113.  

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Album 37, poza 2. 

Spitalul 113 a fost apreciat de contemporani ca unul din cele mai moderne şi 
dotate spitale din Capitală. Spitalul avea peste 100 de saloane, cuprindea trei 
servicii de chirurgie, două săli de operaţie, patru camere de pansamente, o 
farmacie, celule de izolare pentru boli contagioase, cu autoclave, etuvă, băi, 
serviciu de deparazitare, spălătorie, capelă şi sală de serbări. O noutate în spitalele 
din Capitală a fost deschiderea în Spitalul 113, în februarie 1917 a unei secţii de 
radiografie şi a uneia de electro-mecano-terapie, pentru refacerea membrelor 
anchilozate ale soldaţilor răniți26. 

De asemenea, în spital au fost organizate diverse ateliere, unde convalescenții 
puteau lucra cruci, inele, brățări din mărgele și cozi de cal, încălțăminte, saboți, 
coșuri, pe care puteau să le vândă și să strângă bani. 

Personalul chirurgical al Spitalului 113 a fost coordonat de profesorul dr. 
Benedetto Cinino, angajat de Banca Naţională, şi de doctorii Alex. Koslinsky,  
I. Ghidionescu, Alex. Cobilovici, Matilda Marinescu27. Chirurgi, neurologi 
renumiţi, precum prof. dr. Obregia, prof. dr. Ramstedt, dr. Nasta, dr. Höenig, dr. 
                                                 

25 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 365, f. 5, manuscris. 
26 Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, Darea de seamă a Comitetului Central 

pe anii 1916–1919, MINERVA, Bucureşt, Institutul de arte grafice şi editură, p. 47–80; Aristia 
Pompeiu, op. cit., p. 88. 

27 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 19/ 1916–1918, f. 4, manuscris. 



 Din istoria femeilor în România ocupată (1916–1918) 147

Ştefania Stoianof au colaborat la îngrijirea răniţilor din Spital 113. Sub 
coordonarea acestor medici s-au făcut operaţii dificile, precum trepanaţii, amputări, 
extrageri de gloanţe şi schije, grefe, autoplastii, plastii osoase, suturi de nervi28. 

 
Fig. 9. Ecaterina Cerkez și Zoe Manu, asistente voluntare în Spitalul 113,  

la secția de electro-mecanoterapie. 
Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 8.  

Au mai contribuit devotat la îngrijirea răniţilor numeroase femei din Capitală, 
precum Elena Odobescu, cea care se ocupa cu organizatoarea administrației, Elena 
general Perticari, supraveghetoarea serviciului chirurgical, Zoe Rosetti-Bălănescu – 
inspectoare generală, numită „mămica bolnavilor”29 – de remarcat situația familiei 
Rosetti Bălănescu din anii războiului: Zoe şi fiica sa au preferat să rămână în 
Bucureşti (Zoe Rosetti Bălănescu s-a dedicate asistenței răniților din Spitalul 113), 
Petre i-a petrecut pe moşia sa din Moldova, în timp ce fii săi, Ion şi Alexandru erau 
înrolaţi în armată şi luptau pe front30 –, Maria Timuș, supraveghetoarea rufăriei, 
Ecaterina Cerkez care activa în cadrul direcţiunii sălilor de pansamente şi a 
serviciului mecano-electroterapie, Florica Suciu care se ocupa de întreținerea sălii 
de operații, surori elveţiene pe nume Elfidia Samson aduse de către Banca 
Naţională a României, precum și călugăriţe românce: Maria Georgescu, Varvara 
Popescu, Elena Ionescu și Aurelia Fătu. 
                                                 

28 Ibidem, dosar 365, f. 8v–9, manuscris. 
29 ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris. 
30 Filip-Lucian Iorga, Un cântec de lebădă. Vlăstare boiereşti în Primul Război Mondial, 

Bucureşti, Editura Corint, 2016, f. 269. 
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Fig. 10. Asistentele voluntare și medicii Spitalului 113.  

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 2. 

 
Fig. 11. Zoe Rosetti Bălănescu, mămica bolnavilor, inspectoare  generală a Spitalului 113. 

Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice,  Album 37, poza 18.  
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Fig. 12. Asistentele volultare Florica Suciu și Ecaterina Cerchez,  

în sala de operații a Spitalului 113.  
Sursa: ANR, SANIC, Colecția Documente Fotografice, Album 37, poza 7.  

Surprinzător este faptul că în acest local s-a organizat în anul 1917 cursul de 
adulţi destinat soldaţilor analfabeţi, sub direcţia institutorului Ştefan Negulescu. În 
primele două–trei luni, cursurile au fost ţinute individual, prin saloane, apoi răniţii 
au fost adunaţi într-o sală mare a spitalului şi împărţiţi în patru secţii: începători, 
partea I-a abecedarului, partea a II-a a abecedarului, limbi străine. Timp de şase 
luni, în această școală s-au pregătit 185 de soldați, majoritatea au învățat să se 
semneze, 54 analfabeți au învățat carte31, alții și-au completat cunoștințele, au 
apelat la biblioteca spitalului (bibliotecară era Maria Vădescu, cărţile au fost donate 
de Grigore G. Cantacuzino, soţul Alexandrinei32).  

Un alt obiectiv al femeilor din Capitală a fost ocrotirea prizonierilor din 
lagărele înfiinţate de ocupanţi. Zoe Gr. Râmniceanu, Eliza Greceanu, Aristia 
Pompeiu au fost adevărate „zâne ale prizonierilor”, care s-au ocupat permanent de 
coordonarea acţiunilor de sprijinire a prizonierilor români din Capitală33. Ele au 
apelat la Crucea Roşie Română, căreia îi cereau mereu ajutoare, sprijin34. Zoe 
Râmniceanu, împreună cu Alexandrina Cantacuzino, Lizete Greceanu au contribuit 
la îngrijirea prizonierilor români din lagărele Tonola, Colentina, Cuza Vodă, 
Cotroceni, Parcul de Aviaţie şi alte lagăre din apropierea Bucureştiului. De la  
1 decembrie 1916, 4000 de prizonieri aflaţi în Capitală au fost hrăniţi şi îngrijiţi 
prin eforturile acestor doamne. Comitetul SONFR a împărţit prizonierilor români 
                                                 

31 Aristia Pompeiu, op.cit., p. 90. 
32 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 365, f. 9v, manuscris. 
33 ANR, SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris. 
34 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 20, f. 26v. 
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bani, obiecte şi alimente în valoare de 58000 de lei, de la 29 noiembrie 1916 până 
la 1 ianuarie 191835. 

S-a păstrat prin intermediul Comitetului Internațional al Crucii Roșii și 
corespondența întreținută de Zoe Râmniceanu cu prizonieri români din diferite 
lagăre din Germania. Prin această corespondență, ea încerca să păstreze legătura 
soldaților cu țara, să-i ajute cu informații, contacte. Femeile au avut numeroase 
probleme din cauza acordării unor ajutoare prizonierilor, de exemplu, Alexandrina 
Cantacuzino a fost ţinută în arest în zilele 19–23 decembrie 1916, fiindcă trimisese 
un memoriu miniştrilor Olandei şi SUA, în care protesta față de devastarea zonei 
Capitalei de către ocupantul german36. Într-o scrisoare din 3 mai 1917, Alexandrina 
Cantacuzino menționa că era să fie arestată de comandatura germană, pentru că 
le-a împărţit ouă prizonierilor cu ocazia sărbătorilor de Paşti37. De asemenea, în 
ziua de 19 septembrie 1917, fără nici un motiv şi fără avertizare, localul Institutului 
în care se găsea Spitalul 113 al Crucii Roşii Române şi al SONFR, a fost înconjurat 
de armate germane şi timp de 18 ore, diriginta Alexandrina Gr. Cantacuzino a stat 
închisă, împreună cu tot personalul românesc38. Ulterior, comandamentul german a 
rechiziţionat localul Spitalului 113 pentru nevoile armatei germane, cerând însă 
principesei Alexandrina Cantacuzino şi Zoei Râmniceanu să păstreze personalul 
spitalului, care să îngrijească în paralel soldaţii răniţi germani şi români. 

Membrele SONFR au reușit să mențină școlile societății şi după închiderea 
învăţământului de stat. Astfel, ele au asigurat funcţionarea celor şase grădiniţe, 
precum și a Institutului de fete al SONFR, într-o altă locație. Chiar și în perioada 
războiului, în martie 1918, societatea a reuşit să deschidă și o altă grădiniţă, în 
cartierul Dealul Spirii, cu contribuția financiară a Ecaterina Gh. Cantacuzino39. 
Multe membre ale SONFR s-au implicat constant în ajutorul și educația copiilor 
săraci, bolnavi sau a fiilor celor mobilizați. De remarcat a fost Esmeralda general 
Manu, care a înfiinţat secţiunea grădiniţelor, a contribuit la întreţinerea Spitalului 
113 şi a acordat ajutor bolnavilor40. Esmeralda gen. Manu a murit în timpul 
războiului, nu înainte de a lăsa o donaţie grădiniţelor societăţii.  

 La declanşarea războiului, cele şase grădiniţe ale Societăţii Ortodoxe 
Naţionale a Femeilor Române, situate în cartierele mărginaşe precum Floreasca, 
Văcăreşti, Pleşoianu, Colentina, Cotroceni şi Obor, au fost transformate în „Case 
Părinteşti”, fiind deschise pentru toţi copii din aceste cartiere. Au fost adăpostiţi 
zilnic în aceste şcoli 600 copii, de 3–8 ani, primind de două ori pe zi hrană caldă, 
îmbrăcăminte şi încălţăminte de sărbătorile Crăciunului „şi mai presus de toate 
mângâierea părintească de cari micuţii erau cu desăvârşire lipsiţi”41.  

                                                 
35 Ibidem, dosar 19/ 1916–1918, f. 45–47, manuscris. 
36 Alexandrina Gr. Cantacuzino, Cinsprezece ani de muncă sociala şi culturală, Discursuri, 

conferinţe, articole, scrisori, Bucureşti, Tipografia Românească, 1928, p. 298. 
37 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 20, f. 27, manuscris. 
38 Ibidem, dosar 19, f. 23, manuscris. 
39 Ibidem, dosar 499/ 1918 – 1920, f. 34–36, manuscris. 
40 Ibidem, dosar 38, f. 13–24. 
41 Ibidem, dosar 499/ 1918–1920, f. 34–36, manuscris. 
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O inițiativă deosebit de importantă și apreciată a femeilor din SONFR a fost 
cea a supelor populare. „Pe lângă grădiniţele de copii de la Floreasca, Văcăreşti, 
Pleşoianu şi Obor au fost deschise supele populare din fondul D-lui  
Gr. Cantacuzino, unde fără întrerupere de la 2 septembrie 1916–15 octombrie 1917 
s-au servit familiilor celor mobilizaţi, ce nu puteau merge la lucru, în special 
bolnavilor, mamelor cu copii de sân şi bătrânilor, câte 1.200 porţii de mâncare şi 
pâinea necesară zilnic, izgonindu-se prin această operă de binefacere, mizeria şi 
disperarea ce cuprinsese populaţia săracă în groaznica iarnă a anului 1916–1917!”42  

Documentele atestă şi implicarea religioasă a liderelor SONFR, care s-au 
evidenţiat prin sprijinirea redobândirii moaştelor Sf. Dumitru. Aceste relicve au 
fost furate de bulgari în noaptea de 16–17 septembrie 1918 din Biserica Mitropoliei, 
Comitetul Central al SONFR avertizând imediat autorităţile43. De asemenea, 
membrele societăţii au organizat de mai multe ori ceremonie religioasă pentru 
pomenirea soldaţilor căzuţi în război, de exemplu parastasul din 22 iunie 1918. 
Solemnitatea parastasului, slujba religioasă şi sfinţirea colivei s-a făcut la capela 
Institului, după care participanţii s-au deplasat la cimitirul Belu, apoi cimitirul 
Ghencea, unde au vorbit preoţi, dr. Obreja, feministe din Crucea Roşie, s-au depus 
flori pe mormintele ostaşilor44.  

III. Inițiative ale femeilor din Oltenia și Muntenia în anii Marelui Război 

Din 23 noiembrie/ 6 decembrie 1916, când armatele germane, conduse de 
mareşalul August von Mackensen, au ocupat Bucureștii, membrele SONFR a 
continuat să activeze în toată țara. Membrele asociației au continuat să înfiinţeze 
grădinițe, şcoli primare și secundare, cursuri pentru adulţi, să deschidă biblioteci 
populare, iar pentru strângere de fonduri s-au vândut mărţişoare cu emblemă 
naţională, au constituit chete. 

La 26 iulie 1916, SONFR a trimis o circulară45 filialelor din ţară cerându-le 
să găsească localuri, alimente pentru copii mobilizaţilor, iar scrisorile păstrate 
demonstrează această preocupare la filialele: Curtea de Argeş (președintă Constanţa D. 
Sterescu), Băduleşti – Dâmboviţa (președintă Elisabera Stănescu)46, Prahova47 
(președintă Lelia general Candiano).  

Membrele SONFR au continuat să activeze în majoritatea filialelor deschise 
în țară, chiar şi în condiţiile de război şi ale ocupaţiei militare, iar eforturile lor 
umanitare au rămas în istoria orașelor Târgovişte, Roşiori de Vede, Târgu-Ocna, 
Ploiești, Călăraşi, Slatina, Craiova. De exemplu, grădiniţe au funcţionat neîntrerupt 

                                                 
42 Ibidem, f. 34–36, manuscris. 
43 Ibidem, dosar 500, f. 19, dosar 38/ 1922, f. 13–24, manuscris. 
44 Aristia Pompeiu, op.cit., p. 82–84. 
45 ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 497, f. 41. 
46 Ibidem, f. 18, manuscris. 
47 Ibidem, f. 27, manuscris. 
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la Ploieşti, Slatina, iar în toate şcolile SONFR au fost întreținute cantine și supe 
populare. Alexandrina Gr. Cantacuzino şi Eliza Greceanu au mers la Slatina ca să 
viziteze lagărele de prizonieri, au făcut acolo un parastas pentru cei peste 800 de 
soldaţii români morţi de tifos exantematic48.  

La Craiova, filiala SONFR întemeiată în februarie 1916 – din inițiativa 
Mariei Glogoveanu, sprijinită de Zoe Râmniceanu și Olga Sturdza – a continuat să 
funcționeze și în anii de război și ocupație. Primele activități ale filialei au vizat 
înființarea și organizarea unor grădinițe și a Institutului de Fete, obiective urmărite 
de femeile din Craiova chiar în anii de război. Astfel, Institutul de Fete s-a înființat 
la 14 octombrie 1918, de ziua Sf. Paraschiva, patroana școlii. Institutului funcționa 
în strada Traian nr. 10, avea două etaje, 13 camere pentru clase, 8 pentru liceu, 2 curs 
primar, 3 pentru laborator, bibliotecă și atelier de țesut, 6 dormitoare, 1 baie cu 3 căzi, 
camere pentru servitori, 2 cancelarii, 1 capelă, 1 infirmerie, magazii pentru lemne, 
pivnițe ș.a.  

 
Fig. 13. Lidere ale filialei Craiova a SONFR.  

Sursa: ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 859, f. 24. 

SONFR Craiova a primit o donație de la Guvernatorul Băncii Naționale de 
100.000 lei și a făcut un împrumut de 700.000 pentru terminarea lucrărilor de 
mărire a institutului49. Ana Margareta (Margot) Oromolu, o feministă reprezentativă a 
                                                 

48 Ibidem, f. 25, manuscris. 
49 Ibidem, dosar 850, f. 4, manuscris. 
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Craiovei (soția lui Mihai Oromolu, Guvernatorului Băncii Naționale a României) 
spunea cu mândrie: „Filiala Craiova a luat ființă în februarie 1916, cu grădină de 
copii, iar în 1919 au înființat acest Institut cu o clasă, într-o odae pusă de dispoziție 
de școala profesională, iar în 1920, am cumpărat acest local și l-am mărit după 
cerințele în curs. De unde am plecat și unde am ajuns!”50 

Membrele filialei Prahova a SONFR au fost, de asemenea, active în anii 
Primului Război Mondial, deși trăiau într-un oraș ocupat. Diverse acte din anii 
1915–1919 prezintă semnătura Leliei Candiano ca preşedintă a filialei SONFR 
Prahova, a asociaţiei „Ocrotirea Orfanilor de Război” şi evidenţia orientarea 
societăţii spre sprijinirea orfanilor de război. Într-un proces verbal din 20 august 
1916 se menţionează dorinţele filialei Azuga (jud. Prahova) de a înfiinţa, în localul 
şcolii, infirmerie militară de mică chirurgie, cu 30–36 paturi pentru ajutorul 
răniţilor, o ospătărie populară, să se redeschidă grădiniţa cu gratuitate pentru  
copii soldaţilor51. Din 12 septembrie 1916, au înfiinţat cantina de copii nr. 1  
Sf. Pantelimon a SONFR. Această cantină a hrănit 1120 de copii ai mobilizaţilor 
între 12–30 septembrie 191652.  

Diverse inițiative umanitare au venit și din partea membrelor filialei Slatina. 
Într-un raport despre activitate a SONFR Slatina53, din septembrie 1916, se 
menționa că președinta, Sevastia Ghirgiu, asigura funcţionarea unei grădiniţe și 
unei şcoli de adulţi – întemeiată şi consusă de învăţătorul Dionisie Popescu54. De 
asemenea, a fost necesară și s-a reușit deschiderea unei cantine pentru copii celor 
mobilizaţi. La 7 noiembrie, locuitorii Slatinei, greu ameninţaţi de bombardamente, 
au părăsit oraşul, iar dna Buceag, conducătoarea grădiniţei şi mulţi alţi membrii 
SONFR s-au refugiat la Iaşi. După o săptămână, totul era devastat şi ocupat. În 
martie 1917, membrele SONFR Slatina au încercat să reînfiinţeze grădiniţa. Filiala 
a colaborat cu Societatea Orfanilor de Război din Slatina.  

Documentele arhivistice atestă că și la Târgovişte, femeile au fost active 
social, s-au străduit să găsească ajutoare pentru copiii mobilizaților. Astfel, la  
26 septembrie 1916 s-a deschis „grădină cu cantină pentru copii mobilizaţilor” 
adăpostind zilnic şi hrănind 80 de copii. Din cauza vremii şi a lipsurilor, grădiniţa 
s-a închis la 20 noiembrie 1916, rămânând în funcţiune doar cantina pentru copii 
interni (orfanii de ambii părinţi)55. La 15 februarie 1917, grădiniţa s-a redeschis, a 
continuat să funcţioneze şi în 1918.  

În concluzie, în București și în alte localități din România ocupată în anii 
1916–1918, documentele atestă că femeile au fost cele care au reuşit să 
construiască mijloace de supravieţuire, în condiţii de foamete, frig, molime, au fost 

                                                 
50 Ibidem, dosar 864, f. 67v, manuscris. 
51 Ibidem, dosar 1174, f. 1, 2, 3. 
52 Ibidem, f. 5, manuscris. 
53 Ibidem, dosar 1120, f. 2, manuscris. 
54 Ibidem, f. 25, manuscris. 
55 Ibidem, dosar 556, f. 76, manuscris. 
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mame pentru copii mobilizaţilor şi orfani, surori medicale pentru soldaţii răniţi, 
protectoare pentru prizonierii din lagărele germane, cu adevărat EROINE. 

FROM THE HISTORY OF WOMEN IN 
OCCUPIED ROMANIA (1916–1918) 

(Abstract) 

This study starts with a presentation of the woman position, as number, occupation, 
education and socio-cultural perspectives in the Romania of the end of the 19th century and 
beginning of the 20th century. The base of the works is a presentation of hospitals from 
Bucharest, founded and maintaining by women in the period of German occupation, with a 
special view of Hospital no. 113. The feministe associations, especially the National 
Orthodox Society of Romanian Women, continued to act under the war in the Romanian 
occupied territory, at Bucharest, Slatina, Craiova, Ploiesti, Târgoviste, where they opened 
and maintained hospitals, schools, houses for table service, houses for injuried persons, the 
recruted childrens and orphans. 

 
Keywords: women, associations, hospitals, schools, voluntary assistant. 



ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 34, 2020, p. 155–164 

TEORETIZAREA MIȘCĂRII COOPERATISTE 
ÎN PRESA DE PROFIL DIN OLTENIA INTERBELICĂ* 

GEORGETA GHIONEA�� 

Domeniu important al economiei naționale, agricultura avea să cunoască în 
perioada interbelică creșteri cantitative, dar și importante restructurări calitative. 
Perioada anilor 1918–1938/ 1939, la nivelul Olteniei, este marcată de o agricultură 
cerealieră intensivă, de o insuficiență a utilajului agricol, de o fluctuație accentuată 
a producției agricole datorată secetelor și a altor fenomene climatice nefavorabile. 
Specula, contrabanda1, lipsa de numerar2, modificările apărute în structura proprietății, 
pe fondul legiferării reformei agrare din anul 1921 au creat probleme locuitorilor 
din Oltenia3, iar pentru rezolvarea acestora, s-a încercat revigorarea cooperației. 

Intervenția statului pentru îndrumarea, controlul și finanțarea cooperației 
sătești se observă încă din anul 1918, când a fost înființată Casa Centrală a 
Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor, în cadrul căreia s-au creat trei instituţii 
cooperative centrale: Centrala Băncilor Populare, Centrala Cooperativelor Săteşti 
de Producţie şi Consum şi Centrala Obştilor Săteşti şi a Exploatărilor Agricole. Sub 
această autoritate, cooperaţia din România şi-a desfăşurat activitatea până la 
instituirea Codului Cooperației sau Codul Lupu (iulie 1928), prima lege „care ține 
seama de specificul instituției cooperației, de identitatea sa particulară ca societate 
cu autocontrol, cu finalități colective, valorizarea muncii, a voluntariatului și 
beneficii comunitare”4. Valorile și principiile care au stat la baza mișcării 
cooperatiste și care au fost cuprinse și în Legea organizării Cooperației, din  
27 martie 1935, au determinat specialiști din domeniu să o aprecieze ca pe o „lege 
model”5, ca pe cel mai „complet act normativ în domeniu”6, și care a avut ca efect 

                                                 
* Materialul de faţă face parte din programul de cercetare: Modernizare și urbanizare în sud-

vestul României, proiectul: Cooperaţia din Oltenia rurală în perioada interbelică. 
��Cercetător știinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 

Craiova, al Academiei Române; e-mail: getaghionea@yahoo.com. 
1 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, 

dosar 32/ 1926, f. 59. 
2 Ibidem, f. 148. 
3 Ion Saizu, Politica economică a României între 1922–1928, Bucureşti, Editura Academiei, 

1981, p. 78. 
4 Maria Larionescu, Economia socială şi cooperația în România. O perspectivă socioistorică 

comparată, în „Calitatea Vieții. Revistă de politici sociale”, Anul XXIX, nr. 2/ 2013, p. 116. 
5 I. Fințescu, Legislația cooperativă, în Enciclopedia României, volumul IV, Economia 

Națională, București, 1943, p. 625; Maria Larionescu, art. cit., în loc. cit., p. 117. 
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consolidarea sistemului cooperatist, mai ales al celui meșteșugăresc. Beneficiind de 
un cadru legislativ favorabil, formele de asociere (bănci populare, cooperative de 
consum, cooperative de producție) se vor extinde pe întreg teritoriul țării după 
Primul Război Mondial, Oltenia încadrându-se în această tendință. 

Un indiciu al interesului acordat de specialiștii vremii revigorării mișcării 
cooperatiste după Primul Război Mondial îl reprezintă numărul mare de publicații, 
apărute în scopul popularizării cunoștințelor economice, culturale și financiare. Pe 
plan național, merită amintite periodicele editate de centralele cooperatiste, dintre 
care le amintim pe următoarele: Tovărășia (1919), Cooperația orășenească (1920), 
Anuarul băncilor populare (1921), Curierul cooperației sătești din România 
(1921), Anuarul cooperației orășenești (1921), Anuarul cooperației sătești (1921), 
Buletinul Cooperației Române (1929), Anuarul cooperației române. 1928–1933 
(1935) etc. În Oltenia, federalele și uniunile cooperative au finanțat organe de 
cultură și propagandă cooperativă, care au fost distribuite în raza lor de activitate 
și care au fost dedicate promovării ideilor mișcării cooperatiste. În perioada 
studiată cele mai importante publicații au fost: Acțiunea cooperativă. Foaie de 
propagandă și educație cetățenească (Craiova, 1919/ 1920–1927), Cooperatorul 
Judeţului Romanaţi (1920–1921), Acțiunea cooperativă olteană (Craiova, 1922), 
Cooperatorul (Caracal, 1927), Cooperatorul (Tg. Jiu, 1913–1919), Cooperatorul 
județului Romanați (Caracal, 1921–1922), Cooperatorul Vâlcean (Rm. Vâlcea, 
1928–1930), Oltenia cooperatistă (1930), Cooperația vâlceană (Rm. Vâlcea, 1933, 
1936) etc. 

Pentru început ne-am oprit la periodicul Cooperatorul Județului Romanați, 
tipărit între anii 1920–1921, cu sprijinul Federalei Dacia, din Caracal. Cuprinsul 
foii a fost generos, iar titlul sugestiv pentru intenţiile redactorului Ştefan Ricman, 
director al Federalei Dacia, membru fondator al băncilor populare şi al 
cooperativelor din Vişina. Cooperatorul Judeţului Romanaţi s-a adresat preoţilor şi 
învăţătorilor din judeţ cărora le solicita sprijinul „prin a ne semnala tot ce este 
demn de arătat”7, fără însă a aduce în discuţie „chestiuni politice de care cooperaţia 
trebuie să rămână de-a pururi străină pentru bunul ei mers”8. Periodicul și-a încetat 
apariția după 22 de numere, iar șase ani mai târziu (1927), apărea „tot în același 
format, de astă dată din partea și sub îngrijirea asociației contabililor cooperatori”9, 
cu titulatura Cooperatorul și subtitlul: Foae bilunară a asociației contabililor 
cooperatori din județul Romanți. 
                                                                                                                            

6 Constantin Anghelache, Rolul cooperației meșteșugărești în evoluția și creșterea economică 
a României, în „Revista Română de Statistică. Supliment”, nr. 5/ 2018, p. 270. 

7 Lămurire, în „Cooperatorul Judeţului Romanaţi”, Caracal, nr. 1/ 9 octombrie 1920, p. 1; 
Georgeta Ghionea, O incursiune în presa economică din Oltenia interbelică, în „Arhivele Olteniei”, 
Serie Nouă, București, Editura Academiei Române, nr. 32/ 2018, p. 68. 

8 Lămurire, în „Cooperatorul Judeţului Romanaţi”, Caracal, nr. 1/ 9 octombrie 1920, p. 1; 
Georgeta Ghionea, art. cit., în loc. cit., p. 68. 

9 C. Lazăr, Mai multă solidaritate, în „Cooperatorul”, Anul 1, nr. 2/ 1927, p. 2. 
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Răsfoim paginile periodicului Cooperatorul și descoperim articole în care ne 
este descris universul țărănesc care se susținea pe preot și învățător, buni gospodari, 
care își munceau pământul, creșteau animale, și cărora de cele mai multe ori le-a 
păsat de comunitatea în care au trăit, luând parte și la înființarea de unități 
cooperatiste. Cea mai mare parte a articolelor publicate în cei doi ani de apariție ai 
periodicului (1927–1929) insistă pe rolul avut de preoți și învățători, „singurele 
elemente luminate ale satelor”10 care, în concepția lui Spiru Haret, puteau promova 
mișcarea cooperatistă și pe care I. G. Duca, care „a îmbrățișat cauza cooperației”11, 
din funcțiile de director al Centralei Băncilor Populare, ulterior de ministru al 
școlilor și bisericilor i-a susținut „ridicându-le moralul și încurajându-i”12. Pentru 
Ștefan Ricman, autorul articolului Către cucernicii preoți și D-nii învățători, 
„Cooperația” era sinonimă cu „preot” și „învățător”13. Activ susținător al ideii de 
cooperație și al rolului elitelor satului în rentabilizarea mișcării cooperatiste 
interbelice, Ricman considera că „preotul și învățătorul ar reaprinde vechea flacără 
a emancipării economice, începută înainte de război (Primul Război Mondial), și-ar 
îndeplini cea mai mare datorie către neam și țară”14. Același autor, amintind despre 
problemele cu care se confrunta cooperația în primul deceniu postbelic sublinia că 
societățile cooperatiste nu își puteau atinge scopul urmărit pentru că „preotul și 
învățătorul, elementele... cele mai pregătite pentru aplicarea idealismului, au 
abandonat mișcarea cooperatistă, lăsând-o în mâini nepregătite și nepricepute”15. 
Despre elitele satului vorbea și C. Lazăr, în articolul Mai multă solidaritate, în care 
susține că în perioada antebelică fiecare unitate cooperatistă înființată pentru 
ajutorul celor nevoiași, „era întovărășită și îndrumată în această luptă de cei mai 
luminați dintre ei: preotul și învățătorul”16 și insistă pe rolul lor, și în cooperația 
interbelică pentru că „întotdeauna cel bătrân având experiențe este necesar – iar cei 
tineri cinstind activitatea trecutului lor le urmează cu smerenie sfatul și pilda”17. 

Din paginile periodicului, reiese și ideea că după reforma agrară, din anul 
1921, eficientizarea micii proprietăți nu se putea obține decât pe calea asocierii și a 
cooperației, idee susținută de economiștii, contabilii și învățătorii care semnează 
majoritatea articolelor. Iată cum motiva, în anul 1927, C. Lazăr, sub aspectul 
cauzelor de ordin material, nevoia de cooperație „...să nu uităm că numai datorită 
cametei și lipsurilor de tot felul s-a născut cooperația isvorâtă din însuși nevoile 
țărănimii”18. În ceea ce privește tipul unităților cooperatiste care urmau să fie 

                                                 
10 Șt. Ricman, Către cucernicii preoți și D-nii învățători, în „Cooperatorul”, Anul 1, nr. 1/ 

1927, p. 3. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Idem, Agricultura și Cooperația, în „Cooperatorul”, Anul 1, nr. 1/ 1927, p. 4. 
15 Idem, Cooperativele, în „Cooperatorul”, Anul 1, nr. 2/ 1927, p. 1. 
16 C. Lazăr, Mai multă solidaritate, în „Cooperatorul”, Anul 1, nr. 2/ 1927, p. 2. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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înființate, după Primul Război Mondial, unii autori consideră băncile populare, 
mijloacele de dezvoltare economică cele mai eficiente, alții insistă pe diversificarea 
cooperației, care presupunea susținerea cooperativelor de producție și de consum. 
În studiul Cooperativele, se insistă pe ideea că toate tipurile de cooperative, fie ele 
bănci populare, cooperative de producție sau de consum erau importante „în 
dezvoltarea economică a țăranului producător”19, dar că după Primul Război 
Mondial, când nevoia întovărășirii a reapărut, țăranii doar adunați în „cooperative 
de desfacere a produselor agricole în comun”20, ar fi putut să majoreze valoarea 
produsului muncii lor. 

În paginile periodicului Cooperatorul, pe lângă subiecte de propagandă 
cooperatistă, găsim și un material statistic valoros, constând în bilanţurile anuale 
ale societăţilor cooperatiste din județul Romanți, snoave şi poveşti cooperative, știri 
diverse și reclamă. Periodicul a apărut bilunar, până în anul 1929, cu un preţ anual 
al abonamentului de 200 de lei. 

Periodicul Cooperatorul vâlcean. Organ de cultură şi propagandă cooperativă a 
fost tipărit cu sprijinul administraţiei corpului contabililor cooperatori Solidaritatea, 
între anii 1928–1930. Majoritatea editorialelor și materialelor inserate în ziar se 
referă la regimul legislativ al cooperației de după anul 1920, la foloasele cooperației, 
mergând până la rolul contabilului și al adunării generale, în unitatea cooperatistă. 
În paginile sale găsim și un material statistic valoros, constând în bilanţurile anuale 
ale societăţilor cooperatiste din județul Vâlcea, date privind organizarea internă a 
băncilor populare, snoave şi poveşti cooperative. Redacția primea articole din 
domeniile: cultură, artă, știință, literatură și educație, iar în ceea ce privea scrierile 
cu caracter politic, anunța că „nu putem publica”21. 

Un loc de seamă se acordă în paginile periodicului Cooperatorul Vâlcean, 
educației cooperatiste și învățământului de specialitate. În acest sens, mijlocul cel 
mai potrivit pentru răspândirea ideilor în rândul maselor a fost considerat cercul 
cooperatist, în cadrul căruia persoane competente, mai întâi în ședințe intime și 
apoi în ședințe publice, discutau probleme ridicate de legislația cooperatistă, de 
contabilitate, precum și diferite probleme economice și sociale sau teme privind 
educația morală a țăranilor22. Se urmărea astfel, pe de o parte perfecționarea 
continuă a membrilor și funcționarilor cooperatori, pe de altă parte realizarea 
scopului instructiv-educativ pentru săteni23. Adevărații „agenți de propagandă”24, 
cei cărora le revenea datoria de a organiza ședințele intime și publice erau 
considerați membrii consiliilor de administrație, cenzorii și contabilii unităților 
cooperatiste. În ceea ce privește consiliile de administrație, acestora le revenea 
                                                 

19 Șt. Ricman, Cooperativele, în „Cooperatorul”, Anul 1, nr. 2/ 1927, p. 1. 
20 Ibidem. 
21 Redacția, Către abonații noștii, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul 1, nr.1/ 1928, p. 3. 
22 I. Zamfiroiu, Activitatea cercului cooperatist „Tărâia”. Conferința dela Sinești, din 26 Mai 

1929, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul I, nr. 2/ 1928, p. 5. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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obligația de a aloca, prin repartiția beneficiilor, sume cu care întreg cercul 
cooperatist să poată organiza bine prelegerile25. 

Progresul tehnologic şi al produselor financiar-bancare, înregistrat în primul 
deceniu postbelic, a impus necesitatea perfecţionării agenților de propagandă. Baza 
specializării funcționarilor din cooperație a reprezentat-o școala, urmând apoi 
specializarea în cadrul consfătuirilor lunare, a cursurilor anuale, precum și studierea 
revistelor și lucrărilor de specialitate. În cooperație, ca și în alte organisme sociale, 
funcționarii au îndeplinit un rol important, iar cu cât un funcționar avea situația 
materială „mai consolidată, bucurându-se de stabilitate și dându-i-se minimul de 
existență cu atât el este mai folositor”26. Cu toate că în statutul oricărei societăți 
cooperatiste erau prevăzute îndatoririle contabilului, acesta – era în concepția lui 
Gică Mesea –, „acela care prin mecanismul său științific arată oricărui îi va 
pretinde în mod matematic, explicativ”27 soarta întreprinderii. Autorul, el însuși 
contabil în Călimănești, județul Vâlcea, considera că, deși este funcționarul cel mai 
folositor la instituția bancară, unde își desfășura activitatea, și cu toate că deținea 
toată răspunderea scriptică a societății, era cât se poate de prost plătit28. 

Despre doleanțele contabililor aflăm și din articolul Pentru cooperația 
Vâlceană, publicat în Cooperatorul Vâlcean, în anul 1929. Autorul sublinia faptul 
că absolvenții școlilor de contabilitate și educație cooperatistă, pe lângă o salarizare 
necorespunzătoare sunt lipsiți de perspectiva unei asistențe juste în caz de boală, de 
accidente sau de bătrânețe29. Apostoli devotați și adevărați pionieri pe care s-a 
bazat toată puterea de acțiune a băncilor populare, contabilii au fost lăsați la 
aprecierea consiliilor de administrație care erau „influențate și chiar conduse de 
persoane cari voiesc numai răul cooperației, vegetând în instituție numai pentru 
interes”30. Mai multe articole din presa cooperatistă interbelică, amintesc despre 
plângerile formulate de contabili și insistă pe necesitatea unui ajutor financiar 
corespunzător și pe posibilitatea de avansare a acestora, la funcția de contabil 
autorizat. 

În ceea ce privește adunarea generală a societății cooperatiste, Pr. P.C. Petroșanu 
afirma că „datează din cele mai vechi timpuri și o vedem în forma sfatului de 
familie, sfatului de stat, soboarelor în Biserică”31, practic cel mai de seamă „organ 
pentru supraviețuirea unității”32. În rândul adunărilor generale au reuşit în timp să 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Paul Angelescu, Instituție și Funcționari, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul II, nr. 4/ 1929, p. 1. 
27 Gică Mesea, Rolul contabilului la unitatea cooperativă și câteva lămuriri în legătură cu 
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30 Contabil Nicolae Diaconu, Ecoul cooperației, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul II, nr. 3/1929,  
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31 Pr. P. C. Petroșanu, Rolul adunării generale a băncilor populare, în „Cooperatorul 
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fie alese unele personalităţi locale, care aveau ca susţinere, pe lângă voturile 
personale, prestigiul intelectual şi moral deosebit, necesar pentru sporirea 
credibilităţii instituţiilor cooperatiste, la care figurau ca şi acţionari. Din articolul 
Rolul adunării generale a băncilor populare, străbate ideea că adunarea generală 
este „cel mai de seamă organ ce-i trebuiește, unei bănci populare, nu numai pentru 
dezvoltarea ei, dar chiar pentru viețuirea ei”33. În ceea ce privește rolul acestei 
adunării, autorul consideră că aceasta stabilește planul de lucru al instituției, 
desemnează consiliul de administrație, alege cenzorii concluzionând că: „Adunarea 
generală este factorul dela care pornește viața unei societăți. Ea trage planul de 
conducere, dela ea trebuie să învețe conducătorii cum trebuiesc conduse destinele 
unei societăți, ea este școala unde membrii învață ce va să zică a conduce, ea este 
însăș societatea căci prin ea se fac conducătorii”34. 

Asupra ideii de diversificare a cooperației se revine și în paginile 
Cooperatorului Vâlcean. În articolul Ziua Cooperației, se insista asupra orientării 
către cooperația agricolă, de producție și de consum, „căci ele contribuiesc mai 
mult decât cea de credit la ridicarea economică și socială a omului”35. Autorul Luca 
Paul, inspector general în cooperație, aprecia, și argumentația era reală, că rolul 
băncilor populare a fost de a înlătura cămătăria „cea atât de cuibărită în rândurile 
nevoiașilor”36, însă aceste societăți cooperatiste au devenit prea numeroase în 
„părțile mărginașe ale orașelor și în muncitorime”37. 

Participant la cursurile cooperatiste de la Sibiu, din anul 1929, autorul  
I.I. Drăgușin, face o sinteză a acestora și ne amintește valorile fundamentale ale 
cooperației, care în concepția lui erau: responsabilitatea autonomă, egalitatea, 
solidaritatea și grija față de alții. Totodată, Drăgușin consideră că aceste valori erau 
puse în practică urmând câteva principii de bază, principii cooperatiste universale, 
pe care le adaptează la cooperația națională, în general, și la cea din Oltenia 
interbelică, în particular, și pe care ni le expune astfel: „egalitatea societarilor; 
vânzarea la prețul din comerț; activul cooperației este inalienabil și colectivul; 
cooperația în întreprinderile ei se adaptează la principiile economice; în 
întreprinderea cooperativă capitalul este supus omului atât în administrație cât și în 
repartizarea rezultatului; societatea cooperativă este o societate de persoane și nu 
de capital; întreprinderea cooperativă se dezvoltă prin coordonarea sforțărilor; 
întreprinderea cooperativă se poate dezvolta și organiza în direcția comercială și 
industrială; egalitatea sexelor; acțiunea în întreprindere are valoare fixă; 
întreprinderea cooperativă aduce pace între producători; cooperația este copilul 
nevoiei”38. 
                                                 

33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Luca Paul, Ziua Cooperației, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul I, nr. 2/ 1928, p. 1. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 I.I. Drăgușin, Cursurile cooperatiste dela Sibiu – 1929, în „Cooperatorul Vâlcean”, Anul I, 

nr. 8/ 1929, pp. 2–4. 



 Teoretizarea mişcării cooperatiste în presa de profil din Oltenia interbelică 161

Deducem din valorile și principiile mai sus enumerate că societățile 
cooperative erau întreprinderi colective organizate în mod cumpătat, pe baza 
asocierii voluntare, solidare și responsabile și a unei metode specifice de repartiție 
a produsului obținut. 

În periodicul Oltenia coperatistă, care apărea la Craiova, în anul 1930 și era 
editat de Federala Spiru Haret, se insistă pe conceptul de asociație agricolă, 
„condusă de oamenii cei mai cinstiți și mai de ispravă din viața satului sub 
îndrumările agronomilor”39. Sprijinirea înființării și dezvoltării acestor tipuri de 
asociații, atât de necesare pentru îmbunătățirea agriculturii, era favorizată de 
legislația interbelică, care intervenea în ajutorul plugarilor, căutând a-i grupa în 
acest tip de întovărășiri și le acorda următoarele avantaje: credit ieftin și pe termen 
lung, reduceri pe calea ferată pentru transportul produselor destinate vânzării în 
comun, distribuiri de semințe selecționate, înlesniri la procurarea de reproducători 
de rasă, facilitarea achiziționării de mașini agricole40 etc. În articolul Către 
luminatorii satelor. Preoți și învățători, autorul promovează acest tip de 
întovărășiri (asociații agricole) oferind câteva sfaturi pentru alcătuirea noilor 
însoțiri: „Proprietățile celor ce intră în asociație, trebuesc să fie învecinate pentru a 
forma unul sau mai multe trupuri de cel puțin 25 ha, pentru asociațiile cu caracter 
pur agricol, și de cel puțin 8 ha, pentru asociațiile: viticole, pomicole, horticole, etc. 
Pentru ca fiecare plugar pe lotul lui și cu mijloace proprii – vite, unelte, brațe de 
muncă etc. – să poată aplica planul general al îmbunătățirilor, stabilit de comun 
acord de asociați și serviciul agricol județean...Pentru ca avantajele asociației să 
poată fi cât mai bine înțelese de săteni, cuvântul și îndemnul preotului și 
învățătorului este singurul care trebuie să le lumineze calea și mintea”41. 

Pentru a participa la crearea unei asociații agricole, trebuia să existe 
gospodăria țărănească, de sine stătătoare, cooperativei revenindu-i rolul de 
aprovizionare (semințe, îngrășeminte chimice, furaje, tractoare, mașini și utilaje 
agricole), de colectare, de prelucrare și de comercializare a produselor obținute. 
Asociația devine astfel mijlocul de a spori veniturile sătenilor producători și 
totodată, o cale de ridicare a standardului de viață al acestora. Dăgușin se adresează 
și acelora care urmau să sprijine pe săteni, pătura luminată de la sate: preoții și 
învățătorii42, cei care trăind în mijlocul lor, le câștigaseră încrederea și le cunoșteau 
cel mai bine nevoile, sugerând că elitele satului rămâneau baza de la care se putea 
porni organizarea asociațiilor agricole, fără de care orice directivă venită din partea 
autorităților sau a altor instituții era sortită eșecului. 

Informaţiile din periodicul Oltenia coperatistă, care privesc starea 
cooperației, în anii de criză economică sunt completate cu informații și îndrumări 

                                                 
39 Dr. G. C., Către luminatorii satelor. Preoți și învățători, în „Oltenia Cooperatistă”, Anul I, 

nr. 5–7, Craiova, 1932, p. 7. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem, p. 8. 
42 Ibidem. 



 Georgeta Ghionea 162 

primite de la unitățile cooperatiste din Oltenia și de la Oficiul Național al 
Cooperației, anunțuri privind înființarea cooperativelor, știri și sfaturi agricole, 
reclame care promovau ziarele și revistele primite la redacție etc. 

Preocupări în promovarea mișcării cooperatiste din Oltenia interbelică 
observăm și în rândurile periodicului Cooperația vâlceană. Apărut în an de criză 
economică (1933), încă din primul articol redacțional intitulat Programul nostru, 
își definește obiectivele tematice din perspectiva rolului însemnat pe care-l ocupă 
cooperația văzută „ca singurul instrument de refacere economică și socială” și 
urmărește trezirea „simțului răspunderii la conducătorii unităților cooperatiste”43. 
Materialelor referitoare la cooperație, cu un pronunțat caracter teoretic, „organizarea 
societăților cooperatiste, legile după care se organiza cooperația, legăturile statului 
cu mișcarea cooperatistă, legătura dintre organizațiile cooperatiste”44 li s-au 
adăugat rubrici de informații internaționale, știri ce priveau evoluția agriculturii 
locale a comerțului și creditului, reclamă, presă etc. 

Primul articol care ne atrage atenția este semnat de Mihai Roșianu și este o 
analiză realizată societății cooperative. Astfel, în articolul sugestiv intitulat Ce este 
o Societate Cooperativă, autorul definește cooperativa ca o formă de unitate 
economică în care „pentru ajutorarea între ei, prin liberă voință, persoane care au 
nevoi comune se asociază”45. Roșianu insistă asupra faptului că persoanele asociate 
aduc „la un loc capitalurile lor” și că indiferent de capitalul depus „drepturile le 
sunt egale”46. În acest fel, membrii societari, toți cu drepturi egale în administrarea 
și controlul societății devin, în același timp, și societari întreprinzători. Pentru 
asigurarea succesului cooperației locale, Mihai Roșianu recomanda fondatorilor 
unităților cooperatiste, ca la înființarea acestora să aibă în vedere necesitățile reale 
ale economiei locale și calitatea resursei umane, pentru că „o cooperativă născută 
din nevoi comune cu înțelegerea deplină a tuturor adevărurilor cooperatiste din 
partea membrilor, se clădește pe temelie sănătoasă și din material bun”47. 

În ceea ce privește scopurile cooperației, au fost explicate de Mihai Roșianu, 
în articolul Cooperatismul sistem de prefacere socială și economică, din care aflăm 
că, acestea se realizează prin crearea de fonduri sociale necesare pentru producție, 
în folosul colectiv și pentru satisfacerea nevoilor de consumație și de credit. În 
particular, în accepțiunea autorului, scopurile cooperației se realizează prin 
distribuirea beneficiului în raport cu munca depusă (cooperația de producție), prin 
„risturnă”, restituirea către consumator, în raport cu cumpărăturile efectuate, a unei 
părți din beneficiu (cooperația de consum) și prin acordarea de dobânzi mici, la 
creditele acordate (cooperația de credit)48. 
                                                 

43 Mihai Roșianu, Programul nostru, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I, nr. 1/ 1933, p. 1. 
44 Ibidem. 
45 Mihai Roșianu, Ce este o Societate Cooperativă, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I, nr. 2–3/ 

1933, p. 2. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Mihai Roșianu, Cooperatismul sistem de prefacere socială și economică, „Cooperația 

Vâlceană”, Anul I, nr. 2–3/ 1933, p. 1. 
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În articolul, Este Banca Populară o Cooperativă?, semnat de Pr. Gh. Doară, 
ne este reamintit faptul că băncile populare au fost înființate prin colectivizarea 
micilor economii ale societarilor, formându-se astfel capitalul necesar pentru 
scoaterea țăranilor din mâinile cămătarilor satelor. Cum încă de la început aceste 
cooperative de credit au practicat o dobândă mare de 8%-10% pe an, pentru 
asociați și 12%, pentru nesocietari autorul se întreabă dacă aceste bănci „sunt 
cooperative sau nu”49 atâta timp cât au demonstrat că s-au ancorat în goana după 
profit și s-au depărtat de ideea de cooperație, așa cum fusese la început înțeleasă de 
socialiștii creștini. În schimb autorul propune drept strategie pentru transformarea 
băncilor populare în adevărate instituții cooperatiste, următoarele: „Băncile populare 
trebuiesc transformate în case de economii, unde depunătorul să-și găsească ori 
când moneda depusă. Din banii depuși, societarii să ia ori când pentru nevoile 
personale. Să rămână părți egale, formând fondul de colectiv de întreprinderi. Se 
prezintă o moșie de vânzare, gata sunt: asociații în părți egale, o cumpără. 
Deasemenea pot arenda sau întreprinde alte afaceri. Interesant este ca să lucreze cât 
mai mult și în continuu cu capital. Chestiunea împrumuturilor vine pe ultimul plan. 
Când poți lucra cu capitalul colectiv, nu este necesar împrumutul, nici pentru unelte 
agricole, nici pentru pământ”50. 

Chestiunea băncilor populare este reluată și de Zinca G. Popescu, în articolul 
intitulat Cooperația51. Autorul atrage atenția că românul „din firea lui 
individualist” cu greu s-a putut acomoda cu sistemul cooperatist, care a implicat 
ideea de asociație. Popescu insistă asupra faptului că la noi cooperația s-a născut pe 
cale de împrumut și s-a concretizat în apariția băncilor populare „un fel de surogat 
de cooperative”52, scopul acestora fiind capitalul. În acest fel, nu s-au dezvoltat 
cooperativele de producție, de consum sau de circulație a produselor, practic 
„mijloacele cele mai însemnate pentru dezvoltarea economică și culturală a lumii 
rurale”53. 

Preocupările promovării ideilor cooperatiste, în perioada interbelică au fost 
urmărite de toate elitele naționale și locale, în dorința expresă de modernizare. 
După Primul Război Mondial au fost stimulate inițiativele întreprinse de politicieni, 
avocați, economiști, contabili, preoți și învățători spre întemeierea unor organe de 
propagandă cooperatistă, în scopul popularizării cunoștințelor economice, culturale și 
financiare. Realizarea radiografiilor cooperației din județele Olteniei, obstacolele 
pentru care după Primul Război Mondial a stagnat cooperația, dezinteresul manifestat 
de unii conducători cooperatiști, dar și impozitele excesive la care erau supuse 
instituțiile cooperatiste, legile organizării cooperației interbelice, îmbunătățirea 
                                                 

49 Pr. Gh. Doară, Este Banca Populară o Cooperativă?, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I,  
nr. 2–3/1933, p. 3. 

50 Ibidem. 
51 Zinca G. Popescu, Cooperația. Aspecte, în „Cooperația Vâlceană”, Anul I, nr. 1/ 1933, p. 3. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 



 Georgeta Ghionea 164 

condițiilor materiale ale sătenilor sunt doar câteva subiecte promovate în paginile 
periodicelor de profil, din Oltenia interbelică. Formatul publicaţiilor a fost în 
general unul mare. În ceea ce priveşte ritmicitatea publicării lor, majoritatea au 
avut o apariţie bilunară, cu specificaţia „în 1 şi 15 ale lunii” sau lunară. Dincolo de 
chestiunile de editare, distribuire în teritoriu, asigurarea unui număr suficient de 
abonaţi, merită remarcat faptul că majoritatea publicaţiilor economice studiate s-au 
bucurat de colaborarea unor profesori, învăţători, avocaţi, care au avut la dispoziţie 
spaţiul util pentru publicarea propriilor cercetări dedicate cooperației din Oltenia. 

THEORIZING COOPERATIVE MOVEMENT  
IN THE WRITTEN PRESS DURING INTERWAR OLTENIA 

(Abstract) 

The cultural and cooperative lobby authority, the press in the field during interwar 
Oltenia are considered to be prominent periodicals with cooperative theme, covering 
articles into their pages that provide the right social economical solutions for villages from 
Oltenia. Information on culture of the soil or farm work of the season, are commonly found 
in the studied newspapers. Countless articles explain the priest or teacher’ involvement in 
founding the consumer cooperative societies (people’s banks, consumer cooperative 
societies, of manufacture, supply and sale). Most of the publications benefited from liaison 
with prestigious economists, engineers, professors, teachers, lawyers, who provided the 
manner for publishing their own research committed to Oltenia economy. 

 
Keywords: Oltenia, press, cooperative, solidarity, society. 
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COMERCIANȚI STRĂINI ȘI „ETNICI ROMÂNI” IN PERIOADA 
INTERBELICA. STUDIU DE CAZ: STRADA  

MADONA DUDU DIN CRAIOVA�� 

NARCISA MARIA MITU*� 

Materialul are ca scop identificarea tuturor comercianților străini sau „etnici 
români” care și-au desfășurat activitatea pe o arteră comercială cunoscută a 
Craiovei din perioada interbelică: strada Madona Dudu. 

Pentru realizarea articolului am utilizat informațiile oferite de Camera de 
Comerț și Industrie Dolj dar și cele prezentate de Tribunalul Dolj unde erau 
înregistrate firmele individuale și sociale înființate anterior constituirii Registrului 
Comerțului. Documentele înregistrate la Registrul Comerțului, înființat în 1931, 
ne-au oferite informații cu privire la: numele și prenumele comerciantului, 
domiciliul acestuia, locul și data nașterii, numele asociaților, în cazul firmelor 
sociale, numele și prenumele persoanelor desemnate să administreze sau să 
reprezinte societatea, tipul societății, emblema întrebuințată, obiectul și felul 
activității, adresa unde era înregistrat sediul societății, anul în care și-a început 
activitatea, capitalul investit, adresele unde erau înregistrate sucursale sau agenții, 
activitatea anterioară a comercianților sau a asociaților, certificate de bună purtare 
și de naționalitate emise de Primărie, certificate de practică comercială1. 

Strada Madona Dudu (Maica Precistii) împreună cu strada Unirii (Ulița Mare 
a Târgului) și Lipscanii constituiau „Răscruciul Mare” și reprezenta una dintre cele 
mai importante zone comerciale din Craiova. Pe str. Madona Dudu, se impunea în 
secolul al XIX-lea linia negustorilor care lucrau mai ales cu „străinătatea” 
(bogasieri, cojocari subțiri, brașoveni etc.). În perioada interbelică, comerțul 
cuprindea o gamă foarte largă de produse: coloniale, mărunțișuri, băcănie, librărie, 
                                                 

� Acest studiu a fost susținut la Simpozionul internaţional „Mehedinţi. Istorie, cultură și 
spiritualitate”, ediţia a XI-a, organizat de Episcopia Severinului şi Strehaiei în parteneriat cu 
Facultatea de Teologie Ortodoxă Universitatea din Craiova, Drobeta Turnu Severin, 7–9 mai 2019. 
Face parte din tema de plan: Aportul minorităţilor entice la dezvoltarea social-economică a Olteniei 
istorice (1866–1948) încheiată în 2019. 

�� Cercet şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: narcisa_mitu@yahoo.com. 

1 Mitu Narcisa Maria, Comercianţii de naţionalitate străină din Craiova. Studiu de caz: 
firmele individuale înregistrate în Registrul Comerţului, la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova 
(1931–1939), în „Arhivele Olteniei”, nr. 32/ 2018, Serie Nouă, București, Editura Academiei 
Române, p. 76. 
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papetărie etc. De asemenea, întâlnim: ateliere de croitorie, cizmărie, de pălării, 
depozite de materiale de construcții, bănci etc. Strada, după cum afirma Jean 
Porubsky, era cunoscută drept strada evreiască. Cartierul evreiesc s-a aflat în 
perimetrul străzii Madona Dudu şi în zona Pieţei Vechi, motiv pentru care, nu 
întâmplător, strada Felix Aderca şi Piaţa Ierusalim se numesc astfel, în această zonă 
dominând cândva prăvăliile evreieşti. 

Perioada destinată studiului este 1931–1948, fiind analizate firmele deținute 
de negustori străini și „etnici” români înscrise în Registrul Comerțului al Camerei 
de Comerț și Industrie Dolj. 

La 30 martie 1936, Nicolae Marton împreună cu Richard R. Weintraub au 
pus bazele unei asociații, dând naștere firmei sociale Richard Weintraub & Nicolae 
Marton, SINC, cu emblema „Consumul Popular”. Firma, având ca obiect de 
activitate comerțul cu „coloniale şi delicatese”, avea o durată nelimitată și un 
capital social în valoare de 50.000 de lei. Contribuția fiecărui asociat era de 50%. 
Sediul firmei era înregistrat în imobilul cu nr. 1 de pe această stradă. Asociația 
dintre cei doi parteneri a fost de scurtă durată, numai trei luni, firma fiind radiată la 
17 august 1936 și înscrisă pe numele lui Richard R. Weintraub2. 

Copolovici Adolf și-a desfășurat comerțul de „băcănie și mărunțișuri” în 
spațiul comercial numerotat cu nr. 2 (17 martie 1937 – 31 martie 1938)3 iar la nr. 3, 
a funcționat, începând cu 29 iulie 1931, atelierul și magazinul cu „blănărie” și 
pălării (martie 1932), „Blănăria vieneză”, aparținând lui Marton Wilhem. La  
25 august 1938, firma Wilhelm Marton mai avea înregistrată o sucursală pe aceeași 
stradă, la nr. 5, unde comercializa „manufactură și piei brute”. Proprietarul 
magazinului a fost ajutat în desfășurarea comerțului de către fratele său, Nicolae 
Marton4. La 22 iulie 1939, acesta din urmă era împuternicit să conducă sucursala 
deschisă în str. Edgar Quinet (fostă Copertari), la nr. 1. După decesul lui Wilhelm, 
înregistrat la 10 noiembrie 1940, în timpul cutremurului, ocazie cu care au pierit și 
3–4 lucrătoare, Nicolae Marton a solicitat înscrierea firmei fratelui decedat pe 
numele său. Decesul lucrătoarelor a provocat reacția moștenitorilor acestora care 
cereau daune urmașilor proprietarului. 

Cele două magazine, atât cel din str. Madona Dudu cât și cel din str. Edgar 
Quinet, au fost sigilate, după realizarea unui amănunțit inventar al stocului de 
mărfuri, mobilierului și utilajelor din atelier, în prezența lui Nicolae Marton. 
Solicitarea soției defunctului de a deschide atelierul pentru a finaliza comenzile 
existente, arătând că două săptămâni ar fi fost suficiente, a rămas fără ecou. 
Camera de Muncă Craiova nu a dat autorizație de deschidere motivând că „s-au 
                                                 

2 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dolj, Fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, 
Firme Sociale, dosar nr. 580/ 1936, ff. 1–2. Richard R. Weintraub era de profesie contabil (f. 7) (în 
continuare se va cita: S.J.A.N). 

3 Idem, Firme Individuale, dosar nr. 3677/ 1937, ff. 1–3. Copolovici Adolf s-a născut la  
30 ianuarie 1908, Surduc, Turda. 

4 Ibidem, dosar nr. 4667/ 1938, ff. 1–3. Nicolae Marton s-a născut la 9 noiembrie 1894, com. 
Borodul Mare, jud. Bihor. Acesta a obținut cetățenia română în 1926. 
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sfidat atât legile umane cât și muncitorești, ținând să lucreze peste ora 4 noaptea 
întregul personal, fără autorizație în prealabil”. La 20 decembrie 1940, ambele 
magazine au fost predate d-lui Crăciun, delegatul Camerei de muncă, care „va 
administra și conduce comerțul mai înainte justificând pe bază de acte toate 
încasările și plățile făcute până la complecta epuizare a stocurilor de mărfuri”5. 
Firma a fost radiată în 1941, din oficiu6. 

În imediata vecinătate a magazinului de blănărie Marton, la nr. 5, a funcționat, în 
perioada 18 ianuarie 1930 – 22 aprilie 1933, prăvălia „La Bazarul Craiova” unde 
erau comercializate „haine gata și pălării en gross și en detail”. Aceasta era o 
sucursală a firmei Levy Schwartz, cu emblema „La Confecțiunea Națională”, al 
cărei sediu principal se afla în București, str. Calea Moșilor. Administrator al 
sucursalei a fost numit Solomon Preial7. 

Puțin mai sus, la nr. 10, la 2 sept. 1944 era inaugurat magazinul 
„Mijlocitorul”, – „Biroul Technic, radio și electricitate, reprezentanțe, agentură și 
comision” aparținând firmei sociale Constantin Bejan și Liuba Gursky SINC. Cei 
doi asociați au depus un capital în valoare de 200.000 de lei. Firma a avut o 
activitate de numai câteva luni, fiind radiată la 8 februarie 1945. Asociații, ambii 
veniți din zona Basarabiei, desfășuraseră activitate comercială în localitatea Bălți, 
având fiecare propria afacere. Constantin Bejan deținuse un „birou tehnic, 
reprezentanțe de publicitate și comision și agentură” – „Mijlocitorul” (nov. 1941–
1944) și sucursale în orașele Soroca și Orhei iar Liuba Gursky un magazin cu 
articole electrice „Volt”. În decembrie 1944, Constantin Bejan a părăsit asociația, 
firma fiind trecută pe numele asociatei Liuba (19 ian. 1945), aceasta continuând 
activitatea sub emblema „Volt”, la aceeași adresă8. 

În spațiul comercial numerotat cu 11, găsim magazinul cu „mezeluri și 
delicatese” al lui Steilner Martin Carol. Cunoscut urbei după emblema „La 
Sibianul”, acesta a funcționat numai un an (1 decembrie 1934 – 15 ianuarie 1936), 
motivul fiind acela că proprietarul a deschis un alt magazin în Sibiu9. În același 
spațiu comercial, același comerț a fost continuat de Kraus Iosif care a păstrat 
emblema „La Sibianul” (1 februarie 1936 – 28 ianuarie 1939). Spre deosebire de 
predecesorul său, Iosif Kraus comercializa și coloniale. În ianuarie 1939 a mutat 
sediul în str. Cuza-Vodă, la nr. 35. Aici a funcționat numai cinci luni, firma fiind 
radiată la 1 iulie 193910. 

                                                 
5 Ibidem, f. 29. 
6 Ibidem, dosar nr. 369/ 1931, ff. 1–2. Marton Wilhem s-a născut la 24 iulie 1876, în com. 

Borodul Mare, jud. Bihor. 
7 Ibidem, dosar nr. 1823/ 1931, ff. 1–5. 
8 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 735/ 1944, ff. 1–41. Constantin Bejan s-a născut la 23 iunie 

1894, la Soroca, părinți fiindu-i Teodor și Albina născută Simeonova. A fost absolvent al Liceului 
Tehnic Agricol Soroca și al Academiei Industriale din Kiev (ff. 5, 18, 19). Liuba Gursky, de profesie 
menajeră, s-a născut la 1 noiembrie 1916, în comuna Bisericani, jud. Bălți (f. 26). 

9 Idem, Firme Individuale, dosar nr. 2768/ 1934, ff. 1–4. Steilner Martin Carol s-a născut la  
16 octombrie 1884, în Reghinul săsesc, jud. Mureș. 

10 Ibidem, dosar nr. 3102/ 1936, ff. 1–8. Kraus Iosif s-a născut la 12 noiembrie 1892, la Sighișoara. 
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Vis-à-vis se afla frizeria „Select” a lui Grümberg Oscar (27 iulie 1926 – 
31 ianuarie 1941) (la nr. 12)11. Atelierul de croitorie bărbătească „Croitoria Braier” 
a lui Braier M. Nachman a fost înregistrat la nr. 15. Firma Braier M. Nachman și-a 
început activitatea la 1 aprilie 1933, a fost radiată la 9 ianuarie 1941 și 
reînmatriculată la 8 iunie 1945, la aceeași adresă și cu aceeași emblemă. În 1946, 
cu ocazia revizuirii, comerciantul declara investit un capital de 100.000 de lei12. 
Concurență îi făcea croitorul Makovetz Carol prin „atelierul său de croitorie 
bărbătească”, situat la nr. 24 (ulterior 26). La 7 noiembrie 1933, a mutat sediul pe 
aceeași stradă, la nr. 37. Atelierul deschis la 15 septembrie 1921 a fost radiat la  
31 martie 1937, la cererea soției proprietarului decedat13. 

La nr. 17 funcționa, încă din 13 ianuarie 1928, firma Marcovici Nathman, 
având ca element de identificare emblema „Muntele de dantele”. Comerțul practicat cu 
ajutorul soțului său, Samoil Marcovici, era: „mărunțișuri și dantelărie”14. 

La nr. 28 (fost 26) și-a desfășurat activitatea, în perioada 30 martie 1923 –  
1 iulie 1939, firma Sigmund Abständer & Co. SINC. Contractul de asociație, a fost 
semnat în 1923, de trei comercianți din oraș: Sigmund Abständer, Wilhelm 
Abständer și Aron A. Penchas, pentru o perioadă de patru ani, cu dreptul de a se 
prelungi pe încă patru, dacă nu era denunțat, și un capital social în valoare de 
1.230.345 de lei. Proporția era următoarea: Sigmund Abständer – 898.934,85 lei, 
Wilhelm Abständer – 216.452,24 lei și Aron A. Penchas – 114.957,91 de lei. Firma 
a debutat cu „comerțul de manufactură și mărunțișuri engross precum și agentură și 
comision”, practicat ulterior și en detail. Trei luni mai târziu, la 1 iulie 1923, 
Wilhelm Abständer s-a retras din asociație, primindu-și înapoi capitalul în valoare 
de 216.452,24 de lei cât și beneficiile obținute până la 30 iunie. Asociația a 
continuat să funcționeze cu cei doi parteneri până la decesul lui Aron A. Penchas, 
înregistrat la 10 aprilie 1939. Firma a fost radiată la 1 iulie 1939, la cererea 
comerciantului Sigmund Abständer. La 28 august 1931, când firma era înscrisă în 
Registrul Comerțului Dolj, era declarat un capital de 553.204, 81 de lei15. 

În spațiile comerciale aflate în clădirile numerotate de la 29 la 34, au 
funcționat în perioada interbelică: atelierul de croitorie al Hindei A. Berstling  
(3 iulie 1915 – 29 mai 1940) (la nr. 29)16; magazinul „Cronometru”, cu „ceasornicărie, 
bijuterie și optică” aparținând lui Kislinger Ioan (7 iunie 1937 – 28 februarie 1938) 
(nr. 30)17; din 24 mai 1932, frizeria „Jean Bucureșteanul” a lui Heodor H. Buchiș 
                                                 

11 Ibidem, dosar nr. 1973/ 1932, ff. 1–3. Grümberg Oscar s-a născut la 9 aprilie 1902, la 
Odobești, jud. Putna. 

12 Ibidem, dosar nr. 2327/ 1933, ff. 1–9. Braier M. Nachman s-a născut la 2 august 1894, în 
com. Mihăileni, jud. Dorohoi. 

13 Ibidem, dosar nr. 1596/ 1931, ff. 1–6. Makovetz Carol s-a născut la 4 octombrie 1888, la 
Caransebeș. 

14 Ibidem, dosar nr. 1759/ 1931, f. 1. Marcovici Nathman s-a născut la 28 august 1902, în București. 
15 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 46/ 1931, nenumerotat. 
16 Idem, Firme Individuale, dosar nr. 1964/ 1932, ff. 1–3. Berstling A. Hinda s-a născut la  

14 august 1872, la Iași. 
17 Ibidem, dosar nr. 3799/ 1937, ff. 1–3. Kislinger Ioan s-a născut la 26 aprililie 1899, la 

Oravița. Firma și-a încetat comerțul la 15 iulie 1937. 
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(nr. 31)18 și spălătoria „Elita Fulger Ideal” a lui Lechner Nusen Sofra (la nr. 34). 
Firma înființată la 6 octombrie 1931 avea ca obiect de activitate „spălătorie și 
călcătorie”19. 

În localul cu nr. 39, Fleissman Iosef deschisese, la 30 noiembrie 1930, o 
„librărie, papetărie și în general magazin universal” cunoscut în oraș după emblema 
„La Plenița” 20. 

În imediata sa vecinătate, la nr. 41, se găsea magazinul de încălțăminte „La 
pielea verde”. Iacob H. Cohen a debutat cu acest comerț în anul 1903, în str. 
Buzești, la nr. 10, după care l-a mutat în str. Madona Dudu. La 1 octombrie 1934 a 
mutat sediul pe aceeași stradă, la nr. 11, moment în care adaugă și comerțul de 
„mărunțișuri”. Firma a fost radiată la 9 ianuarie 194121. 

Ormont Mihail deținea, din 23 februarie 1925, un depozit de materiale de 
construcții: cherestea, ciment, var, tuburi și prese de bazalt-gresie, cuie, tablă (la nr. 
46)22. Alături (la nr. 48) își avea sediul Banka Isak Z. Blaustein. Isak Z. Blaustein a 
început activitatea sa comercială în anul 1874 cu o „casă de schimb şi scompt”. 
După decesul proprietarului, afacerea a fost continuată de către soția sa, situație ce 
s-a perpetuat până în anul 1919 când conducerea firmei a fost preluată de cei doi 
moștenitori de drept, Zevy (Ţicu) Blaustein şi Leon Nicu I. Blaustein23. Grefa 
Tribunalului Dolj, Secţia III, atesta faptul că, în 1919, firma socială compusă din 
asociaţii Ţicu Blaustein şi Nicu Blaustein era înscrisă pentru comerţul de Cassă de 
Schimb cu sediul în str. Unirii, la nr. 54, având emblema „Isak Z. Blaustein”24. 
Conform contractului de asociere, cei doi parteneri au investit un capital de 
200.000 de lei25. În 1928, cei doi frați au transformat „comerţul de schimb şi scont” 
în „operațiuni de Bancă”, motiv pentru care firma socială va purta numele „Banka 
Isak Z. Blaustein” SINC26. La 1 noiembrie 1932, banca a fost declarată în stare de 
faliment. De altfel, Grefa Tribunalului Dolj, secţia a III-a, certifica la 10 august 
1932, faptul că „Banka Isak Z. Blaunstein” „a făcut cerere de lichidare judiciară a 
dotărilor sale comerciale la 9 august 1932, cerere admisă”27. Șase ani mai târziu, la 
11 februarie, cei doi asociați solicitau retragerea din firmă a cuvântului „Bancă”. 
Cererea a fost acceptată şi, începând cu 2 martie 1938, firma va purta numele „Isak 
Z. Blaustein” și va avea ca obiect de activitate „comerţul de Casă de schimb”28. 

                                                 
18 Ibidem, dosar nr. 2044/ 1932, f. 1. Heodor H. Buchiș s-a născut la 10 iulie 1873, la Craiova. 
19 Ibidem, dosar nr. 989/ 1931, ff. 1–3. Lechner Nusen Sofra s-a născut la 20 aprilie 1885, în 

Jistomer, Rusia. 
20 Ibidem, dosar nr. 1480/ 1931, f. 1. Fleissman Iosef s-a născut la 13 decembrie 1906, la Craiova. 
21 Ibidem, dosar nr. 246/ 1931, ff. 1–12. Iacob H. Cohen s-a născut la 9 august 1874, la Craiova. 
22 Ibidem, dosar nr. 840/ 1931, f. 1. Ormont Mihail s-a născut la 29 octombrie 1894, la Craiova. 
23 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 476/ 1932, ff. 1, 4, 21. 
24 Ibidem, f. 24; M.O. nr. 142/ 29 septembrie 1921, p. 5739. 
25 SJAN Dolj, Firme Sociale, dosar nr. 476/ 1932, ff. 11, 21. 
26 Ibidem, ff. 11, 24. 
27 Ibidem, f. 19. 
28 Ibidem, ff. 1, 4. 
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Lazarovici B. Grigori avea o „brutărie și mărunțișuri” (la nr. 52). Debutul 
activității sale comerciale a avut loc la 24 iulie 1924, în com. Băilești, jud. Dolj29. 
La nr. 55, erau înregistrate, în anul 1931, două firme individuale. Theiss P. Frantz 
avea un atelier de cizmărie (înregistrat la 7 nov. 1924, în str. Sf. Dumitru, la nr. 
19)30 și Snirăr Sabetay un magazin de bijuterii (din 29 aprilie 1914)31. 

Lerner Serder era proprietarul „atelierului de bomboane” aflat în spațiul 
comercial de la nr. 71 (4 dec. 1944 – oct. 1947). În cadrul atelierului acesta prepara 
„marmeladă, produse zaharoase și făinoase ce intrau în această branșă”. 
Conducător tehnic a fost numit tatăl său, Lerner Avram Iankel, cel care va continua 
activitatea în nume propriu începând cu luna octombrie 1947. Invocând lipsa 
zahărului de pe piață, în mai 1947 își extinde activitatea preparând și „siropuri din 
fructe, limonadă din sirop de fructe și apă gazoasă”. Firma a fost radiată la 29 ian. 
194932. 

La nr. 75, începând cu 2 iunie 1934, era înregistrat comerciantul Marcovici 
Rubin cu: „ceaprazărie și bazar universal”. Potrivit informațiilor de arhivă, Isac 
Marcovici avea ca atribuții conducerea părții tehnice a atelierului33. 

Aceasta este o descriere sumară a comercianților, în marea lor majoritate 
evrei, care au activat pe această stradă. Lista acestora este mereu deschisă, ea 
putând fi completată cu nume noi și fapte care au prezentat relevanță în anumite 
intervale de timp. 

 
 
ANEXE 
 
CONTRACT DE ASOCIAŢIE34 
 
Între subsemnaţii Richard R. Weintraub din Craiova str. Unirii Nr. 92 şi 

Nicolae Marton din Craiova str. Madona Dudu Nr. 7 a intervenit prezentul contract 
de asociaţie în nume colectiv în următoarele condiţiuni: 

1/ Scopul asociaţiei este exercitarea comerţului de Coloniale şi delicatese. 
2/ Durata societăţii este nelimitată. 
3/ Capitalul social este de lei 50.000 / cinci zeci mii/ în total – adică fiecare 

asociat aducând ca aport social în numerar câte lei 25.000. 
4/ Sediul societăţii va fi în Madona Dudu Nr. 1. 

                                                 
29 Idem, Firme individuale, dosar nr. 321/ 1931, ff. 1–3. Lazarovici B. Grigori s-a născut la  

18 ianuarie 1904, la Craiova. 
30 Ibidem, dosar nr. 906/ 1931, ff. 1–2. Theiss P. Frantz s-a născut la 17 august 1876, la Craiova. 
31 Ibidem, dosar nr. 1597/ 1931, ff. 1. Snirăr Sabetay s-a născut la 16 noiembrie 1869, în Bacău. 
32 Ibidem, dosar nr. 5268/ 1944, ff. 1–5. Lerner Serder s-a născut la 3 septembrie 1916, în com. 

Hăncești, jud. Lăpușna. A fost absolvent al Școlii Superioare din Craiova; Ibidem, dosar nr. 5511/ 
1947, ff. 1–23. Lerner Abram Iankel s-a născut în 1877, în com. Briceni, jud. Hotin, Basarabia. 

33 Ibidem, dosar nr. 2627/ 1934, f. 1. Marcovici Rubin s-a născut la 15 ianuarie 1904, la Craiova. 
34 Idem, Firme Sociale, dosar nr. 580/ 1936, f. 6. 
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5/ Firma socială va fi Richard R. Weintraub şi Nicolaie Marton cu emblema 
„CONSUMUL POPULAR”. 

6/ Semnătura socială o vor avea fiecare dintre coasociaţi deci semnătura 
fiecăruia în parte pusă dedesubtul emblemei, angajează societatea, iar poliţele vor 
fi semnate de către ambii asociaţi. Reprezentarea în justiţie se va face de oricare 
dintre ambii asociaţi. 

7/ Conducerea asociaţiei o vor avea ambii asociaţi sau numai unul din ei în 
urma acordului de voinţă intervenită între ei. 

8/ Ambii Coasociaţi vor avea dreptul să retragă lunar din casa societăţii, în 
contul beneficiului lor, sumele fixate de comun acord drept sume necesare 
subsistenţei lor lor şi a familiilor lor. 

9/ La finele fiecărui an se vor încheia conturile şi se va face inventarul, 
putând fiecare asociat să-şi retragă parte din beneficii în cazul punerii de acord cu 
celălalt coasociat în această privinţă. 

10/ Beneficiul sau eventuala pagubă se va repartiza în părţi egale, jumătate şi 
jumătate. 

11/ Raporturile dintre coasociaţi trebuiesc şă fie guvernate cu cinste şi bună 
credinţă. În cazul că contractul prezent va fi nevoit să fie reziliat din culpa unuia 
din coasociaţi, cel vinovat se obligă să plece din asociaţie fără nici un fel de şeansă 
pentru celălalt, coasociatul de bună credinţă urmând să restituie celui ce se retrage 
din asociaţie, capitalul şi partea de beneficiu, în termen de un an de zile. 

12/ În caz de deces, ferească D-zeu, sau incapacitate legală a unuia din 
asociaţi, societatea va continua de drept cu soţia lui Richard R. Weintraub, adică 
Elisa Weintraub sau cu moştenitorii lui Nicolaie Marton. Afară numai dacă aceştia 
nu vor prefera să anunţe pe asociatul rămas în viaţă sau capabil despre retragerea 
lor, prin notificare în regulă făcută prin Portăreii Tribunalului cu cel puţin una lună 
înainte. 

13/ La desfacerea asociaţiei se vor încheia conturile, se va face inventarul, iar 
mărfurile ce vor fi existând, se vor vinde de comun acord pe preţul pieţii, putând fi 
cumpărate şi de unul din coasociaţi, după care se va face bilanţul, distribuindu-se 
activul şi pasivul în proporţiile de mai sus. 

 
Făcut în dublu exemplar pentru fiecare asociat câte un exemplar azi 30 

Martie 1936. 
 
Richard R. Weintraub 
Nicolae Marton 
Redactor şi martor pentru identitatea părţilor 
Marcel L. Eschenazy 
Avocat Craiova 
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CONTRACT DE ASOCIAȚIE ÎN NUME COLECTIV35 
 
Între subsemnații, Sigmund Abständer, Wilhelm Abständer și Aron A. Penchas, 

toți comersanți din Craiova, a intervenit azi următorul Contract de asociație în 
nume colectiv: 

1. Scopul societăței este comerțul de manufactură și mărunțișuri engross 
precum și agentură și comision. 

2. Firma socială este „Sigmund Abständer & Co.”. 
3. Sediul Societăței este în Craiova Str. Madona Dudu No. 26 fără sucursală. 
4. Durata Societăței va fi de 4 (patru) ani începând de la 1 Aprilie 1923 stil 

nou până la 1 Aprilie 1927. 
5. Capitalul social este de Lei 1.230.345 (adică lei un milion două sute trei 

zeci trei sute patru zeci și cinci) depus în numerar, mărfuri și creanțe de încasat, 
conform arătărilor din registre în proporția următoare: 

a) Sigmund Abständer a depus lei 898.934 bani 85 
b) Wilhelm Abständer a depus lei 216.452 bani 24 și 
c) Aron A. Penchas a depus lei 114.957 bani 91. 

6. Beneficiul net sau eventuala pagubă ce va rezulta din exercitarea 
comerțului, se va împărți în modul următor: 

a) Sigmund Abständer 37 1/ 2% (Treizecișapte și jumătate%) 
b) Wilhelm Abständer 36 și ¼% (Treizecișase și un sfert%) 
c) Aron A. Penchas 26 ¼% (Douăzecișase și un sfert%) 

7. Firma socială va fi legalmente representată în justiție, sau înaintea oricărei 
autorități de oricare dintre asociați, care este în drept de a semna în numele 
societăței, dar în ce privește ce eventual ar trebui emise pentru procurare de credit, 
firma socială nu va putea fi angajată decât dacă în josul numelui firmei va semna și 
câteș trei asociații individual. Altfel cel ce semnează se obligă numai personal, iar 
nu în numele firmei sociale. Tot asemenea se va urma și în cazul că s-ar libera 
efecte pentru plata mărfurilor luate pe credit pentru societate, ca și pentru cererile 
de credit în cont curent. 

Cumpărările importante de mărfuri se vor face bine înțeles în urma unei 
prealabile consfătuiri a tuturor asociaților, iar în cazul că unul dintre noi merge în 
străinătate pentru cumpărături, el va lucra singur în numele firmei conform 
instrucțiunilor stabilite „grosso modo” de comun acord mai dinainte. 

Este iarăși bine înțeles că la vamă, la poștă, la C.F.R. pentru afacerile firmei, 
oricare dintre asociați este în drept „singur a o representa în mod valabil”. 

8. Noi toți asociații suntem obligați de a depune toată munca și priceperea 
noastră exclusiv pentru propășirea acestei afaceri, neavând nici unul dreptul de a ne 
mai ocupa de un alt comerț, sau afaceri pe cont propriu, fără învoirea prealabilă, 
expresă și scrisă a celorlalți asociați. 

                                                 
35 Ibidem, dosar nr. 46/ 1931, nenumerotat. 



 Comercianți străini și „etnici români” în perioada interbelică 173

9. Pentru nevoile sale personale și ale familiei, va avea dreptul de a ridica din 
casa societăței următoarele sume lunar: 

a) Sigmund Abständer 10.000 (Zecemii) 
b) Wilhelm Abständer 9.000 (Nouămii) 
c) Aron A. Penchas 8.000 (Optmii) 

10. Bilanțul se va încheia la 31 Decembrie al fiecărui an, iar comptabilitatea 
se va ține în perfectă regulă în sediul social. 

11. La finele fiecărui an comercial, soldul creditor al fiecăruia dintre noi nu 
se va putea ridica fără învoirea expresă a celorlalți tovarăși, nici în total, nici în parte, ci 
se va adăuga la partea sa de capital, contribuind astfel la mărirea fondului social. 

12. În caz de neînțelegeri între asociați, care ar da loc la supărări și adânci 
nemulțumiri, oricare dintre asociați va avea dreptul de a cere rezilierea contractului 
dupe o avizare prealabilă de 3 luni prin portărei, și în care caz se va convoca 
comisiunea de arbitrii, care se va pronunța asupra felului cum se va lichida 
asociația și cum se vor plăti sumele respective. 

Comisia de arbitrii va fi compusă din câte un delegat ales de fiecare dintre 
noi și prezidată de un supraarbitru desemnat de toți asociații iar hotărârea ce 
comisia va pronunța cu majoritate de voturi, va fi absolut obligatorie pentru care 
dintre noi, fără a mai avea dreptul de a mai ataca-o pe nici o cale ordinară sau 
extraordinară, ea având puterea unei sentințe definitive și nerevizuibile. 

13. În caz de încetare din viață a vre-unuia dintre noi, în timpul asociației, se 
va urma astfel: 

Societatea nu se va dizolva imediat, ci va continua până la 31 Decembrie al 
anului în curs, când se va încheia bilanțul obișnuit. 

Soldul creditor cuvenit celui încetat din viață se va achita moștenitorilor 
respectivi în maximum un an dela încheierea bilanțului cu dobândă de zece la sută 
anual. Din această dobândă se va da cu anticipație moștenitorilor diverse sume de 
bani la orice nevoe. 

Succesorii legali ai celui încetat din viață nu vor avea însă în nici un caz 
dreptul de a face apel la justiție, spre a se ordona punerea de peceți, or facere de 
inventar, turburând astfel mersul normal al afacerei, ci va trebui să aștepte finele 
anului comercial, putând până atunci desemna pe unul dintre ei, sau chiar o 
persoană streină care să-i represinte în afacere, numai spre a supraveghea 
gestiunea, iar nu de a se amesteca în vre-un chip în administrație. 

14. Dacă dupe 2 luni dela expirarea acestui contract, afacerea va continua 
fără vre-o opunere din partea vre-unuia dintre noi, această asociație se va prelungi 
de drept în aceleași condițiuni și pe acelaș termen și așa mai departe. 

15. Făcut în Craiova în dublu exemplar azi 29 Marte 1923 
ss. Sigmund Abständer 
ss. Wilhelm Abständer 

ss. Aron A. Penchas 
Redactor și martor pentru identitatea părților 
ss. N. Fortunescu avocat, Craiova 
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Urmează autentificarea Trib. Dolj. Secția III la No. 1692 din 30 Marte 1923 
 
Grefa Trib Dolj Secțiunea III 
Prezenta copie fiind conformă cu originalul se atestă de noi. 
Grefier 
 
 
CONTRACT DE ASOCIAŢIE36 
 
Preschimbare ss al. Hagi Gheorghe 
 
Subsemnaţii (Ţevi) Zicu Blaustein şi (Leov) Nicu Blaustein, moştenitorii 

defunctului nostru părinte Isak Z. Blaustein, am convenit să preluăm asupra noastră 
activul şi pasivul Casei de schimb şi scompt „Isak Z. Blaunstein” exercitat până în 
prezent de mama şi fosta noastră tutoare legală în contul nostru. 

În acest scop ne asociem în nume colectiv şi declarăm prin acest act că 
societatea noastră ia asupra ei tot activul şi pasivul Casei de schimb şi scompt „Isak 
Z. Blaunstein” conform bilanţului general încheiat pe ziua de 31 Decembrie 1918, 
urmând ca acest comerţ să fie exercitat mai departe, pe contul şi pe răspunderea 
noastră proprie sub aceeaşi formă de „Isak Z. Blaunstein”. 

Fiecare din noii asociaţi are dreptul de a conduce şi administra o societate 
precum şi de a o reprezenta în justiţie sau înaintea oricărei autorităţi publice. 

Societatea va fi valabil obligată dacă firma socială va fi urmată de semnătura 
individuală a fiecăruia din noi. 

Societatea noastră îşi va avea sediul tot în Craiova şi va avea de obiect 
continuarea şi exercitarea comerţului de schimb şi scompt. 

Capitalul social astfel cum l-am redus astăzi este de lei 200.000 – care 
aparţine pe jumătate fiecăruia din noii asociaţi. 

Toate operaţiunile făcute de casa noastră de la 1 Februarie 1919 şi până astăzi 
trec de drept asupra asociaţiunei noastre. 

Pe fiecare an vom face inventarul şi vom încheia bilanţul. Beneficiile nete ca 
şi paguba se vor repartiza în mod egal între ambii asociaţi. 

Beneficiile nete se vor putea ridica de către asociaţi astfel ca în societate să 
rămână un capital social invariabil de lei 200.000. 

Durata societăţii noastre este nelimitată. 
În caz de încetare din viaţă a unuia din asociaţi, societatea va continua cu 

moştenitorii săi direcţi în aceleaşi condiţiuni: 
Craiova 14 Iulie 1919   ss Z. Blaustein 

ss Nicu Blaustein 
 

Redactat de mine cunoscând părţile ss/ Iancu Constantinescu, avocat Craiova 
Tribunalul Dolj Secţia Comercială şi de Notariat 

                                                 
36 Ibidem, dosar nr. 476/ 1932, f. 21. 
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Proces-verbal 2473 
 

Astăzi 16 Iulie 1919 în pretoriul Tribunalului Dolj Secţia Comercială şi de 
Notariat şi înaintea noastră al Hagi Gheorghe Jude Supleant la acest Tribunal 
asistat fiind de Dl N. Ionescu ajutor de grefier s-au prezentat D. Z. Blaustein şi 
Leon N. Blaustein comersanţi din Craiova, necunoscuţi de noi, stabilind identitatea 
lor cu martorul I. Constantinescu advocat din Craiova, cunoscut personal de noi. 
Cerând a se autentifica acest contract depus în dublu exemplar unul suszis pe o 
coală timbru de 10 lei şi subscris iar altul pe timbru de 50 bani nesubscris s’a 
prezentat şi Dlui I. Constantinescu advocat din Craiova cunoscut de noi personal 
întărind că actul s’a redactat şi scris de dânsul după cererea părţilor am vizat 
ambele exemplare şi citind actul în auzul părţilor la întrebările puse ne-a dovedit că 
cele cuprinse întrânsul sunt cu consimţământul Dlor şi că exemplarul prezentat 
subscris este subscris cu propriile semnături. 

În urma acestora am pus pe părţi de au subscris în prezenţa noastră şi în 
exemplarul presentat nesubscris şi apoi ambele exemplare s-au subscris tot în 
prezenţa noastră de martor şi scriitor. 

Noi luând act de aceste declaraţiuni şi constatându-le prin acest proces-verbal 
dăm autenticitate acestui Contract conform art. 10. din legea autentificării actelor 
combinat cu art. 1171 cod civil fiind plătite taxele sub recipisa No. 2096/ 919. 

 
S’a anulat timbru de 5 lei pentru autentificare 
Jude supleant ss. al Hagi Gheorghe  Grefier - nedescifrabil 
Grefa Tribunalului Dolj Secţia III-a 
 
Se atestă că acest contract s’a trecut în registru de societăţi al acestui Tribunal 

la No. 81 şi în cel de ordine sub No. 124 şi s’a transcris în registru pe transcripţiune 
de societăţi sub No. 124 de azi 31 Iulie 1919. 

Grefier D. Brezoescu 
 
Grefa Tribunalului Dolj S III 
Copia aceasta fiind conformă cu originalul Contract, autentificat de acest 

Tribunal la No 2473/ 919 şi transcris în registru de transcripţiuni de societăţi sub 
No 124/ 919, se atestă de noi. 

 
16 Octombrie 920 Craiova 
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FOREIGN TRADERS AND THE “ROMANIAN ETHNICS” BETWEEN 
THE WARS. CASE STUDY: MADONA DUDU STREET FROM CRAIOVA 

(Abstract) 

The study aims to identify foreign traders or the Romanian ethnics (Jews) who 
carried out their activity on a main street from Craiova during wars: Madona Dudu Street. 

Madona Dudu Street (Holy Mother), next to Unirii Street (Large Lane of the 
Townlet) and Lipscani set up “the Large Crossovers” and was one of the most significant 
commercial and urban areas. As Jean Porubsky said, the street was known as the Jewish 
street. The Jewish quarter found itself within the perimeter of Madona Dudu street and 
Piata Veche (the Old Market) area – not coincidentally Felix Aderca Street and Jerusalem 
Market are called so, within this area prevailed several Jewish stores. 

The commerce held on this street encompassed a wide range of products: colonial 
goods, odds and ends, trading post, bookstore, stationery, etc. We also meet: tailor shops, 
cobbler shops, hats, building supplies, banks, etc. Amongst the referred firms, serve as 
examples: Isak Z. Blaustein Bank, Marcovici Rubin, Sigmund Abstἂnder & Co. SINC, 
Richard Weintraub & Nicolae Marton, SINC. 

 
Keywords: Madona Dudu Street, foreign traders, „Romanian ethnics”, the interwar 

period, Craiova city. 
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TABERELE DE MUNCĂ DE FOLOS OBŞTESC  
ALE PREMILITARILOR DIN ŢINUTUL OLT  

ORGANIZATE ÎN CADRUL SERVICIULUI SOCIAL (1939) 

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU* 

Munca în folosul comunităţii, „munca obştească” sau „munca de folos 
obştesc”, a reprezentat un fenomen comun în Europa, afectată de Primul Război 
Mondial. Organizaţii sau iniţiative de muncă voluntară care implicau tineretul au 
apărut cu scopul de a diminua efectele şomajului şi ale sărăciei, care afectau toate 
straturile sociale: „Este de remarcat faptul că, în Europa secolului XX, prima dată 
munca obştească, implicând tineretul, a apărut în Danemarca, în 1917, iar după 
război, în 1920 în Anglia, Suedia şi Bulgaria, în 1922 în Norvegia, iar în 1925 în 
Elveţia, unde s-a impus a cea mai viabilă soluţie. În state ca Germania, 
Cehoslovacia, Polonia, România, Estonia, Letonia, Belgia, Ungaria şi Grecia după 
1930 au apărut, rând pe rând, tabere de muncă ale tineretului”1. 

În România, taberele de muncă de folos obştesc au reprezentat şi o 
contrapondere/ alternativă la taberele legionare dintre anii 1933–19372, încercându-se/ 
dorindu-se ca, într-un cadru organizat şi controlat de stat, să se ofere tineretului 
modele socio-comportamentale menite să îi formeze ca viitori cetăţeni, fideli 
puterii de stat şi regelui Carol al II-lea. Straja Ţării, Pregătirea Premilitară (P.P.), 
Serviciul Social etc. au fost structuri instituţionale care au avut un program, cu 
caracter obligatoriu, incluzând şi tineretul, conceput în concordanţă cu obiectivele 
proiectului de reformare a societăţii româneşti din timpul dictaturii regelui Carol  
al II-lea3. 

Rolul acestora în educarea tineretului a rămas consemnat şi în memorialistica 
vremii. În acest sens redăm următorul citat: „[Regele Carol al II-lea] Era condus de 

                                                 
* Cercetător științific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, 

Craiova, Email: dianamihaelapaunoiu@yahoo.com 
1 Culturalizare în uniformă: articole şi documente privnd legea Serviciului Social 193–1939, 

antologie de Zoltán Rostás şi Dragoş Sdrobiş, pref. de Zoltán Rostás, postf. De Dragoş Sdrobiş, 
Bucureşti, Editura Paideea, 2017, p. 8 (în continuare, se va cita: Culturalizare în uniformă...). 

2 A se vedea, pentru o analiză a taberelor de muncă legionare, Mirel Bănică, Biserică Ortodoxă 
Română, stat şi societate în anii ’30, prefaţă de Marius Turda, Iaşi, Editura Polirom, 2007, pp. 177–186. 

3 Enciclopedia României, vol. I, Statul, comitetul de directie: Dimitrie Gusti, Const. Orghidan, 
Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte, București, Imprimeria Națională, 1938, p. 958. vezi, pentru o 
analiză detaliată a metodelor educaţionale şi a modelelor comportamentale instituite pentru educarea 
tineretului, Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa regală a ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012, pp. 219–231; Idem, Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al 
II-lea (1938–1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 21 şi urm. 



 Dana-Mihaela Păunoiu 178 

râvna nepotolită de reformator. Urmărea identificarea progresului poporului, 
dându-și seama că înainte de a se scoate națiunea din sărăcie – prin cultură și 
disciplină – cele mai bune intenții sunt irealizabile. De aceea a stăruit, cu adevărat 
fanatism pentru educația copiilor prin cercetășie4, premilitărie, sport etc. Educația 
englezească i se părea cea mai potrivită pentru dezvoltarea personalității, a 
inițiativei și a curajului de a lua răspunde”5. 

În acest studiu sunt reconstituite şi analizate, în principal pe baza 
documentelor de arhivă, taberele de muncă de folos obştesc organizate, cu 
premilitarii din Ţinutul Olt, în cadrul Serviciului Social în anul 1939. După o scurtă 
trecere în revistă a principalelor prevederi stipulate în legea şi regulamentul de 
aplicare a Pregătirii Premilitare (P.P.), analiza este axată pe instrucţiunile 
autorităţilor centrale privind organizarea şi programele de lucru ale taberelor 
premilitarilor, precum şi pe situaţia concretă din teritoriu, pe realizările efective ale 
taberelor şi a cauzelor care au dus la succesul sau insuccesul acestora. 

Potrivit legii din 11 mai 1934 şi a regulamentului legii, din 7 februarie 1935, 
Pregătirea Premilitară avea următorul scop: „a) Dezvoltarea sentimentelor patriotice;  
b) Întărirea sentimentelor morale; c) Formarea spiritului de ordine şi disciplină 
cetăţenească; d) Completarea aptitudinilor fizice, pentru a se mări puterea de 
muncă în viaţă şi energia în luptă pentru apărarea hotarelor; d) Dobândirea de 
cunoştinţe militare elementare, pentru o asimilare cât mai uşoară şi mai repede 
(sic!) a instrucţiei militare, la chemarea sub drapel” (art. 1)6. 

Art. 2, cap. I, din Regulamentul Legii Pregătirii Premilitare stipula că scopul 
multiplu, stabilit de lege, trebuia să se îndeplinească prin următoarele 3 categorii de 
activităţi: „1. Conferinţe documentate şi cu o bogată exemplificare prin planşe, prin 
tablouri educative şi culturale, filme şi proiecţiuni cinematografice etc.; 2. Exerciţii 
fizice şi sportive în cadrul igienic; 3. Şedinţe de instrucţie, executate în zile şi ore 
care să nu stingărească activitatea obişnuită a tineretului, închinată întreţinerii vieţii 
şi luminării minţii sau formării carierei lui”7. 

Pregătirea Premilitară era obligatorie, cu câteva excepţii8, pentru toţi tinerii 
cu vârsta între 18 şi 20 de ani, fii de cetăţeni români, obligativitate care începea de 
la 1 noiembrie a anului în care tânărul împlinea 18 ani şi se termina la 1 noiembrie 
a anului în care acesta împlinea 21 de ani. În cazul în care încorporarea 

                                                 
4 La 24 ianuarie 1937, Cercetășia și Străjeria au fost unite în Falanga Străjerilor și Străjerelor, 

pentru ca la 7 octombrie 1937 să fie înființată instituția Straja Țării (Enciclopedia României, vol. I, 
Statul,..., p. 486). 

5 Alexandru Vaida-Voevod, Memorii, vol. III, prefață, ediție îngrijită, note și comentarii de 
Alexandru Șerban, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, p. 189. 

6 C. Hamangiu, Codul general al României (1856–1935), vol. XXII, Legi uzuale cuprinzând 
întreaga legislaţiune a anului 1934, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 
Centrală, 1935, p. 293; Ibidem (1856–1936), vol. XXIII, Legi uzuale cuprinzând întreaga legislaţiune 
a anului 1935, p. 42, 

7 Ibidem, vol XXIII, p. 42. 
8 Excepţii stipulate în articolul 2 de din Lege P.P. (Ibidem, vol. XXII, pp. 293–294) şi 

articolele 6–14 din Regulamentul Legii P.P. (Ibidem, vol. XXIII, pp. 42–44). 
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contingentului avea loc la altă dată decât 1 noiembrie, tânărul continua pregătirea 
premilitară până la data încorporării9. 

Potrivit art. 3, cap. 1, din legea P.P.: „Durata efectivă a pregătirii premilitare 
este de câte 40–50 de şedinţe în fiecare an – în principiu în zilele de sărbătoare, 
după serviciu religios – la care se va adăuga câte o concentrare anuală de 4–7 zile”10. 

După înfiinţarea Serviciului Social, la 16 octombrie 1938, s-a prevăzut 
colaborarea autorităţilor centrale şi locale ale P.P. cu reprezentanţii Căminelor 
Culturale (organul de execuţie al instituţiei Serviciului Social), cu scopul ca activităţile 
premilitarilor să fie concepute astfel încât să fie completate cu obiectivele şi programul 
acestei noi instituţii. În acest sens, s-a introdus în activitatea premilitarilor şi taberele 
de muncă de folos obştesc – „o concentrare pentru muncă de interes obştesc”11. 

Pe lângă educaţia propriu-zisă pe care o primeau tinerii premilitari cu ocazia 
executării unor activităţi practice specifice, munca de folos obştesc (M.F.O.) era 
considerată, în epocă, importantă din mai multe puncte de vedere. Aceasta trebuia 
să ofere un set de cunoştinţe tehnice şi practice, un model pentru populaţia satelor 
şi să contribuie la dezvoltarea sentimentului solidarităţii în cadrul comunităţilor 
locale, a disponibilităţii acestora de a se implica în activităţile, presupunând 
realizarea a unor lucrări de interes obştesc, organizate de autorităţi,. Mai mult decât 
atât, se propaga, în rândul publicului larg, ideea că munca în comun pentru binele 
colectivităţii îşi are originea în obiceiurile strămoşeşti străvechi, legitimându-se 
astfel munca obştească ca aparţinând tradiţiei poporului român. 

Semnificativ în acest sens, este programul de lucrări de interes obştesc, 
întocmit, pentru muncile de primăvară, de către Căminul Cultural judeţean „Tudor 
Vladimirescu” din Târgu Jiu, subordonat Fundaţiei Culturale Regale „Principele 
Carol”, şi înaintat rezidentului regal al Ţinutului Olt spre aprobare, la 3 martie 
1939. Acesta cuprindea lucrări generale pentru întreg judeţul Gorj, la care urmau să 
se adauge cele specifice fiecărui sat. Redăm mai jos un fragment din adresa prin 
care se solicita aprobarea rezidentului regal pentru programul de lucrări obşteşti de 
primăvară: 

„Începutul lucrărilor se va face cu fast, chemând pe săteni, cu premilitarii şi 
elevii, în faţa sfatului căminului [cultural] şi a funcţionarilor din comună, se va 
oficia o mică rugăciune de [către] preot, apoi se va arăta sătenilor programul ce 
trebuie executat, se va explica necesitatea lucrărilor, că sunt în interesul lor. Că 
sunt o binefacere, o pomană ce face fiecare pentru binele lumii, reamintind bunul 
obicei al strămoşilor care făceau drumuri, punţi şi poduri peste ape, fântâni, troiţe, 
plantări de pomi şi de păduri, apoi se va insista şi îndemna ca fiecare de bună 
vo[i]e, din dragoste să iese să facă aceste lucrări. (...) 

                                                 
9 Ibidem, p. 42. 
10 Ibidem, vol. XXII, p. 294. 
11 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N. Dj.), fond 

Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 38/ 1938, f. 69.; „Monitorul 
Oficial”, partea I, an. CVI, nr. 242, 18 octombrie 1939, p. 4952. 
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Lucrările se încep cu premilitarii fiindcă fiind sub conducerea D[omnu]lui 
comandant vor face lucrările după toate regulile raţionale şi technice aşa că vor fi 
model pentru săteni, iar în al doilea rând sătenii văzând frumuseţea şi utilitatea 
acestor lucrări se va produce în sufletul lor oarecare părere de rău că nu s-au făcut 
mai demult, că făceau bine strămoşii şi e un păcat că s-au părăsit aceste obiceiuri 
româneşti şi creştineşti şi totodată se va produce şi îndemnul de a ieşi să termine 
aceste lucrări”12. 

Lucrările de interes obştesc şi de îndrumare în lucrările agricole pentru 
sezonul de primăvară se făceau în cadrul/ sub egida Căminului Cultural şi vizau 
următoarele: îngrijirea şi întreţinerea curţilor şi localurilor instituţiilor publice 
(biserică, şcoală, cămin cultural, primărie, dispensar etc.), îngrijirea cimitirelor; 
formarea, sub îndrumarea inginerilor agronomi, a pepinierei căminului cultural; 
repararea/ construirea şi îngrijirea drumurilor, podurilor şi a plantaţiilor pe zone; 
plantarea şi îngrijirea pomilor şi a grădinilor de zarzavat din gospodăriile sătenilor; 
plantarea pomilor pe zone (râpe, dealuri, marginea izvoarelor şi apelor curgătoare 
etc.); înfrumuseţarea drumurilor şi îngrijirea pădurilor; îngrijirea fântânilor; 
pregătirea/ curăţeniei casei şi a curţii de Sf. Paşti; explicaţii teoretice şi practice 
despre agricultură; explicaţii teoretice şi practice privind importanţa culturilor de in 
şi cânepă în economia naţională, dar şi în economia fiecărei gospodării13. 

Munca de interes obştesc presupunea atât învăţarea de cunoştinţe teoretice, 
cât şi cunoştinţe practice, iar premilitarii erau cei care, acumulând informaţiile 
necesare, urmau să fie, la rândul lor, model şi sprijin pentru populaţia satelor. De 
asemenea, reprezentanţii instituţiilor publice trebuiau să se implice în propagarea în 
rândul populaţiei a importanţei şi necesităţii muncii de folos obştesc astfel încât 
comunităţile locale să participe din convingere şi cu entuziasm la continuarea 
lucrărilor începute de către premilitari. 

Semnificativ pentru modul în care erau combinate metoda diseminării 
cunoştinţelor teoretice şi cele practice/ aplicative în rândul premilitarilor şi, prin 
extensie, în rândul populaţiei, sunt activităţile obşteşti referitoare la pomi şi la 
grădina de zarzavat. Într-o primă etapă, agronomii organizau cursuri practice 
(considerate ca fiind combinarea informaţiilor teoretice cu activităţi aplicative pe 
teren) cu comandanţii de centre şi premilitarii. În cea de- a doua etapă: 

„După aceea să plece cu ei [premilitarii] într-o grădină cu pomi apropiată a 
unui sătean şi să facă aplicaţie celor la curăţirea şi îngrijirea pomilor. 

Veniţi în comună, strânşi la un loc, comandantul premilitar să repete cele 
spuse de agronom, să aplice sub supravegherea lui cele spuse, la pomii din grădina 
unui sătean. 

După aceea să fie trimişi la casele lor şi să execute totul întocmai. 
Comandantul îi va controla”14. 

                                                 
12 S.J.A.N. Dj., fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 20/ 

1939, f. 117. 
13 Ibidem, ff. 118–123. 
14 Ibidem, f. 120. 
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Elocvent pentru evidenţierea colaborării şi implicării reprezentanţilor 
diverselor categorii socio-culturale, precum şi a manierei în care erau propagate, în 
rândul populaţiei adulte, cunoştinţele tehnice, teoretice şi aplicate, necesitatea 
solidarităţii colectivităţilor locale şi a importanţei reactivării tradiţiei muncii de 
folos obştesc (a treia etapă) este următorul citat din programul de lucrări pentru 
interes obştesc, sus menţionat: 

„Fiecare premilitar să aibă în seama lui un număr de săteni, cărora să le 
explice tot ce li s-a spus şi să-i îndemne să facă la fel. 

După aceea sfatul căminului [cultural] şi autorităţile să vestească a doua zi 
sau a treia şi pe săteni ca sa [i]ese toţi la îngrijirea pomilor lor în grădini şi pe 
livezi. 

Cu ceva mai înainte preotul la biserică să le vorbească despre datoria faţă de 
pomi, datoria de a face muncă bună şi raţională, folosul avut de la pomi, cum moşii 
şi strămoşii puneau pomi, îi altoiau şi îi îngrijeau în fiecare an, aşa că valea, 
dealurile şi grădinile erau pline de cireşi, vişini, meri, peri, iar iarna podurile 
caselor, pivniţele şi clăile cu fân erau înţăsate cu fructe. Noi cei de azi am părăsit 
această muncă cinstită şi cuminte. Să ne întoarcem la ea. 

De asemenea: învăţătorul la şcoală să vorbească copiilor şi să-i îndemne să 
spună părinţilor să pună pomi, să îi altoiască, iar cei care îi au să îi îngrijească. 

Primarul, jandarmul să le spună la săteni acelaş[i] lucru”15. 
Efectul pe care doreau să îl obţină autorităţile la sfârşitul campaniilor de 

muncă de folos obştesc implicând tineretul premilitar depăşea graniţa strictă a 
educaţiei acestuia, mizându-se pe consecinţe la nivelul întregii comunităţi. Se dorea 
atât oferirea unor modele şi metode de lucru cu ajutorul cărora sătenii să îşi 
îmbunătăţească tehnica de lucru şi obţinerea unor produse de calitate, cât, mai ales, 
creşterea disponibilităţilor comunităţilor locale de a participa din convingere la 
munca de folos obştesc şi întărirea sentimentului de solidaritate socială. Sugestiv în 
acest sens este următorul citat: „Preveniţi din timp de aceste lucruri când îi vor 
obliga [pe săteni] să [i]ese la îngrijirea pomilor lor, nu le va veni greu, nu vor 
socoti ca o greutate impusă, ci vor vedea că e pentru binele lor, pentru cinstea lor şi 
a ţării, arătând că ştiu să muncească”16. 

Încheierea lucrărilor de primăvară se făcea, în spaţiul public, cu fast, cu 
scopul de a se recunoaşte meritele premilitarilor în funcţie de realizările avute, dar 
şi pentru popularizarea muncii de interes obştesc şi pentru stimularea comunităţilor 
locale pentru a desfăşura acest tip de activitate. Astfel, într-o primă fază, după 
încetarea campaniei, premilitarii se strângeau pe centre, alături de membrii sfatului 
căminului cultural şi reprezentanţii autorităţilor publice (prefect, protoereu, revizor 
şcolar, şeful serviciului tehnic, preşedintele camerei agricole, doctor uman şi 
veterinar, preşedintele şi directorul căminului cultural), iar ceremonia, începea cu o 
rugăciune săvârşită de preot. Comandanţii premilitari dădeau raportul lucrărilor, 

                                                 
15 Ibidem, ff. 120–121. 
16 Ibidem, f. 121. 
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după care prefectul sau directorul căminului cultural judeţean sau altă autoritate 
publică, trebuia să mulţumească premilitarilor şi să prezinte clasificarea comunelor 
în funcţie de realizările pe care le-au avut17. 

În faza a doua, ceremonia care marca sfârşitul muncii de folos obştesc se 
desfăşura în mijlocul sătenilor: „După aceea, în sate vor strânge pe săteni, 
premilitari şi elevi şi autorităţile comunale. Se va face rugăciune de mulțumire, 
comandantul premilitar va da raportul. Se vor aduce mulţumiri şi îndemnuri de a-şi 
face un obicei din aceste munci de interes general, arătând ce frumos e în sat, ce 
mulţumire sufletească trebuie să simtă fiecare din ei. După aceea se va face 
clasificarea sătenilor după munca bună depusă în interes general şi individual”18. 

Metoda teoretică, aplicativă şi propagandistică era aceeaşi şi pentru grădinile 
de zarzavat şi celelalte lucrări de interes obştesc19. 

În vara anului 1939, au fost organizate sub coordonarea Serviciului Social, 
tabere de muncă de folos obştesc cu premilitarii incluşi, de legea recrutării armatei 
din 1930, în categoria I20. Astfel, la 7 aprilie 1939, autorităţile locale primeau un 
set de instrucţiuni, elaborat de Serviciul Social, Inspectoratul General al Muncii de 
Folos Obştesc, referitoare la taberele de muncă cu premilitarii şcolari – universitari 
pe timpul vacanţei şcolare. Acestea trebuiau să se organizeze în două serii de câte 
20 de zile (9–29 iulie şi 3–23 august 1939). În câte un judeţ din fiecare cele 10 
ţinuturi21, Serviciul Social a hotărât câte o plasă model unde să fie organizate 
taberele de muncă cu premilitarii22. În Ţinutul Olt, a fost desemnată, ca plasă-
model, plasa Ocolu din judeţul Romanaţi23. 

                                                 
17 Ibidem, f. 124. 
18 Ibidem, ff. 124–125. 
19 Ibidem, ff. 120–124. 
20 Conform Legii asupra recrutării armatei din 1930, P.P. avea programe de instrucţie 

diferenţiate pentru două categorii de tineri: categoria I, premilitarii şcolari şi universitari, care puteau 
solicita amânarea P.P. pentru continuarea studiilor, şi categoria a II-a, premilitarii rurali şi municipali 
(Teodor Repciuc, Pregătirea Premilitară în România în perioada 1934–1939, în „Gândirea Militară 
Românească”, serie nouă, anul XIII, nr. 4, iulie – august 2002, p. 125). 

21 Prin reforma administrativă din 14 august 1938, teritoriul statului român a fost împărţit în 10 
unităţi administrativ-teritoriale denumite ţinuturi, formate fiecare dintr-un număr variabil de judeţe, 
plăşi, oraşe şi sate (comune urbane şi rurale). Ţinutul Olt, cu reşedinţa la Craiova, era format din şase 
judeţe: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Romanaţi şi Vâlcea (Vezi, pe larg, Diana-Mihaela Păunoiu, 
Rezidenţa regală a ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 77 şi urm.). 

22 Exceptând Ţinutul Olt, plăşile model hotărâte de Serviciul Social pentru a fi organizate 
tabere de muncă au fost următoarele: Iza, jud. Maramureş, ţinutul Someş; Câmpeni, jud. Turda, 
ţinutul Mureş, Bozovici, jud. Caraş, ţinutul Timiş; Argeş, jud. Argeş, ţinutul Bucegi; Ovidiu, jud. 
Constanţa, ţinutul Marea; I. Vodevod, jud. Cahul, ţinutul Dunărea de Jos; Rezina, jud. Orhei, ţinutul 
Nistru; Codru, jud. Iaşi, ţinutul Prut; Humorului, jud. Câmpulung, ţinutul Suceava (S.J.A.N. Dolj, 
fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 101/ 1939, f. 82). 

23 Ibidem. Potrivit reorganizării administrativ-teritoriale din aprilie 1939, când s-a dispus 
înfiinţarea unei plase noi în fiecare judeţ, având o circumscripţie mai mică şi reşedinţa, preferabil, în 
capitala judeţului, plasa Ocolu din judeţul Romanaţi, nou înfiinţată, era formată dintr-un oraş, Caracal 
(reşedinţă de plasă şi de judeţ) şi 15 comune rurale: Băbiciu, Cezieni, Comanca, Deveselu, 
Drăghiceni, Fărcaşele, Gostavăţu, I.G. Duca, Redea, Reşca, Rotunda, Stoeneşti, Studiniţa, Traian şi 
Vlădila (Diana-Mihaela Păunoiu, op. cit., pp. 132, 136). 



 Taberele de muncă de folos obştesc ale premilitarilor din ţinutul Olt 183

În luna iulie, trebuiau repartizaţi, cu prioritate, premilitarii şcolari, pentru a 
putea să susţină, în august, examenele de admitere la şcolile militare sau, eventuale 
corigenţe. În luna august, trebuiau repartizaţi în taberele de muncă, în special, 
studenţii de toate categoriile, elevii şcolilor de agricultură şi silvicultură, precum şi 
restul şcolarilor care nu au fost repartizaţi în prima serie. Această repartizare a 
premilitarilor în taberele de muncă nu era întâmplătoare, deoarece se avea în vedere 
realizarea, pe termen lung, a unui obiectiv important, respectiv familiarizarea 
premilitarilor universitari cu obiectivele şi modul de lucru al echipelor Serviciului 
Social: „Această repartiţie se face în scopul în scopul ca: în luna August echipierii 
Serviciului Social încep să lucreze pe teren şi în vederea recrutării acestora, pentru 
viitor, dintre premilitarii studenţi, e bine ca aceştia să facă practica lucrului 
împreună cu echipierii serviciului social”24. 

Lucrările care trebuiau executate în cadrul taberelor de muncă trebuiau să fie 
în concordanţă cu obiectivele generale şi programul Serviciului Social. Semnificativ în 
acest sens este următorul citat din instrucţiunile sus menţionate: 

„Lucrările ce se vor prevedea într-un program vor cuprinde: în principiu 
numai lucrări pentru ridicarea satelor, conform instrucţiunilor ce Căminele culturale 
[le-au primit] de la Serviciul Social (Fundaţia Regală Pr[incipele] Carol) Direcţia 
Căminelor. 

Aceste lucrări se vor clasa într-o ordine de urgenţă, după nevoia lor 
obştească, trecându-se astfel de la un cămin la altul, de la un sat la altul, din 
gruparea de localităţi ce intră în zona fixată pentru fiecare tabără de muncă. 

Lucrările se vor alege numai în interesul satelor şi care vor privi în primul 
rând gospodăria ţăranilor noştri sau a comunităţii satului”25. 

În fiecare plasă, trebuiau să funcţioneze două feluri de tabere: mari, 
cuprinzând circa 100 de premilitari (minim 80), şi mici, de circa 50 de premilitari 
(minim 40). În plasa Ocolu, judeţul Romanaţi, urmau să fie organizate 20 de tabere 
de muncă cu premilitarii şcolari – universitari: 9 tabere mari şi 11 tabere mici. 
Localităţile trebuiau să aibă cămin cultural sau subinspectorat P.P. Se acorda o 
oarecare flexibilitate autorităţilor locale. Astfel, pentru organizarea taberelor de 
muncă puteau să se grupeze două sau mai multe sate, în funcţie de nevoile urgente 
locale. De asemenea, dacă un cămin judeţean considera că este necesar, se puteau 
reduce numărul taberelor mari în favoarea creşterii celor mici26. 

Căminul cultural judeţean trebuia să aleagă, din propunerile inspectoratului, 
ca taberele de muncă să fie organizate în localităţile care îndeplineau următoarele 
condiţii: „să necesite lucrări importante de primă urgenţă şi în folosul ridicării 
satului / satelor învecinate pentru care să se dispună la timp de materialele şi 

                                                 
24 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 101/ 

1939, f. 82. 
25 Ibidem, f. 84. 
26 Totalul taberelor de muncă cu premilitarii şcolari – universitari din vara anului 1939, la 

nivelul întregii ţări, era de: 60 de tabere mari şi 80 de tabere mici ( Ibidem, ff. 82–83). 
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unelte, precum şi personalul tehnic de supraveghere; să permită o bună hrănire27 a 
premilitarilor concentraţi; să permită o uşoară afluire a premilitarilor concentraţi, 
[aceasta] asigurându-se prin mijloace de transport, tren, autobuze, căruţe sau pe jos, 
dacă distanţa de la staţia c.f.[r.] nu depăşeşte 15 km”28. 

Programele de lucrări ale taberelor de muncă din vara anului 1939, cuprinzând şi 
lucrări mai mari, în cazul în care nu erau finalizate, puteau fi terminate cu 
premilitarii rurali în timpul concentrărilor normale, de câte 8–10 zile, din lunile 
septembrie – octombrie şi noiembrie. Având în vedere că aceste lucrări erau în 
interesul comunităţii locale, ele puteau fi finalizate şi cu populaţia locală29. 

O tabără de muncă era condusă de un ofiţer activ sau în rezervă, desemnaţi 
„dintre cei mai distinşi din pregătirea premilitară şi care au condus în trecut în 
foarte bune condiţiuni o tabără de muncă de folos obştesc”30. 

Pentru judeţele, în care nu se organizau tabere de muncă pe perioada verii, 
urmau să se dea, în timp util, alte instrucţiuni pentru concentrările de toamnă ale 
premilitarilor rurali, în conformitate cu dispoziţiile şi obiectivele Serviciului Social31. 

Instrucţiunile din 7 aprilie 1939 cuprindeau dispoziţii generale, orientative, 
privind organizarea taberelor de muncă cu premilitarii şcolari – universitari, rolul 
principal în stabilirea obiectivelor detaliate revenind căminelor culturale şi 
subinspectoratelor Pregătirii Premilitare locale. Programele elaborate de autorităţile 
locale pentru taberele de muncă trebuiau supuse aprobării până la 20 mai 193932. 

În ţinutul Olt, au fost organizate tabere de M.F.O. cu premilitarii în toate cele 
6 judeţe, cu pondere mai mare în judeţul Romanaţi, unde plasa Ocolu, fusese 
aleasă, de Serviciul Social, ca plasă model: 

– în judeţul Romanaţi, în comunele: Băbiciu, Studeniţa, Traian, Cezieni,  
I.G. Duca, Vişina Veche, Stoeneşti, Dioşti, Slătioara, Recşa, Drăghiceni, Fărcaşele, 
Gostavăţu, Deveselu, Scărişoara, Redea, Rotunda, Vlădila, Dobrun, Amărăştii de 
Sus şi Popânzăleşti; 

– în judeţul Olt, în comunele: Alimăneşti şi Corbul de Sus; 
– în judeţul Dolj, în comuna Sărbătoarea; 
– în judeţul Mehedinţi, în comuna Padeşul; 
– în judeţul Gorj, în comuna Costeni; 
– în judeţul Vâlcea, în comuna Vlădeşti33. 
Potrivit inspecţiilor efectuate de reprezentanţii Inspectoratului M.F.O. în 

cadrul taberelor de muncă organizate, în luna iulie 1939, în judeţul Romanaţi, 
                                                 

27 Hrănirea premilitarilor şcolari – universitari trebuia să se facă în limita unei sume de 22 de 
lei pe zi, şi consta în: ceai sau lapte cu pâine dimineaţa, dejunul şi, seara, câte o ciorbă sau supă şi un 
fel cu carne sau o friptură, precum şi câte o pâine zilnică (Ibidem, f. 84). 

28 Ibidem, f. 83. 
29 Ibidem, f. 84. 
30 Ibidem, f. 85. 
31 Ibidem, f. 84. 
32 Ibidem, ff. 83, 85. 
33 Ibidem, dosar nr. 32/ 1939, f. 19. 
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efectivul celor concentraţi a fost următorul: în tabăra Redea – 48 de premilitari şi  
2 ofiţeri; în tabăra Amărăştii Sus – numărul premilitarilor neprecizat în raportul de 
inspecţie, 2 ofiţeri; tabăra Studiniţa – 48 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Rotunda –  
44 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Vlădila – 46 de premilitari şi un ofiţer; tabăra 
Deveselu – 48 de premilitari şi 2 ofiţeri; tabăra Traian – 52 de premilitari şi  
2 ofiţeri; tabăra Băbiciu – 47 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Scărişoara – 47 de 
premilitari şi 2 ofiţeri; tabăra Gostavăţu – 47 de premilitari şi 2 ofiţeri; tabăra 
Stoeneşti – 53 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Fărcaşele – 46 de premilitari şi  
2 ofiţeri; tabăra Reşca – 48 de premilitari şi un ofiţer; tabăra I.G. Duca – efectivul 
neprecizat în raportul de inspecţie; tabăra Dobrun – 52 de premilitari şi un ofiţer,  
1 instructor; tabăra Slătioara – 44 de premilitari şi 2 ofiţeri. La acestea se adăugau 
şi 2 tabere mari, organizate la Dioşti: una organizată cu şcolari – universitari, 
cuprinzând 108 premilitari, condusă de comandantul locotenent în rezervă Enăchescu 
Ioan şi ajutorul de comandant, sublocotenentul în rezervă Ştefan Constantin şi alta 
organizată cu premilitarii rurali, compusă din 152 de premilitari şi condusă de 
comandantul locotenent în rezervă Iliescu Vasile şi ajutorul de comandant locotenent 
în rezervă Iancu Florea34. 

Conform raportului întocmit de prefectul judeţului Romanaţi şi înaintat, la  
22 iulie 1939, rezidentului regal al Ţinutului Olt, în judeţul Romanaţi au fost 
organizate, în total, 21 de tabere de M.F.O. cu premilitari şcolari şi universitari, dar 
şi rurali, concentraţia cea mai mare fiind plasa model Ocolu35. 

Corespondenţa administrativă dintre autorităţile implicate în organizarea şi 
desfăşurarea taberelor de muncă de folos obştesc ale premilitarilor (în cazul de faţă, 
rapoartele de inspecţie şi raportul prefectului judeţului, menţionate mai sus), 
prezintă o importanţă deosebită pentru analiza noastră, deoarece oferă informaţii 
care permit pe de o parte reconstituirea situaţiei reale de pe teren, iar pe de altă 
parte, prin corelarea cu instrucţiunile din aprilie 1939, permit evaluarea rezultatelor 
finale ale taberelor de muncă din judeţul Romanaţi, stabilit de către Serviciul 
Social ca model pentru restul judeţelor Ţinutului Olt. 

În general, programul cuprindea două feluri de activităţi: în prima parte a 
zilei, munca de folos obştesc (în medie 6–8 ore), iar seara, activităţi educative – 
instrucţie premilitară, pregătirea pentru şezători, meditaţii pentru cei care aveau 
examene de dat sau practicarea sporturilor (1–2 ore). Exceptând tabăra din comuna 
Dioşti, în restul taberelor nu au fost prezente echipele Serviciului Social. 

Lucrările cu premilitarii au fost realizate în funcţie de necesităţile locale. Dintre 
acestea le menţionăm pe următoarele: amenajarea şoselei principale, alinierea 
gardurilor şi construirea trotuarelor, dărâmarea vechii clădiri a dispensarului şi 
construirea unui local de baie comunală (tabăra Redea); producerea cărămidei 
necesare pentru construirea localului căminului cultural (tabăra Amărăştii de Sus); 
participarea la construirea unui local de şcoală şi a unei clădiri pentru căminul 

                                                 
34 Ibidem, dosar nr. 46/ 1939, f. 143–260v. 
35 Ibidem, f. 142. 
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cultural, curăţirea şi amenajarea curţii bisericii şi o parte din cimitir (tabăra 
Studiniţa); continuarea lucrărilor, începute anterior cu premilitarii rurali, de 
construire a căminului cultural (tabăra Rotunda), asanarea unei bălţi din apropierea 
satului (tabăra Deveselu), construirea unei sufragerii şi bucătării în curtea şcolii, 
pentru a servi cantinei şcolare (Dobrun) etc.36 

În alte tabere de M.F.O., programul stabilit iniţial nu s-a realizat, în principal, 
din cauza neînţelegerilor apărute între autorităţile implicate. Astfel a fost cazul 
taberei din comuna Scărişoara. Potrivit raportului de inspecţie întocmit de 
reprezentantul Subinspectoratului P.P. Romanaţi, la 19 iulie 1939: „Până la această 
dată nici un randament. În programul de lucrări este prevăzută construirea unei băi 
comunale pentru care d[omnu]l G[ene]ral Scărişoreanu, fost rezident regal al 
Ţinutului Olt, a prevăzut suma de 600.000 [de] lei. Din cauza neînţelegerii dintre 
autorităţile locale şi membrii Sfatului Căminului Cultural local, până la această 
dată nu s-a putut păşi la nici o realizare. Din această cauză premilitarii pentru a nu 
sta degeaba au fost întrebuinţaţi la lucrări fără nici o importanţă. La inspecţie am 
găsit tabăra mergând la prăşitul unui loc, pentru întinsul cărămizii, iar o parte din ei 
lucrând la desfundarea unei fântâni părăsite din care să ia apă pentru cărămidă. Trei 
premilitari [erau] băgaţi la adâncime de 7-8 metri. Am oprit lucrarea şi am dat 
ordin să nu se mai continue până ce comuna nu îşi va organiza un specialist şi cele 
necesare p[en]tr[u] fabricatul cărămizii”37. 

În tabăra de M.F.O. Gostavăţ, până la data de 19 iulie 1939, nu se lucrase 
nimic important, în special din cauza programului greşit întocmit, a neînţelegerilor 
dintre comandantul taberei şi ajutorul de comandant şi a favoritismelor manifestate 
de comandantul taberei faţă de unii dintre premilitari: „Din 47 efectiv, am găsit pe 
şantie[r] lucrând la cărămidă 24 [de] premilitari fără nici o organizare şi fără o 
repartiţie sistematică a lucrului. Restul de 23 [de] prem[ilitari] s-au găsit prin 
dormitor şi la bucătărie fără rost”38. 

La tabăra de M.F.O. Stoeneşti, deşti organizarea şi disciplina erau foarte 
bune, iar premilitarii lucrau „cu voioşie şi din dragostea ce o poartă şefilor lor care 
se ocupă îndeaproape de şcoala lor”, programul de lucru stabilit iniţial nu a putut fi 
îndeplinit din cauza faptului că fondurile alocate erau blocate: „Din cauză că 
fondurile ce posedă pentru terminarea localului de şcoală şi construirea unui canal 
p[en]tr[u] asanarea unei bălţi din mijlocul satului se găsesc consemnate şi nu s-a 
putut obţine deconsemnarea lor până în prezent, tabăra a lucrat la amenajarea pieţei 
din jurul monumentului Eroilor, la alinierea gardurilor şi facerea trotuarelor şi la 
definitivarea terenului de sport. Imediat ce se vor obţine fonduri se va trece la 
terminarea şcolii şi la construirea canalului”39. 

O altă tabără în care programul de lucru iniţial nu a fost respectat din cauza 
lipsei de fonduri a fost cea organizată în comuna I.G. Duca, unde, însă, în urma 

                                                 
36 Ibidem, ff. 143–148, 153. 
37 Ibidem, f. 153–153v. 
38 Ibidem, f. 154. 
39 Ibidem, f. 155. 



 Taberele de muncă de folos obştesc ale premilitarilor din ţinutul Olt 187

inspecţiei din 19 iulie 1939, a fost descoperit şi un caz de indisciplină. Astfel, 
reprezentantul Subinspectoratului P.P. Romanaţi nota în raportul de inspecţie 
următoarele: „Programul (al M.F.O. şi educativ): Deşi zi de lucru obişnuită am 
găsit tabăra plecată în excursie cu comandnatul la pădure. Ajutorul [de comandnat] 
nu fost în măsură să dea nici o relaţie. Disciplina: Nu am putut vedea prem[ilitarii] 
neştiind nimeni unde pot fi găsiţi. Am întâlnit însă pe drum 2 prem[ilitari] învoiţi 
de comandant să facă ba[i]e la Caracal deşi baia nu funcţiona în acea zi. Deci 
disciplina lasă de dorit din cauza slăbiciunii comandantului [locotenent Creţu 
Avram]”40. 

O altă tabără de M.F.O. unde a fost o slabă organizare, nu s-au efectuat 
lucrări importante din programul de lucru iniţial şi au fost înregistrate cazuri de 
indisciplină a fost cea de la Slătioara. Astfel, cu ocazia inspecţiei din 19 iulie 2939, 
în raport se consemnau următoarele: „Cazarea: În localul şcolii fără nici un fel de 
organizare. Premilitarii răspândiţi în 4 clase, dormeau pe jos, fiecare unde voia, 
fără nici o ordine şi aranjament. Spălătorul instalat lângă un closet murdar care 
degaja un miros foarte greu. Starea sanitară: Bună. Hrănirea: (...) Hrană proastă şi 
cantitativ şi calitativ. Comandnatul taberei nu-şi dă nici un interes. Programul (al 
M.F.O. şi educativ): Deşi program de lucru, d[upă] a[miaza] prem[ilitarii] în cap cu 
Comand[antul] au plecat să facă ba[i]e la Olt, de acolo a învoit 24 p[en]tr[u] a 
merge în Slatina să se plimbe, aşa că în tabără am găsit 20 [de] prem[ilitari]. Nici 
un program de lucru”41. 

În ceea priveşte contribuţia autorităţilor locale, acelaşi document consemna 
următoarele: „Nici un fel de contribuţie în bine şi nici un fel de concurs. Am 
chemat pe preotul director de Cămin [Cultural] şi pe primarul Comunei. Ambii în 
loc să vadă lipsa completă de colaborare, au început să-şi critice propria activitate. 
În special preotul dir[ectorul] Căm[inului] Cultural a dat dovadă de completă 
sabotare”42. 

După cum reiese din rapoartele de inspecţie efectuate în luna iulie de către 
Subinspectoratul P.P. Romanaţi, se poate afirma că, în general, în taberele de M.F.O. 
ale premilitarilor, unde s-au înregistrat rezultate bune sau foarte bune, autorităţile 
locale şi membrii sfatului căminului local au fost prezenţi şi s-au implicat atât în 
organizarea taberelor, cât şi în buna desfăşurare a programului de lucru. 

Cele două tabere de M.F.O. de la Dioşti, organizate cu premilitarii rurali şi 
şcolari – universitari, în iulie 1939 au beneficiat de colaborarea cu echipele 
Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol”. În ansamblu, potrivit rapoartelor de 
inspecţie, ambele tabere au înregistrat rezultate bune. Cu toate acestea, sub aspectul 
organizării şi al disciplinei, tabăra premilitarilor rurali s-a prezentat mai bine decât 
cea a premilitarilor urbani. 

Din cauza proastei gestionări a resurselor privind asigurarea hranei adecvate 
în tabăra premilitarilor urbani, reprezentantul Inspectoratului P.P. Romanaţi a 

                                                 
40 Ibidem, f. 158. 
41 Ibidem, f. 160. 
42 Ibidem, f. 160v. 
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dispus contopirea celor două tabere (numai în privinţa luării meselor în comun) 
într-una mixtă sub conducerea locotenentului în rezervă Iliescu Vasile, 
comandantul premilitarilor rurali, mărind alocaţia de hrană a premilitarilor rurali la 
22 de lei, cât era şi cea a urbanilor: „am dispus ca masa să se ia împreună de rurali 
şi urbani pentru a nu diferenţia din punct de vedere al tratamentului pe rurali, care 
muncesc mult mai mult decât urbanii, urmărind în acelaşi timp şi înfrăţirea 
sufletească între rurali şi urbani”43. 

În ambele tabere de la Dioşti, programul de muncă de folos obştesc şi cel 
educativ a fost, în medie, de 9 ore pe zi. În tabăra premilitarilor şcolari – universitari, 
premilitarii, împărţiţi pe echipe de specialitate, au lucrat pe şantier la diverse 
lucrări, precum: zidărie, tâmplărie, grădinărit etc., sub conducerea specialiştilor din 
echipele regale, dispunând şi de concursul autorităţilor locale44. 

Comparativ cu tabăra premilitarilor şcolari – universitari, programul de 
lucrări al premilitarilor rurali de la Dioşti, potrivit raportului de inspecţie din 18 
iulie 1939, cuprindea lucrări mai complexe şi randamentul acestora era mult mai 
bun: „Premilitarii lucrează pe echipe pe şantier la diferite lucrări ca[,] construcţii, 
atenuări, canalizări, fabrica de cărămidă, lemnărie, tâmplărie etc. După 
informaţiunile luate de la d[omnu]l (indescifrabil în document) comandantul 
echipelor sociale din Dioşti şi conducătorul lucrărilor de refacere al satului model 
Dioşti45, randamentul obţinut de la premilitarii rurali este egal cu acela al oamenilor 
plătiţi cu ziua ca mână de lucru calificată”46. 

Pe de altă parte, în privinţa disciplinei, dacă în tabăra ruralilor disciplina era 
bună şi „premilitarii lucrează cu voioşie”, în tabăra premilitarilor urbani, potrivit 
raportului de inspecţie din 18 iulie 1939: „Disciplina: Lasă de dorit. Comandnatul 
taberei, l[oco]t[enent în] rez[ervă] Enăchescu Ioan nu are prestaţia necesară în faţa 
tinerilor universitari şcolari din care cauză am constatat că a scăpat tinerii de sub 
mână din care cauză am numit la comanda premilitarilor universitari şcolari pe 
l[oco]t[enent în] rez[ervă] Iancu Florea care până în prezent îndeplinea funcţiunea 
de ajutor de comandant la rurali”47. 

Organizate cu „scopul de a se face şcoala muncii, de a-şi completa educaţia şi 
instrucţia premilitară şi a lucra pentru ridicarea satelor din punct de vedere 
higienic, al înstăririi lor, al culturii, minţii şi sufletului”, taberele de M.F.O. 
implicând premilitarii şcolari şi universitari ori rurali au scos la iveală numeroase 
disfuncţionalităţi, cauzate de: neimplicarea autorităţilor locale, colaborarea 
defectuoasă dintre autorităţi, absenţa tehnicienilor, programele prost întocmite, 
                                                 

43 Ibidem, ff. 149–150. 
44 Ibidem, f. 149–149v. 
45 Vezi, pentru detalii privind construcţia satului-model Dioşti, Veselina Urucu, Satul-model 

Dioşti după şase decenii, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, Bucureşti, anul IX, nr. 3–4, 
pp. 271–182. 

46 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 46/ 
1939, f. 150. 

47 Ibidem, ff. 149–150. 
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cazuri de indisciplină semnalate subinspectoratelor P.P. prea târziu, lipsa resurselor 
financiare pentru cazare, medicamente sau hrană etc.48. 

De asemenea, randamentul muncii nu a fost cel scontat: „(...) şcolarii 
muncesc mult mai slab ca ruralii, dat fiind că mulţi dintre ei n-au antrenamentul şi 
unii pentru prima oară mânu[i]esc cazmaua şi lopata. Anul acesta randamentul 
muncii este şi mai scăzut fiindcă programele de lucru au fost slab întocmite de 
autorităţile locale şi conducerea tehnică a lipsit complet”49. 

Dificultăţile cauzate, în unele tabere, de lipsa de implicare sau implicarea 
insuficientă a unor funcţionari de stat, preoţi, învăţători şi chiar funcţionari 
administrativi, s-a datorat şi faptului că era primul an când se aplica legea 
Serviciului Social, iar rostul acestei instituţii nou create nu era pe deplin înţeles50. 

În raportul întocmit de prefectul judeţului Romanaţi şi înaintat la 22 iulie 
1939 rezidentului regal al Ţinutului Olt, privind taberele de M.F.O. ale 
premilitarilor din judeţ, se preciza faptul că funcţionarii administrativi care „s-au 
dovedit că nu au activat, în acord cu ceilalţi funcţionari de stat, judeţ şi comună, am 
dispus cercetările cuvenite şi vor fi sever sancţionaţi”51. 

Dificultăţile şi/ sau neregulile descoperite în taberele de M.F.O. din judeţul 
Romanaţi nu au fost singulare, dovadă fiind observaţiilor făcute de inspectorul 
general al M.F.O., întocmite pe baza rapoartelor făcute cu ocazia inspecţiilor 
taberelor de M.F.O., care au funcţionat cu premilitarii şcolari şi universitari din 
seria I (9–29 iulie) în întreaga ţară. Concluzia la care s-a ajuns a fost următoarea: 
„În general 20% din tabere au fost f[oarte] bine, 60% au fost bine şi satisfăcător, 
acolo unde comandanţii, subinspectorii, pretorii, directorii de cămine au colaborat 
şi au depus suflet şi pricepere; 20% din tabere au fost foarte slab din toate punctele 
de vedere52”. 

Având în vedere situaţia, se solicita autorităţilor locale, ca pentru seria a doua 
a taberelor M.F.O. ale premilitarilor din luna august să se ia măsurile 
corespunzătoare pentru a remedia şi preîntâmpina dificultăţile şi neregulile 
constatate în prima serie a concentrărilor, „în special să completeze conducerea 
tehnică, cu tehnicieni de care dispun în judeţ, aşa că cel mult 2–3 tabere să aibă un 
tehnician” şi „pentru a realiza un randament cât mai mare de lucru în folosul 
satelor”53. 

Deşi se putea beneficia de experienţa taberelor de M.F.O. ale premilitarilor 
din prima serie, taberele premilitarilor din cea de-a doua serie (august) au avut 
rezultate mai slabe, disfuncţionalităţi şi numeroase cazuri de indisciplină. O dovadă 
în acest sens este buletinul informativ din 12 august 1939 al Regimentului I 

                                                 
48 Ibidem, dosare nr.: 35/ 1939, f. 17; 46/ 1939, f. 142. 
49 Ibidem, dosar nr. 46/ 1939, f. 142. 
50 Ibidem, dosar nr.: 35/ 1939, f. 17v. 
51 Ibidem, f. 18. 
52 Ibidem, dosar nr. 33/ 1939, f. 11v. 
53 Ibidem. 
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Jandarmi Olt, document strict-secret, trimis de către rezidentul regal al Ţinutului 
Olt, la 19 august 1939, lui Dimitrie Gusti, preşedintele Serviciului Social54. 

Potrivit acestui document, în Ţinutul Olt au fost organizate, în perioada 1 – 
12 august 1939, 25 de tabere de muncă55 în cadrul Serviciului Social: 

– în judeţul Dolj, în comunele Sărbătoarea şi Rudari, unde s-a executat 
„conştiincios” programul de muncă stabilit de către autorităţi; 

– în judeţul Olt, în comunele Isvoru şi Corbu (începând cu 2 august), unde 
programul, întocmit de autorităţile comunale şi judeţene, era in curs de 
executare la data documentului sus menţionat, neînregistrându-se nicio 
abatere; 

– în judeţul Romanaţi, 21 de tabere de muncă în 21 de comune. 
Efectivul acestor tabere a fost între 41 şi 50 de premilitari56. 
În urma cercetărilor efectuate de Regimentul I de Jandarmi Olt asupra 

informaţiilor primite referitoare la taberele M.F.O. ale premilitarilor din Ţinutul 
Olt, organizate în cadrul Serviciului Social, reprezentanţii acestei instituţii au 
descoperit că munca în taberele premilitarilor nu s-a executat după un program bine 
stabilit şi au fost săvârşite diverse abateri în ceea ce priveşte conduita morală a 
premilitarilor. 

Din cele 21 de tabere de M.F.O. organizate în judeţul Romanaţi, cea din 
comuna Dobrun a fost singura în care s-a executat „conştiincios” un program de 
lucru bine stabilit57. 

Restul taberelor nu au avut un program precis, s-a lucrat după indicaţiile 
autorităţilor locale, însă fără un plan bine pus la punct, lăsând impresia de 
improvizaţie. Spre exemplu, în comuna Drăghiceni, 50 de premilitari au curăţat 
două cimitire, au desfundat două şanţuri şi au început un parc, valoarea lucrării 
fiind apreciată la cca 1.000 de lei. În schimb, tabăra premilitarilor a costat 51.000 
de lei, la care se adăuga şi transportul pe C.F.R. 

În comuna Cezieni, 46 de premilitari au fabricat 8.000 de cărămizi, dintre 
care nici măcar jumătate nu erau bune. Cheltuielile taberei au fost în valoare de 
22.000 de lei, plus transportul pe C.F.R. 

În comuna Popânzăleşti, 48 de premilitari au curăţat curtea bisericii, a şcolii 
şi au făcut o mică porţiune de şosea. În comuna Redea, 47 de premilitari au reparat 
şoseaua în mijlocul comunei pe o lungime de 40 m. În comuna Rotunda, 44 de 
premilitari au lucrat la construirea căminului cultural. În comuna Amărăştii de Sus, 
s-a fabricat cărămidă pentru căminul cultural. În comuna Vişina, premilitarii au 
venit cu scopul de a face cărămidă pentru căminul cultural, în schimb au curăţat 
buruienile din zona şoselei. În restul comunelor, premilitarii s-au ocupat tot cu 
amenajarea şoselelor şi curăţitul buruienilor58. 
                                                 

54 Ibidem, dosar nr. 46/ 1939, f. 161. 
55 În judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea nu s-au organizat, în luna august 1939, tabere de 

muncă de folos obştesc cu premilitarii în cadrul Serviciului Social. 
56 Ibidem, f. 166. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, ff. 166–167. 
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În buletinul informativ al Regimentului I de Jandarmi Olt din 12 august 1939, 
se concluzina: „În general, tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut numai de mântuială. [...] 
În concluzie, la cele 21 de tabere au lucrat 1.164 [de] tineri premilitari, la care 
socotit hrana câte 22 [de] lei de fiecare premilitari, se ridică la suma de lei 25.608, 
numai într-o singură zi. Astfel, pentru toţi premilitarii timp de 20 [de] zile, s-a 
cheltuit 512.160, iar lucru făcut de aceştia dacă ar costa maximum 90.000 – 100.000 
[de] lei. În plus, la cheltuielile de mai sus se adaugă transportul pe C.F.R.”59. 

Disciplina şi conduita morală a premilitarilor au lăsat mult de dorit, fiind 
înregistrate cazuri de beţie, furturi (Traian, Vlădila), comportament neadecvat faţă 
de colegii premilitari minoritari (Băbiciu), limbaj şi comportament neadecvat faţă 
de fetele şi femeile din comune: „Suprevegherea acestor tineri premilitari, lasă 
foarte mult de dorit, deoarece umblă prin cârciumi, se îmbată, iar pe timpul nopţii 
umblă prin comună făcând gălăgie, joacă cărţi pe bani şi fluieră după femei şi fete. 
(...) Umblau prea sumar îmbrăcaţi – numai în chiuloţi – prin comună şi cârciumi. 
Când treceau femei sau fete începeau să le spună diferite cuvinte murdare şi făceau 
gesturi necuviincioase”60. 

Buletinul informativ al Regimentului I de Jandarmi Olt consemna şi 
percepţia/ reacţia populaţiei rurale faţă de taberele de M.F.O. ale premilitarilor. 
Elocvent în acest sens este următorul citat: 

„Populaţia rurală, nu a privit cu ochi buni munca executată de aceşti tineri, pe 
următoarele considerente: 

Tot ceea ce s-a lucrat este numai de mântuială. 
Lucrul se face numai sub presiune. 
Nimeni nu lucrează din convingere, ci numai forţat. 
Nu s-a făcut nici un fel de lucrare serioasă. 
Locuitorii discută că Statul în loc să cheltuiască aceşti bani cu lucrători 

angajaţi pe comune, care ar aduce un randament mult mai mare, cheltuie aceşti 
bani cu premilitarii, fără folos. 

Cât lucrează o tabără de 50 [de] premilitari într-o zi, s-ar putea cu maximum 
10 oameni angajaţi cu ziua şi lucrul al costa cel mult 1.000 [de] lei. 

Din această cauză, locuitorii nu sunt alături de aceste tabere şi dezaprobă 
muncile făcute de ei”61. 

Rezultatele verificărilor informaţiilor primite de Regimentul I de Jandarmi 
Olt, consemnate în buletinul informativ din 12 august 1939, sunt importante pentru 
percepţia generală a comunităţilor locale asupra activităţii taberelor de M.F.O. ale 
premilitarilor, pentru evidenţierea unor cazuri de indisciplină şi încălcarea 
normelor de conduită ale unor premilitari care au participat la taberele din judeţul 
Romanaţi, precum şi pentru evidenţierea rezultatelor slabe ale lucrărilor efectuate 
în unele comune. Totuşi, considerăm că informaţiile se impun a fi apreciate cu 
                                                 

59 Ibidem, f. 168. 
60 Ibidem, f. 167. 
61 Ibidem. 
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prudenţă, mai ales în contextul în care alte documente reţin rezultatele muncii de 
folos obştesc ale premilitarilor într-un mod mai detaliat şi, din analiza şi 
comparaţia acestora, apar unele neconcordanţe privind realizările obţinute în timpul 
taberelor premilitarilor din perioada 1–12 august 1939. 

Un asemenea document este darea de seamă asupra activităţii personalului de 
întreţinere din Serviciul Tehnic al judeţului Romanaţi şi asupra lucrărilor executate 
cu M.F.O. în perioada 1 august – 12 august 1939, trimisă, la 30 august 1939, de 
prefectul judeţului Romanaţi, rezidentului regal al Ţinutului Olt. 

Potrivit acestei dări de seamă, în comuna Redea, unde buletinul informativ al 
Regimentului I de Jandarmi Olt înregistra slabe rezultate ale lucrărilor M.F.O.62,  
s-au realizat următoarele lucrări de interes obştesc: „Transportat 20 m.c. cărămidă 
la km. 1+200. Făcut o fereastră la bucătăria premilitarilor, aliniat prin ţăruşi o 
porţiune din şoseaua Redea – Rotunda, montat gardul Bisericii vechi, desfundat 
şanţul de lângă Primărie, demontat cărămida din Infirmeria veche şi aşezată în 
stivă, demontat şi aliniat gardul de la oborul de gloabe, curăţit cimitirul de buruieni 
şi făcut 2 alei”63. 

În comuna Popânzăleşti au fost executate următoarele lucrări: „Curăţit localul 
şcolii, curtea şi grădina, amenajat o alee, astupat o groapă în curtea şcolii şi 
desfundat 24 [de] gropi pentru ţăruşii necesari la executarea gardului”64. 

Lucrări diverse şi cu grade diferite de dificultate – curăţarea terenurilor, 
şanţurilor de pe marginea drumurilor; astuparea unor gropi din interiorul comunelor; 
reparaţii acoperişuri de clădiri care erau sedii ale unor instituţii; confecţionat şi 
cărat cărămizi necesare pentru diverse clădiri, în special, pentru cămine culturale; 
tâmplărie; executare măsurători de teren, schiţe şi devize la troiţe şi biserică, 
măsurat suprafaţa unei comune şi realizarea schiţei (Dobrun); măsurarea terenurilor 
virane; asanarea unor bălţi; construirea de podeţe, săparea unei fântâni model etc. 
au fost realizate şi în alte comune, precum: Băbiciu, Scărişioara, Gostavăţ, Vlădila, 
Dioşti, Dobrun etc.65. 

Comparând cele două documente, iese în evidenţă faptul că acestea oferă 
informaţii contradictorii, însă, dacă se are în vedere stilul lapidar de întocmire al 
buletinului informativ în privinţa rezultatelor lucrărilor efectuate cu premilitarii dar 
destul de detaliat în privinţa conduitei premilitarilor şi a percepţiei populaţiei 
privind taberele premilitarilor, tindem să acordăm mai multă credibilitate celui  
de-al doilea document (darea de seamă) referitor la diversitatea şi complexitatea 
lucrărilor efectuate cu premilitarii în cadrul taberelor de M.F.O. 

Constituind o alternativă la taberele legionare, organizate în mod voluntar, în 
anii 1933–1937, taberele de M.F.O. ale premilitarilor au fost gândite şi create cu 
scopul de a răspândi, într-un cadru organizat şi controlat de autorităţi, cultura 

                                                 
62 Vezi Supra. 
63 Ibidem, dosar nr. 36/ 1939, f. 12. 
64 Ibidem, f. 11. 
65 Ibidem, ff. 11–12. 
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muncii în rândul tineretului cu vârsta între 18–20 de ani, de a îi ajuta să-şi formeze 
aptitudinea de a lucra în echipă, să dobândească cunoştinţe teoretice şi practice 
privind munca organizată şi raţională, care să le folosească, pe termen lung atât lor, 
tinerilor, cât şi, prin extensie, comunităţilor locale, să-şi însuşească o anumită 
disciplină şi să înveţe şi să-şi dezvolte spiritul de solidaritate socială. 

Totodată, aceste tabere pot fi încadrate ca făcând parte din proiectul complex 
de modernizare a satului românesc al cărui promotor principal a fost Dimitrie 
Gusti, proiect instituţionalizat în anul 1938, când a fost creat Serviciul Social. 

Având în vedere informaţiile provenind din documentele analizate, se poate 
afirma că taberele de muncă de folos obştesc ale premilitarilor organizate în 
Ţinutul Olt în cadrul Serviciului Social au fost concepute cu un dublu scop: pentru 
educaţia tineretului, dar şi pentru a oferi, comunităţilor locale, modele de 
solidaritate socială şi naţională, precum şi un model pentru efectuarea muncii în 
mod raţional. Nu în ultimul rând, ele pot fi considerate şi un mecanism prin care se 
dorea transpunerea în spaţiul public a ideii că regimul regelui Carol al II-lea 
beneficiază de solidaritatea populaţiei. 

Pe de altă parte, deşi au fost înregistrate rezultate notabile în multe dintre 
taberele premilitarilor în vara anului 1939, au existat şi destule disfuncţionalităţi 
care au demonstrat că rolul Serviciului Social nu era pe deplin înţeles de 
autorităţile şi reprezentanţii instituţiilor locale sau că obligativitatea de a acorda 
sprijinul necesar muncii de folos obştesc nu a fost uşor acceptată de actorii care ar 
fi trebuit să contribuie la buna organizare şi desfăşurare a taberelor. 

Ca o consecinţă a rezultatelor slabe şi a conduitei neadecvate a unor 
premilitari din unele tabere de M.F.O., efectul în rândul comunităţilor locale a fost 
contrar aşteptărilor pe care le-au avut iniţial promotorii Serviciului Social. 
Asemenea cazuri izolate, nu pot, însă, anula rezultatele favorabile înregistrate de 
restul taberelor de muncă. 

WORK CAMPS OF COMMUNITY USE OF THE PREMILITARY  
IN THE OLT COUNTY ORGANIZED WITHIN SOCIAL SERVICE (1939) 

(Abstract) 

Being an alternative to legionnaire camps, voluntary organized, in the years 1933–
1937, work camps of community use of the premilitary were thought and created with the 
purpose of spreading, in the frame organized and controlled by the authorities, the culture 
of work within the ranks of youth between 18–20 years old, to help them form the skill to 
work in a team, to obtain theoretical and practical knowledge regarding rational and 
organized labour, that will be useful on long term to them, and by extension, to local 
communities, to obtain a certain discipline and learn to develop the spirit of social 
solidarity. Also, these camps could be framed as being part of the complex project of 
modernisation of Romanian village of witch the main promoter was Dimitrie Gusti, the 
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project that became institutionalized in 1938, when the Social Service was created. Starting 
with these considerations, in this study are reconstituted and analysis, mainly based on the 
archive documents, the work camps of community use organized with the premilitary from 
Olt County, within Social Service in 1939. The analyse is focused on central authorities 
instructions regarding the organisation and the work program of the premilitary camps, and 
also on the exact situation in territory, on the effective achievements of the camps and the 
reasons that made these camps more or less successful. 

 
Keywords: work camps of community use, Premilitary Training, Social Service, 

village modernisation, King Carol II. 
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ASPECTE PRIVIND PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNE  
ȘI A UNOR UNITĂȚI ITALIENE PE FRONTUL DE EST 

ÎN PERIOADA 1941-1943 

CEZAR AVRAM� 

În cel de-al doilea Război Mondial, România a fost implicată începând cu 
data de 22 iunie 1941 și până la 21 mai 1945. 

În timpul campaniei din Est (22 iunie 1941 – 23 august 1944), România aliată 
cu Germania, Italia și sateliții săi a acționat, inițial, pentru eliberarea Basarabiei și 
nordului Bucovinei, iar apoi a continuat lupta în interiorul U.R.S.S.-ului, punându-
se în stare de război cu toate puterile Națiunilor Unite. În 25 august 1939, Adolf 
Hitler, într-o discuție cu Benito Mussolini își arăta convingerea că „România nu se 
mai află în postura de a mai putea lua parte la vreun conflict împotriva Axei”1. 
Evoluția factorilor politici și militari din acea perioadă a obligat România să lupte 
alături de Axă împotriva Marilor Aliați „în ciuda alianțelor sale tradiționale și a 
sentimentelor majorității poporului român”2. 

Generalul Ion Antonescu, avansat la 22 august 1941, la gradul de Mareșal al 
României, a fost în întreagă această perioadă șeful statului și comandantul armatei 
române. El a fost asistat de un corp de generali cooptați în Ministerul de Război și 
în Staful Marelui Stat Major3. 

Participarea României în campania din Est a înregistrat mai multe faze: prima 
a fost bătălia pentru eliberarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, care a durat  
33 de zile, de la 22 iunie până la 26 iulie 1941. În această etapă s-a format Grupul 
de armate „General Antonescu”, compus din Armatele 3 și 4 române și Armata 11 
germană4. Antonescu s-a angajat în campanie fără a semna o convenție militară cu 
Reich-ul, neprecizându-se termenii colaborării. 

După eliberarea Basarabiei și a Nordului Bucovinei, soldată cu importante 
pierderi de vieți omenești, generalul Ion Antonescu a hotărât continuarea luptei de 
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1 Apud Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX (1918–1948), 
București, Editura Paideea, 1999, p. 367. 

2 Vezi Gheorghe Buzatu, România și războiul mondial din 1939–1945, Iași, Centrul de Istorie 
și Civilizație europeană, 1995, p. 6. 

3 Ibidem, p. 23. 
4 Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial (1939–1945), București, Editura All 
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dincolo de Nistru alături de trupele germane. Motivele care l-au determinat să 
continue campania militară dincolo de Nistru nu erau împărtășite de opoziția 
tradițională – P.N.L. și P.N.Ț. 

O altă etapă este bătălia pentru Odessa (14 august – 16 octombrie 1941), 
unde au fost angajate unitățile militare ale Armatei a 4-a, condusă, succesiv, de 
generalii N. Ciupercă și Iosif Iacobici5. A urmat acțiunea Armatei a 11-a germană 
și a Armatei a 3-a română pe direcția Bug – Nistru – țărmul Mării de Azov în zona 
Berdiansk–Mariupol numită și Stepa Nogai (august-octombrie 1941)6. 

Din toamna anului 1941, a început Bătălia Crimeii, când o parte a Armatei a 
11-a germană, abandonând marșul spre Marea de Azov, s-a angajat în lichidarea 
trupelor sovietice din sudul peninsulei. Concomitent cu luptele duse împotriva 
sovieticilor în toamna și iarna anului 1941, unitățile militare românești au acționat 
împotriva partizanilor sovietici din zona muntoasă Iaila7. De remarcat efortul 
soldaților români (infanterie, cavalerie și detașamentul motorizat colonel Korne) în 
zona Peninsulei Kerci din iarna și primăvara anului 19428. În vara anului 1942, 
unități militare românești au participat la asaltul asupra Sevastopolului9. 

Concomitent cu evenimentele de pe front, diplomația militară antonesciană a 
colaborat cu Italia lui Mussolini. La 19 februarie 1942, atașatul militar la Roma, 
colonelul Mihail Corbuleanu, trimitea comentarii ale presei italiene asupra 
participării trupelor române pe Frontul de Est. Astfel, la 27 ianuarie 1942 în  
„L Isola” din Sassari apărea un articol care prezenta activitatea aviatorilor români 
care luptau contra unui inamic foarte mare10. 

Un alt articol tipărit în „Il Messagero” din 19 februarie 1942 consemna 
rezistența și vitejia românilor în Peninsula Crimeea. Existau, însă, și articole 
defavorabile armatei române, precum cel tipărit în publicația „La Forze Armate” la 
18 mai 1942. În vara anului 1942, presa italiană, deși nu era ostilă României, păstra 
în cele mai multe cazuri o atitudine rezervată în ceea ce privește aportul ei 
economic și militar pe Frontul de Est11. 

Activitatea Legației italiene din București, condusă de Renato Bova Scoppa, 
era urmărită cu atenție de autoritățile române, mai ales că aceasta era influențată de 
evenimentele politico-diplomatice care se desfășurau în Italia. Colonelul G. Bodini, 
în aceste condiții, a primit dispoziții speciale pentru a trece la purificarea 
membrilor Casei Fasciilor din București, deoarece multe elemente dintre acestea nu 
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mai puteau face parte din familia fascistă12. Spre exemplu, ministrul Renato Bova 
Scoppa a interzis fasciștilor din București să susțină ședințe pe cont propriu. 

Evoluția sinuoasă a Italiei în cursul anului 1942 a stat în atenția cercurilor 
conducătoare din București. Rapoartele expediate de atașatul militar, colonelul 
Mihail Corbuleanu, cuprindeau numeroase informații privind evoluția economică, 
socială, politică și militară a Italiei din anul 1942. El observa o scădere a moralului 
poporului italian, din cauza insucceselor din Africa și Mediterana, a bombardamentelor 
engleze și a lipsei hranei, echipamentelor militare. Colonelul Mihail Corbuleanu 
era convins că numai armata – prin Mareșalul Pietro Badogliosi Coroana mai puteau 
salva situația13. 

O altă etapă a participării ostașilor români la evenimentele din Rusia a 
constituit-o bătălia pentru Stalingrad, care a cuprins mai multe acțiuni: marșul 
trupelor române, cuprinzând Armatele 3 și 4 românești în colaborare cu trupele 
germane spre Stalingrad (28 iunie–septembrie 1942); acțiunile comune ale 
Armatelor române a 3-a și a 4-a alături de Armatele 6 germană, 2 ungară, 8 italiană 
și 4 blindată germană în cadrul Grupului de Armate B în zona Cotului Donului. 
Armata a 4-a română a ocupat zona cea mai avansată în dispozitivul de la 
Stalingrad. În cadrul contraofensivei de la Don au fost decimate importante 
contingente italiene, ungare și românești. În a doua parte a lunii decembrie 1942, 
pe cursul mijlociu al Donului, forțe sovietice din Frontul Voronej și Frontul de 
Sud-Vest au declanșat ofensiva împotriva Armatei a 8-a italiene. Pierderile 
înregistrate în rândul forțelor italiene s-au ridicat la 3.010 ofițeri morți și dispăruți 
și 81.820 soldați și subofițeri răniți, degerați, prizonieri și morți14. În septembrie-
noiembrie 1942 are loc atacul Stalingradului, apoi defensiva în zona Stalingradului, 
sub presiunea contraofensivei sovietice. Frontul Armatei a 3-a române a fost rupt în 
două sectoare. În sectorul Armatei a 4-a române, ofensiva Armatei Roșii declanșată 
la 20 noiembrie 1942 s-a finalizat cu încercuirea diviziei 20, condusă de generalul 
Tătăranu și împingerea spre sud-vest a restului forțelor române15. În aceste condiții, 
Marele Cartier General Român a hotărât aducerea în țară a Armatelor 3 și 4. 
Această retragere s-a realizat în lunile februarie-martie, aprilie 1943 când ostașii 
români din aceste unități au fost demobilizați16. 

                                                 
12 Ibidem, p. 340. 
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O altă etapă a campaniei din Est a constituit-o operațiunea din Kuban  
(1 februarie – 9 octombrie 1943). Aceasta a reprezentat acțiunea de retragere a 
Corpului de Cavalerie Român, care fusese destinat asaltului Caucazului. Corpul de 
Cavalerie român se va retrage din luptă orientându-se spre Marea Azov pentru a fi 
evacuat în Crimeea. 

O altă etapă o constituie apărarea și evacuarea Crimeei (octombrie 1943 –  
12 mai 1944)17. În iarna 1943–1944, sub presiunea forțelor sovietice armatele 
române și germane se retrag în Basarabia și Moldova. 

Ultima etapă a trupelor române pe Frontul de Est o constituie bătălia Moldovei 
care a început la 20 august 1944, după ofensia dezlănțuită în zona Iași–Chișinău de 
Fronturile 2 și 3 ucrainiene și forțele Grupului de Armate „Ucraina de Sud”. 

Între 22 iunie 1941 și 22 august 1944 România a participat în Campania din 
Est cu Armatele 3 și 4, la care s-au adăugat 10 corpuri de armată (Corpul de munte, 
Corpul de cavalerie și Corpurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), 35 de divizii18, două brigăzi 
de fortificații, 4 comandamente de munte și un comandament de infanterie. La 
aceste trupe terestre s-au adăugat Forțele Aeronauticii și Marinei militare19. 

Aviația română pe Frontul de Est dispunea în 1941, la 22 iunie, de 50 escadrile 
din care: 15 bombardament, 17 vânătoare, 3 recunoaștere, 7 de informații, 6 de 
legătură, 1 de transport, 1 de hidroaviație. Un total de 550 avioane operative. În 
interior se mai aflau 440 în școlile și centrele de instrucție20. 

Grupul Aerian de Luptă a intrat în acțiune în zorii zilei de 22 iunie 1941 și a 
sprijinit acțiunile terestre în Basarabia și Nordul Bucovinei, cât și în zona Odessa 
până la 16 octombrie 1941. Aviația română a revenit pe front în vara și toamna 
anului 1942, în sectoarele Cotul Donului și Stalingrad, dar și în urma dezastrului 
din această vară numeroase unități au operat în continuare pe Frontul de Est, până 
în anul 194321, aviația română ocupând în continuare un loc foarte modest în 
confruntarea aeriană dintre marile puteri. 

La 22 iunie 1941, România avea un potențial mobilizabil de 2.200.000 
oameni, ceea ce reprezenta 12,2% din populația țării. La declanșarea războiului se 
găseau sub arme 625.524 de militari22. În Campania din Est, România a pierdut 
„624.740 militari din care 71.585 morți, 243.622 răniți și 309.533 dispăruți”23. 

După cei trei ani de război pe Frontul din Est, România a fost nevoită să-și 
asume o categorică înfrângere „care putea pune în pericol însăși ființa națională a 
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statului român”. Cele trei mari înfrângeri – Stalingrad, Crimeea și Iași–Nistru au 
însemnat încheierea dramatică a primei mari campanii a României din cel de-al 
doilea Război Mondial. Ultima înfrângere de pe teritoriul național va pune capăt 
colaborării cu Germania hitleristă împotriva unei țări care devenise aliată, cu toate 
că ne luase o parte a patrimoniului național24. 

Cea mai importantă variantă a național-socialismului german a fost fascismul 
italian. Ambițiile imperiale ale lui Mussolini vor conduce spre o alianță cu Adolf 
Hitler și, în final, la intrarea în cel de-al doilea Război Mondial. Încă din anul 1936, 
Mussolini va adopta modelul Germaniei naziste, fapt ce avea să declanșeze 
radicalizarea opoziției25. Pentru Italia, odată cu primele luni ale anului 1941, începea 
o nouă fază a războiului, care situa statul lui Mussolini pe o poziție de subordonare 
politică și militară față de Germania. Intervenția și campania victorioasă a germanilor 
în Grecia și Iugoslavia au pus capăt vechilor aspirații italiene de hegemonie în 
Balcani. Anexarea Liublianei la Italia și crearea unui regat al Croației, al cărui rege 
era un membru al casei de Savoia reprezentau doar o slabă compensație. Trimiterea 
unui corp expediționar german sub comanda generalului Rommel în Libia și 
ofensiva sa victorioasă până la Sollum au avut semnificația unei recunoașteri a 
subordonării comandamentului italian față de cel german. Ultimul act de aservire 
față de Germania a fost trimiterea unui corp de expediție italian în U.R.S.S26. 

Odată cu agresiunea împotriva U.R.S.S.-ului și intervenția în război a Statelor 
Unite – decembrie 1941, războiul a luat un curs evident defavorabil pentru Axă. 

Faptul că Mussolini se găsea sub comandă germană este atestat de anunțul 
din 22 iunie 1941, la ora 3 dimineața, despre începerea operațiunii Barbarossa 
împotriva U.R.S.S.-ului. Consilierul Ambasadei Reichului la Roma, prințul Otto 
von Bismarch îi va duce Ducelui o scrisoare de la Hitler pe care Ciano i-o va 
înmâna lui Mussolini27. 

În urma acestui document, Mussolini va cere să trimită și el trupe pe frontul 
rusesc, cu toate că Hitler se opunea. La 26 iunie 1941, Mussolini trece în revistă la 
Verona primele unități care pleacă în Rusia. Această intervenție a trupelor italiene 
în Rusia sovietică se datorează personal Ducelui deoarece Hitler, Ciano, Statul 
Major italian au încercat să-i abată hotărârea28. 

Intrarea în război împotriva U.R.S.S.-ului a înlesnit crearea unui front unic 
între Partidul Socialist, „Giustizia e Liberta” și Partidul Comunist. Programul 
propus italienilor consta în ruperea pactului de alianță cu Hitler, încheierea 
imediată a unei păci separate și înlăturarea lui Mussolini de la putere. 

Chiar și șefii fasciști au început să se îndoiască de Duce, după înfrângerile 
repetate suferite de trupele militare italiene. Au loc numeroase manifestații în 
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Italia, cauzate de nemulțumirea populației lipsită de produse alimentare și, în 
special, de pâine. Cu toate aceste manifestații, unități militare italiene vor părăsi 
Italia, îndreptându-se spre frontul îndepărtat al Donului. 

În ziua de 20 iunie 1942, trupele germano-italiene au ocupat din nou Benghazi, 
apoi Tobruk, ceea ce i-a dat o nouă speranță lui Mussolini. Germanii vor pune, încetul 
cu încetul, stăpânire pe Italia, instalându-și oamenii lor de influență în sferele 
conducătoare ale fascismului. Trupele italiene vor suferi în timpul bătăliei de la 
Stalingrad, precum și în menținerea frontului de la Don, unde au alcătuit o perdea 
subțire de soldați. Lipsa de alimente, armament, muniții precum și temperatura 
foarte scăzută au produs o diminuare drastică a rezistenței italienilor. Aceștia vor fi 
încercuiți în 16 decembrie 1942, momentul în care începe decimarea efectivelor 
lor, de până la 50–70%. 

Trupele statului fascist au avut un eșec, atât în Campania din Est, cât și în 
încercările de dominație în Balcani. Cele 45 de zile, cuprinse între 25 iulie și  
8 septembrie 1943, când a fost anunțat armistițiul, reprezintă o altă perioadă a istoriei 
italiene. Mussolini este înlăturat, în locul lui, Regele numește un nou Guvern 
avându-l în frunte pe mareșalul Badoglio. Partidul Fascist a fost dizolvat. După ce 
au fost emise proclamații prin care se interziceau întrunirile și adunările, Badoglio 
începe tratativele în scopul de a-i determina pe Aliați să renunțe la cererea lor de 
capitulare fără condiții. Badoglio și regele ar fi vrut să obțină de la Aliați clauze de 
armistițiu favorabile și să iasă din război cu asentimentul germanilor. Armistițiul a 
fost semnat la Cassible, un sat în Sicilia, la 3 septembrie 1943, de către generalul 
Castellano, iar în seara zilei de 8 septembrie s-a transmis la radio declarația lui 
Badoglio, în care se anunța armistițiul, ordonându-se trupelor să înceteze orice 
rezistență față de anglo-americani și să opună rezistență eventualelor atacuri de altă 
proveniență29. Între timp, împreună cu un grup de generali și demnitari, Badoglio îl 
urmează pe rege în retragerea acestuia spre Pescara, unde un vapor și un grup de 
italieni anti-germani încearcă să-l transporte pe teritoriul controlat de aliați. Hitler a 
dat ordine trupelor germane să-l elibereze pe Mussolini care fusese capturat de 
către partizanii comuniști și să ocupe Italia. La fel ca în România, unde regele 
Mihai I a dat proclamația prin care se „încetează lupta și orice act de ostilitate 
împotriva armatei sovietice și starea de război cu Marea Britanie și Statele Unite“30, 
regele împreună cu Badoglio luptă alături de Aliați pentru eliberarea Italiei. 

După arestarea lui Benito Mussolini, la 25 iulie 1943, și capitularea Italiei 
fără condiții, la 8 septembrie 1943, Italia se găsea într-o tragică situație, fiind 
împărțită în două. În sud se aflau armatele aliate care, la 1 octombrie, ajunseseră la 
Neapole și luaseră poziție de-a lungul unei linii care mergea de la Anzio la Pescara 
prin Montecassino, și Guvernul Badoglio. La nord erau germanii și un guvern 
fascist condus de Benito Mussolini care, la 12 septembrie 1943, fusese eliberat de 
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un detașament de parașutiști germani31. Republica Socială Italiană condusă de 
Mussolini nu-și exercita autoritatea asupra întregului teritoriu italian neocupat de 
Aliați. Astfel, regiunea Veneto se afla sub administrația directă a germanilor. 

Frontul Italian era, însă, pentru aliați, un front secundar. După întâlnirea de la 
Teheran, la cererea lui Stalin, forțele aliate erau „absorbite“, în special, de 
pregătirea celui de-al doilea front și debarcarea în Normandia. În acest scop, au fost 
retrase unele divizii de pe frontul italian32. 

În octombrie, guvernul Badoglio declară război Germaniei, în urma 
promisiunilor Aliaților de a modifica condițiile de pace, în funcție de contribuția pe 
care italienii o vor aduce la lupta antifascistă. Primele formațiuni de partizani 
organizate de comuniști și de membrii Partidului Acțiunii s-au alăturat formațiunilor 
comandate și încadrate cu ofițeri din armata regulată33. 

În România, ca stat satelit al sistemului Axei Berlin–Roma–Tokyo și 
angrenată în războiul hitlerist ajungând să întrețină relații diplomatice cu un număr 
foarte mic de state, Renato Bova Scoppa a devenit una dintre figurile importante 
ale corpului diplomatic acreditat la București34. Acesta a întreținut relații foarte 
bune cu Ministrul Afacerilor Străine, Mihai Antonescu, care în calitate de 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștrii și de confident al Mareșalului Ion 
Antonescu, era cel de-al doilea om al regimului. Renato Bova Scoppa, împreună cu 
Mihai Antonescu, după eșecul suportat de Axa pe toate teatrele de operațiuni 
militare, au încercat detașarea de blocul fascist a unor țări satelite sub egida 
Ducelui Benito Mussolini, dar aceste acțiuni au eșuat din cauza faptului că Benito 
Mussolini a fost arestat (25 iulie 1943). Cu toate acestea, Ministrul Afacerilor 
Străine, Mihai Antonescu, a recurs la un dialog secret cu puterile Națiunilor Unite 
pentru scoaterea României din război. După 25 iulie 1943, în ciuda presiunilor lui 
Hitler și Mussolini, Renato Bova Scoppa a rămas în continuare la București, dar va 
reprezenta interesele Legației Regatului Italian, deci ale noului guvern al Mareșalului 
Badoglio. În ianuarie 1944, guvernul lui Mussolini și-a trimis un reprezentant pe 
lângă Mareșalul Ion Antonescu, în persoana lui Armando Odenigo35. 

La 3 septembrie 1943, Armata a 8-a a lui Montgomery a pornit din Sicilia, 
traversând strâmtoarea Messina și debarcând în extremitatea sudică a Italiei. La 
aceeași dată, italienii au semnat în secret armistițiul cu Aliații, documentul urmând 
să fie cunoscut după ce Aliații efectuau a doua debarcare importantă la Salerno36. 

La 8 septembrie 1943, Armata a 5-a anglo-americană condusă de generalul 
Mark Clark a început debarcarea în Golful Salerno, la puțin timp după ce Italia a 
                                                 

31 Giuliano Proccaci, op. cit., p. 481. 
32 Ibidem, p. 482. 
33 Ibidem. 
34 V. Fl. Dobrinescu, I. Pătroiu, Gh. Nicolescu, op. cit., p. 361. 
35 Ibidem, p. 362. 
36 Liddell Hart, Istoria celui de-al doilea război mondial, vol. II, București, Editura Orizonturi, 

Editura Lider, p. 83. 
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semnat capitularea37. Badoglio a fost luat prin surprindere și se găsea în imposibilitatea 
de a coopera. Anunțul radiodifuzat despre capitularea Italiei i-a luat prin surprindere pe 
germani. Aceștia au ocupat Roma și au trecut în defensivă la sud de Napoli. 

Au fost necesare opt luni de lupte crâncene, din septembrie 1943 până în iunie 
1944, pentru cucerirea Romei prevăzută de Aliați pentru decembrie. Generalul 
Alexander, principalul adjunct englez al lui Eisenhower, aprecia că Aliații nu aveau 
nicio șansă să cucerească Italia decât cu ajutorul populației. Churchill și Roosevelt 
confirmaseră la Quebec importanța capitulării Italiei și a debarcării în Peninsulă. 
La 10 septembrie, Mareșalul Kesselring duce tratative pentru capitularea trupelor 
italiene din capitală, declarând Roma oraș deschis. La 11 septembrie, el anunță că 
întreg teritoriul italian era zonă de operații sub control german38. 

O zonă din nordul țării, ocupată de Grupul de armată B, a fost pusă sub 
controlul unui adjunct al lui Himmler, generalul Wolf, însărcinat cu menținerea 
ordinii. Tirolul de Sud și Carintia de Sud, provinciile de frontieră din zona Alpilor 
au fost despărțite de Italia și organizate după sistemul administrației germane. 

De la 10 septembrie germanii obținuseră capitularea a aproape tuturor celor 
32 de divizii italiene staționate în Croația, Dalmația și Grecia. 48 de divizii ies din 
război39. 

Sardinia este abandonată la 18 septembrie 1943 de către italieni și germani. 
În Corsica, italienii se alătură membrilor Rezistenței franceze care cere sprijin la 
Alger, de unde sosește un mic corp expediționar condus de generalul Giraud și în 
două săptămâni germanii sunt siliți să se reîmbarce. La 1 octombrie, Aliații intră în 
Napoli, care se află în stare de insurecție de la 27 septembrie, eliberându-se fără 
ajutor40. 

Palmiro Togliatti, conducătorul Partidului Comunist Italian, a sosit în Italia în 
martie 1944, după o lungă perioadă de exil și activitate în rândurile Internaționalei. 
Primul dintre obiectivele sale era alungarea germanilor și eliberarea teritoriului 
național. El va accepta formula de compromis, prin care regele se obliga să treacă 
puterea fiului său, numit locotenent în momentul eliberării Romei41. Aveau să se 
constituie mai mult zone libere, în întregime ocupate și administrate de partizani, 
precum cele din Val d’Ossola, Carnia, Republica Torriglia în Liguria și altele42. 

Războiul purtat de România între anii 1941 şi 1944, cât și de Italia, a antrenat 
pentru cele două state consum de energii și cheltuieli care, în mod precis, nu au 
ajuns să fie încă evaluate. Marea conflagrație a lăsat o lume divizată și ruinată, o 
lume tulburată de consecințe morale și intelectuale majore. După război, pentru 
cele două popoare va începe o nouă perioadă în dezvoltarea lor ca națiune. 
                                                 

37 Ibidem, p. 83. 
38 Jaques de Lauay, Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial, vol. II, București, 

Editura Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 92. 
39 Ibidem, p. 93. 
40 Ibidem, p. 95. 
41 Giuliano Proccaci, op.cit., p. 483. 
42 Ibidem, p. 484. 



 Aspecte privind participarea armatei române şi a unor unităţi italiene pe Frontul de Est 203

ASPECTS CONCERNING THE PARTICIPATION OF THE ROMANIAN 
ARMY AND OF CERTAIN ITALIAN UNITS ON THE EASTERN FRONT 
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(Abstract) 

The study presents certain aspects concerning the participation of the army of the 
Romanian state and that of the Italian fascist state on the Eastern front. Being kept within 
reasonable limits, the military collaboration between the two states did not substantially 
influence the course of war. However, the withdrawal of the two states from the Axis, 
contributed to the shortening of the war and to the victory of the Allies. 
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În primăvara şi vara anului 1968 au apărut mai multe comentarii în mass 
media din Occident referitoare la o posibilă restabilire a „Micii Antante” în Europa 
Centrală şi de Sud-Est de către liderii politici din Cehoslovacia, România şi 
Iugoslavia. 

Existau însă o serie de detalii despre alianţa respectivă din perioada interbelică, 
precum şi despre condiţiile în care aveau loc schimbările din capitala Cehoslovaciei 
(cunoscute sub sintagma „Primăvară de la Praga”), în prima jumătate a anului 
1968, care nu se potriveau cu speculaţiile din Occident. De exemplu, acea alianţă a 
fost creată la începutul anilor ’20 ca o măsură comună de protecţie faţă de 
revizionismul maghiar şi pentru a nu permite revenirea la putere în Austria a 
membrilor Casei de Habsburg. În altă ordine de idei, în Cehoslovacia, România şi 
Iugoslavia se aflau la conducere, în anul 1968, lideri politici comunişti şi fiecare 
avea propria sa optică faţă de modul de dezvoltare a relaţiilor internaţionale în 
Europa, în special cu statele din blocul sovietic şi cu Republica Federală Germania. 

În studiul de faţă ne-am propus să prezentăm câteva diferenţe care au existat, 
în perioada 1967–1968, în relaţiile autorităţilor de la Bonn cu cele de Bucureşti, 
Praga şi Belgrad, precum şi o serie de amănunte mai puţin cunoscute despre vizita 
efectuată în România, în perioada 3–7 august 1967, de Willy Brandt – vicecancelar 
şi ministru al Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania. De asemenea, 
am considerat importantă concurenţa de la acea vreme dintre companiile „Lufthansa” 
şi „Tarom”, în condiţiile în care conducerea firmei aeriene vest-germane intenţiona 
să preia (direct sau prin intermediul companiei „Condor”) circa 50% din volumul 
total al transporturilor de turişti vest-germani către litoralul românesc al Mării 
Negre în anul 1968. 

La mijlocul lunii iulie 1967, autorităţile de la Bonn se străduiau să planifice 
vizita lui Willy Brandt în România. Atunci a existat intenţia de a se cumpăra bilete 
de avion de la compania comercială belgiană „Sabena”, pentru deplasarea de la 
Bruxelles la Bucureşti a ministrului Afacerilor Externe, împreună cu directorul 
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ministerial dr. Hans Helmuth Ruete, Egon Bahr (ambasador cu însărcinări 
speciale), consilierul Hans Arnold – şef al biroului ministrului (înlocuit în ultimul 
moment, în acea vizită, cu Hans Ulrich Wilke, adjunct al şefului de cabinet), 
consilierul de legaţie Jürgen Ruhfus (purtătorul de cuvânt al ministrului), 
însoţitorul personal Bauchhaus (garda de corp a ministrului, probabil) şi Lars 
Brandt (fiul ministrului, care dorea să efecteze o vizită particulară în România).1 

Intenţia de a se cumpăra bilete de avion de la compania „Sabena” avea la bază o 
realitate cunoscută doar de familia vicecancelarului şi de oamenii din imediata 
apropiere, cu care acesta lucra zilnic: în agenda de vizite a lui Willy Brandt fusese 
planificată deja o călătorie particulară în Belgia, la Leuven, pentru sfârşitul lunii 
iulie 1967. Din informaţiile pe care le-am obţinut până în momentul redactării 
studiului de faţă rezultă faptul că, iniţial, călătoria respectivă trebuia să se desfăşoare 
timp de o săptămână, însă în cele din urmă a fost redusă la perioada 28–30 iulie 
1967. 

Ambasadorul R.F.G. în România, Erich Strätling, nu a cunoscut, probabil, 
din timp amănunte despre dorinţa lui Willy Brandt de a merge la Leuven şi a 
sugerat ca ministrul Afacerilor Externe şi personalul care îl însoţea să zboare din 
R.F.G. până la Bucureşti cu un avion guvernamental vest-german.2 Această 
atitudine a fost apreciată de autorităţile române, iar cele de la Bonn au definitivat 
planul vizitei în România astfel încât Willy Brandt să sosească vineri, 3 august 
1967 (în jurul orei 15), pe aeroportul de la Băneasa, cu un avion bimotor de afaceri 
„Hamburger Flugzeugbau HFB-320 Hansa Jet” (înmatriculat D-CARY şi deţinut, 
probabil, de către „Luftwaffe”).3 Călătoria până la Bucureşti a durat circa 4 ore şi a 
inclus o escală la Viena4, iar plecarea ministrului Willy Brandt din România a fost 
planificată pentru dimineaţa zilei de luni, 7 august 1967, de pe aeroportul de la 
Băneasa. 

Pentru efectuarea unei deplasări scurte a ministrului vest-german al Afacerilor 
Externe de la Bucureşti până la Constanţa şi înapoi, în capitala României, 
autorităţile române au pus la dispoziţie un avion special5 – un Il-18, probabil, care 
era utilizat în mod curent de Nicolae Ceauşescu şi de alţi înalţi demnitari comunişti 
români pentru vizite în străinătate şi în ţară. Totodată, s-au asigurat autovehicule 
din parcul maşinilor reprezentative al Secretariatului General al Consiliului de 
Miniştri6, iar în escortele formate la Bucureşti şi pe litoralul românesc al Mării 

                                                 
1 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, România – Republica Federală 

Germania, vol. I, Începutul relaţiilor diplomatice, 1966–1967, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 
2009, pp. 234–235, 334; Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), România: Supravieţuire şi 
afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece, vol. 10, Trei decenii de relaţii de relaţii româno – 
vest-germane, 1955–1985, Documente I, 1955–1973, Bucureşti, Editura Fundaţia Europeană 
Titulescu, 2017, pp. 371–372. 

2 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 227. 
3 Ibidem, p. 241; Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 318. În prezent, avionul 
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4 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 260. 
5 Ibidem, p. 249. 
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Negre au fost incluse atât motociclete BMW R50, cât şi mai multe automobile 
„Volkswagen 1300” (cumpărate din Republica Federală Germania în acel an pentru 
dotarea organelor de miliţie din România). 

Documentele studiate până în prezent nu permit încă să confirmăm ipoteza 
potrivit căreia autorităţile comuniste de la Bucureşti au semnat în anul 1967 un contract 
de achiziţionare a unor automobile „Volkswagen 1300” pentru a semnala guvernului 
de la Bonn faptul că problemele de ordin ideologic existente între cele două ţări nu 
afectau achiziţiile publice în România. Ceea ce se cunoaşte cu certitudine este faptul că 
vehiculele respective erau echipate cu un girofar şi o sirenă produsă de compania 
„Helmut Eissmann – Technische Entwicklung und Vertrieb” din Baden-Württemberg 
şi au fost utilizate în România pentru controlul circulaţiei. 

Cazarea lui Willy Brandt şi a însoţitorilor acestuia a fost asigurată de 
autorităţile române la o casă de oaspeţi din Bucureşti (situată pe strada Ştefan 
Gheorghiu, nr. 1), respectiv la Palatul Mamaia, şi toate cheltuielile efectuate cu 
prilejul acelei vizite au fost plătite din bugetul Secretariatului General al 
Consiliului de Miniştri.7 

Separat, aproximativ 40 ziarişti vest-germani au ajuns în capitala României 
înainte de sosirea delegaţiei guvernamentale şi, spre sfârşitul acelei vizite, s-a 
deplasat la Bucureşti un alt grup de jurnalişti (circa 80 de persoane), cu ajutorul 
companiei vest-germane „Neckermann”8 – care s-a ocupat, probabil, de zborul cu o 
cursă charter şi de cazarea acelor ziarişti în România. 

Autorităţile comuniste de la Bucureşti s-au străduit să creeze nişte condiţii 
optime pentru desfăşurarea cu succes a vizitei lui Willy Brandt în România. 
Semnificaţia sa politică era dublată de o importanţă economică, în condiţiile în 
care, în schimburile comerciale bilaterale din anul 1966, s-au înregistrat exporturi 
româneşti în R.F.G. în valoare de 74,1 milioane de dolari (cu 17,2% mai mult faţă 
de anul 1965) şi importuri din R.F.G. în valoare de 148,2 milioane de dolari (cu 
34,2% mai mult faţă de 1965).9 

Într-o notă strict-secretă a Ministerului român al Afacerilor Externe s-au 
precizat, la 28 iulie 1967, şi alte detalii privind relaţiile economice româno–vest-
germane: „La 31 decembrie 1966 volumul angajamentelor noastre de plată [faţă de 
R.F.G.] pentru anul 1968 şi anii următori era de 260 milioane $. 

În anul 1966 schimburile comerciale româno–vest-germane au cuprins 
următoarele grupe principale de mărfuri: 

– la export: produse agro-alimentare (31%), produse lemnoase (26%), produse 
petroliere (13%), semifabricate de oţel (6%), metale neferoase (7%), produse 
chimice (5%). 

– la import: maşini şi instalaţii industriale complete (49%), produse siderurgice 
(20%), chimico-farmaceutice (13%), material sintetic (6%). 
                                                 

7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 334; Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 372. 
9 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 250; Nicolae Ecobescu, 

Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 320. 
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Acţiuni de cooperare industrială şi tehnică: 
– Cu firma Standard Übersee Handel-Krupp [din Hamburg] se discută 

posibilitatea construirii [în România a] unei fabrici de conserve de fructe şi legume, 
plata furniturii [germane] urmând să se facă de către partea română prin livrarea de 
conserve produse în fabrica respectivă (pentru piaţa occidentală10 – nota P. Opriş). 

– Cu firma Mercedes-Benz se discută posibilitatea construcţiei de linii de 
autobuze şi camioane de mare capacitate şi alte autovehicule [în România], iar 

– Bayerische Gesellschaft für Marktforschung und Internationalen Händel 
GmbH: construcţie de piese pentru motoare Diesel (1800 de tone de piese 
prelucrate complet, anual, în România şi pentru care se asigurau de către firma 
vest-germană „maşinile necesare, asistenţa tehnică şi orice material de care ar fi 
nevoie, plata acestora realizându-se prin produsele executate”11 – nota P. Opriş); 

– Alte firme cu care se negociază: Firma MAN (pentru realizarea în comun de 
motoare pentru autocamioane şi de autovehicule de transport mijlocii şi grele12 – 
nota P. Opriş), Siemens, A.E.G. (pentru fabricarea în România a unor aparate 
electrocasnice şi, eventual, industriale13 – nota P. Opriş), Bauknecht (corect: 
„Bauknecht Hausgeräte GmbH”, una dintre cele mai importante companii vest-
germane din acel moment care fabrica produse electrocasnice – nota P. Opriş), 
Artos Dr.ing. Meier Windhorst K.G. (care deţinea din anul 1965 un procedeu 
inovativ de tratare termică a materialelor textile lungi şi de fixare a substanţelor 
chimice pe acestea – de exemplu, coloranţi – cu ajutorul aburului – nota P. Opriş), 
Didier Werke (companie care dorea să construiască o fabrică de îngrăşăminte 
chimice în România şi să exporte apoi produsele obţinute14 – nota P. Opriş), Franz 
Kirchfeld – Düsseldorf (corect: „Franz Kirchfeld GmbH & Co. KG”, o companie 
implicată în industria petrochimică, interesată să vândă diferite produse pe piaţa din 
România cu ajutorul unor credite vest-germane care aveau un termen maxim de 
rambursare de 8 ani15 – nota P. Opriş)”16. 

Un alt subiect important în discuţiile dintre autorităţile de la Bonn şi cele de 
la Bucureşti a fost cel referitor la posibilitatea de a construi o centrală nuclearo-
electrică în România – proiectul respectiv urmând să fie sprijinit de câteva 

                                                 
10 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 47; Nicolae Ecobescu, 

Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 151. 
11 Ibidem. 
12 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., pp. 46; 197; Nicolae 
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13Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., pp. 48; 197; Nicolae 
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14 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 47; Nicolae Ecobescu, 
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15 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 45; Nicolae Ecobescu, 
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companii vest-germane (în primul rând, „Siemens”), franceze şi suedeze.17 În acest 
sens, diplomatul ing. Mircea Năstase (şef al reprezentanţei comerciale a României 
în Republica Federală Germania) a finalizat la Frankfurt/ Main, la 16 martie 1967, 
o notă strict secretă referitoare la nivelul de dezvoltare a cercetărilor în domeniul 
nuclear, în ţara în care îşi desfăşura temporar activitatea.18 Acel document a ajuns 
la centrala de la Bucureşti a Ministerului român al Afacerilor Externe. 

Printre altele, diplomatul ing. Mircea Năstase a menţionat în nota respectivă 
astfel: „Din cele 4,3 miliarde DM cheltuite de administraţia publică pentru cercetări 
nucleare în ultimii zece ani, 2,4 miliarde au fost folosite pentru construcţia reţelei 
de cercetări din universităţi şi institutele „Max Planck”, pentru construcţia marilor 
centre independente de cercetări nucleare generale de la Karlsruhe şi Jülich (acesta 
are cca. 2600 de salariaţi), a centrelor speciale de la Garching-München (fizica 
plasmei), Hamburg şi Berlinul Occidental, precum şi pentru cercetări în domeniul 
energiei atomice. 

În prezent există în R.F.G. în total 21 de reactoare utilizate pentru cercetări 
sau formare de cadre, o mare instalaţie pentru accelerarea particulelor (Deutsche 
Elektronen – Synchroton DESY la Hamburg), precum şi câteva asemenea instalaţii 
mici şi mijlocii. [...] 

Instalaţiile existente în R.F.G. au fost în general livrate de S.U.A. sau construite 
cu ajutorul unor firme americane (de pildă, din cele patru centrale atomice în funcţie 
(sic!), două au fost construite de AEG cu concursul firmei General Electronic (corect: 
„General Electric” – nota P. Opriş), iar celelalte de către Siemens cu concursul firmei 
Westinghouse). 

Şi studiile întreprinse până în prezent au fost în general rolul colaborării cu 
S.U.A., uneori cu Franţa, iar majoritatea proiectelor sunt sprijinite de Euratom. 

Acum se observă la R.F.G. tendinţa de a-şi asigura independenţa în industria 
nucleară, ceea ce dovedeşte şi faptul că toate cele cinci centrale în construcţie sunt 
încredinţate firmelor vest-germane AEG şi Siemens, fără participarea firmelor 
americane”19. 

În luna martie 1967, autorităţile comuniste de la Bucureşti puteau doar să 
viseze la crearea şi punerea în funcţiune a unor proiecte similare în România. 
Acestea nu aveau posibilitatea să le concretizeze deoarece, de exemplu, investiţiile 
pe care le-au făcut autorităţile vest-germane în domeniul cercetării nucleare, în 
perioada 1956-1966, au fost de 1,083 miliarde de dolari (4,3 miliarde de mărci).20 
Totodată, valoarea totală a produselor româneşti vândute pe piaţa vest-germană în 
anul 1966 a fost de 74,1 milioane de dolari (peste 30% fiind produse 

                                                 
17 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., pp. 292, 301, 336, 358–359; 
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 Petre Opriş 210 

agroalimentare21), iar în balanţa bilaterală de plăţi s-a înregistrat un sold pasiv de 
74,1 milioane de dolari pentru autorităţile de la Bucureşti22 (valoarea importurilor 
din R.F.G. fiind cu 100% mai mare decât cea a exporturilor efectuate de România 
în R.F.G., în anul 1966). 

Cu toate acestea, vicecancelarul Willy Brandt a menţionat la 3 august 1967, 
în cursul primei convorbiri oficiale cu Corneliu Mănescu, despre „posibilitatea 
construirii în România a unei centrale atomo-electrice de către R.F.G., în colaborare 
cu Franţa şi Suedia. Ministrul vest-german a declarat că, personal, s-ar bucura mult 
de o asemenea realizare pe tărâmul cooperării interstatale”23. 

Acelaşi subiect a fost abordat de Willy Brandt şi la întâlnirea cu Nicolae 
Ceauşescu, desfăşurată la Eforie Nord. Vicecancelarul german a declarat la 5 august 
1967 că proiectul respectiv era foarte important atât pentru el, cât şi pentru 
România: „Eu cred că dacă dumneavoastră o să ajungeţi până la urmă la concluzia 
necesităţii construirii unei centrale atomice de către consorţiul «francez, german şi 
suedez», cred că lucrul acesta va fi foarte avantajos pentru dumneavoastră”24. 

Nicolae Ceauşescu a menţionat atunci despre cele două soluţii care existau pe 
plan mondial: o centrală ieftină (care utiliza uraniu îmbogăţit şi apă simplă pentru a 
produce energie electrică) şi o centrală mai scumpă – alimentată cu uraniu natural 
şi apă grea. Liderul politic român a precizat că în planurile româneşti era prevăzută 
începerea până în anul 1970 a construcţiei unei centrale nucleare, însă a evitat un 
răspuns tranşant la propunerea făcută de Willy Brandt deoarece proiectul respectiv 
costa foarte mult şi România nu avea resurse suficiente pentru acesta.25 

În aceeaşi perioadă, diplomaţii cehoslovaci şi cei vest-germani au desfăşurat 
negocieri şi, în iulie 1967, au ajuns, la Praga, la un punct de vedere comun privind 
deschiderea de reprezentanţe comerciale în ambele state.26 Guvernul de la Bonn a 
avut posibilitatea să trimită la tratativele respective pe Egon Bahr, în calitate de 
ambasador cu însărcinări speciale, şi acesta a îndeplinit cu succes misiunea care i-a 
fost încredinţată.27 

În mijloacele mass-media din acea vreme, propagandiştii comunişti de la 
Bucureşti nu au menţionat faptul că România şi Cehoslovacia aveau poziţii 
similare în relaţiile lor economice cu Republica Federală Germania şi elementele 
care dădeau tonul schimbării generale a politicii externe în această parte a Europei 
se aflau în primul rând la Bonn, nu la Praga sau la Bucureşti. 

Directorul ministerial dr. Hans Helmuth Ruete a subliniat la 16 iulie 1967, la 
întâlnirea cu ambasadorul Constantin Oancea (acreditat în R.F.G.), faptul că 
„interesele economice au determinat Cehoslovacia să învingă orice reţinere. Pentru 
                                                 

21 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 353. 
22 Ibidem, p. 250. 
23 Ibidem, p. 292. 
24 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., p. 336. 
25 Ibidem, pp. 336–337. 
26 Ibidem, pp. 331–332. 
27 Ibidem, p. 353. 
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aplicarea noului sistem economic, Cehoslovacia are nevoie de circa 2 miliarde [de] 
mărci şi speră că R.F. a Germaniei va onora într-un fel pasul făcut”28. 

În acelaşi timp, Cehoslovacia continua să se situeze pe primul loc, în ceea ce 
privea volumul schimburilor culturale ale Republicii Federale Germania cu statele 
socialiste din Europa, şi era urmată de Ungaria, Polonia, U.R.S.S. şi România.29 

La rândul său, consilierul cehoslovac Zlafko Tula i-a comunicat lui I. Radu 
(secretar I la Ambasada României din Italia), în cursul recepţiei organizate la 
Ambasada Poloniei de la Roma, la 21 iulie 1967, faptul că reprezentanţii ţării sale 
urmau să încheie „un acord comercial, mai larg, cu R.F. a Germaniei, care va conţine şi 
anumite prevederi pe linie consulară”30. Anterior, liderii politici comunişti din 
Republica Democrată Germană încercaseră – fără succes – să-i convingă pe 
omologii lor de la Praga să nu încheie asemenea acorduri cu autorităţile de la Bonn. 

Două informaţii pe aceeaşi temă au fost trimise la 7 august 1967 de la Praga, de 
ambasadorul Ion Obradovici. Acesta a aflat de la Fr. Marcus (prim-vicepreşedinte 
al Comitetului de Stat al Planificării) că „R.F. a Germaniei nu va importa din 
Cehoslovacia decât în limita contingentelor stabilite în acord, dar s-a angajat să ia 
toate măsurile pentru a nu îngreuna exportul în Cehoslovacia”31. Ambasadorul 
suedez de la Praga, Ragnvald Rason Bagge, a afirmat, în aceeaşi ordine de idei, 
faptul că, „după părerea sa, acordul comercial ceho[-slovaco]–vest-german a creat 
numai baza juridică pentru schimburile comerciale dintre cele două ţări, fără a 
contribui prea mult la lărgirea acestora”32. 

Inexistenţa unor comentarii pe tema respectivă în mass-media din România, 
cu câteva zile înainte şi în cursul vizitei efectuate de ministrul Willy Brandt la 
Bucureşti şi Constanţa (3–7 august 1967), nu a descurajat pe reprezentanţii 
Ministerului român al Afacerilor Externe să trimită în continuare informaţii despre 
acel subiect, pe măsură ce le aflau. De exemplu, diplomatul V. Nanu (secretar II la 
Ambasada României de la Moscova) şi ziaristul Silviu Podină (corespondent al 
ziarului „Scânteia”, acreditat în capitala U.R.S.S.) au discutat la 27 iulie 1967, la 
Moscova, cu ziaristul L. Dobrovski. În opinia corespondentului presei cehoslovace, 
Republica Federală Germania era „singura ţară care are posibilităţi să acorde 
credite salvatoare pentru economia cehoslovacă”33. Acel mesaj a fost trimis la 
Bucureşti de diplomatul Ion Ciubotaru, într-o telegramă datată 28 iulie 1967. 

O săptămână mai târziu, chiar în timpul vizitei efectuate de Willy Brandt la 
Bucureşti, diplomaţii E. Popa şi V. Nanu au discutat cu dr. Immo Stabreit. 
Secretarul II al Ambasadei Republicii Federale Germania din capitala U.R.S.S. a 
afirmat, printre altele, la 4 august 1967, faptul că „anual vin în Cehoslovacia 

                                                 
28 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 231. 
29 Ibidem, p. 444. 
30 Ibidem, p. 243. 
31 Ibidem, p. 273. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, p. 252. 
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200.000 de turişti vest-germani”34. Mesajul a fost expediat la Bucureşti, tot printr-o 
telegramă, de ambasadorul Teodor Marinescu, la 7 august 1967. 

Într-o altă telegramă trimisă în aceeaşi zi, ambasadorul României la Moscova 
a menţionat astfel: „Remarcăm faptul că, în această perioadă, presa sovietică a 
trecut complet sub tăcere acordul semnat săptămâna trecută între Cehoslovacia şi 
R.F. a Germaniei cu privire la deschiderea de Reprezentanţe Comerciale ale celor 
două ţări. Numai ziarul „Izvestia”, într-o ştire de 4 rânduri, fără titlu, s-a referit la 
«acordul de schimburi de mărfuri şi plăţi încheiat la Praga», fără a anunţa că s-a 
căzut de acord şi asupra deschiderii de Reprezentanţe Comerciale”35. 

Similitudinea dintre reacţiile autorităţilor de la Moscova şi de la Bucureşti 
faţă de acele informaţii şi modul de difuzare a acestora în mass media nu trebuie să 
ne surprindă, dacă avem în vedere faptul că liderii politici comunişti au fost 
instalaţi la putere în România de către sovietici, sub protecţia Armatei Roşii, şi 
urmau modelul propagandistic sovietic. 

La rândul lor, autorităţile de la Belgrad erau interesate să dezvolte legăturile 
economice cu Republica Federală Germania, chiar dacă relaţiile diplomatice dintre 
cele două state fuseseră rupte în octombrie 1957. De exemplu, în opinia lui 
Wilhelm Haas (colaborator la referentura ţărilor socialiste din cadrul Ministerului 
vest-german al Afacerilor Externe), cetăţenii iugoslavi care au muncit până în luna 
aprilie 1967 în Republica Federală Germania au acumulat, în total, circa un miliard 
de mărci, sub formă de economii, în diverse conturi din băncile vest-germane.36 
Aceştia evitau să transfere sume mari în Iugoslavia şi să le schimbe în moneda 
locală deoarece se temeau de o devalorizare a dinarului şi de posibilitatea 
guvernului comunist de la Belgrad de a impune condiţii defavorabile de schimb 
valutar pentru proprii cetăţenii, care deţineau sume în valută în conturile băncilor 
din Iugoslavia. 

Suma de un miliard de mărci, acumulată de cetăţenii iugoslavi în Republica 
Federală Germania, poate fi comparată cu volumul total al schimburilor comerciale 
realizate în anul 1967, între R.F.G. şi România, care a fost în valoare de aproximativ 
1,3 miliarde de mărci.37 

În altă ordine de idei, deşi nu a avut o susţinere clară, de la început, din partea 
cercurilor economice şi politice de la Bonn, acordul referitor la situaţia cetăţenilor 
iugoslavi care lucrau temporar în Republica Federală Germania, în cadrul 
„Gastarbeiterprogramm” (Programul lucrătorilor oaspeţi), a fost semnat în octombrie 
1968. Discuţiile dintre cele două părţi au fost influenţate pozitiv de negocierile 
secrete desfăşurate la Hôtel de La Trémoille din Paris (23–29 ianuarie 1968) şi 
încheiate prin restabilirea relaţiilor diplomatice dintre cele două state (31 ianuarie 
1968). Guvernul est-german a dezaprobat decizia autorităţilor de la Belgrad şi a 
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protestat, însă nu a obţinut nici un rezultat pozitiv. Mai mult decât atât, ministrul 
Afacerilor Externe, Willy Brandt, a efectuat o vizită oficială la Belgrad şi pe insula 
Brioni în perioada 12–14 iunie 1968, similară, ca semnificaţie, cu cea desfăşurată 
la Bucureşti şi Constanţa, în vara anului precedent. 

Menţionăm faptul că migrarea unor cetăţeni iugoslavi în Europa occidentală 
din motive economice a fost permisă oficial în anul 1963 de autorităţile de la 
Belgrad. Ulterior, guvernul comunist iugoslav a încheiat acorduri pe acea temă cu 
autorităţile franceze (în anul 1965) şi austriece.38 

Situaţia respectivă a fost amintită tangenţial de Gheorghe Cioară, în nota pe 
care a întocmit-o după vizita sa din luna mai 1966 în Republica Federală Germania. 
Ministrul român al Comerţului Exterior a afirmat, la 30 mai 1966, faptul că „în 
prezent în R.F.G. lucrează peste 2 milioane de muncitori străini şi lipsesc peste 
700.000 de muncitori pentru a asigura industriei germane dezvoltarea dorită”39. În 
acelaşi timp, erau înregistraţi 106.000 de şomeri şi numărul lor a crescut până la 
359.000 de persoane în anul următor, pe fondul recesiunii care a afectat economia 
R.F.G.40 

Cu toate acestea, în relaţiile comerciale ale Republicii Federale Germania cu 
statele comuniste din Europa Centrală şi de Sud-Est s-au înregistrat mult mai multe 
exporturi decât importuri vest-germane. Drept urmare, deficitul total înregistrat de 
acele ţări în balanţa de plăţi cu R.F.G. din anul 1966 a fost de 300 de milioane de 
mărci, iar în primele 9 luni ale anului 1967 a ajuns la nivelul de 1,2 miliarde de 
mărci.41 În asemenea condiţii, autorităţile de la Varşovia, Praga, Budapesta, 
Bucureşti, Belgrad şi Sofia erau nevoite să găsească soluţii suplimentare pentru a 
achita la timp produsele, bunurile şi serviciile vest-germane pe care le-au primit în 
perioada 1966–1967 (o parte dintre acestea fiind livrate pe bază de credit). 

Pe de altă parte, autorităţile de la Bonn erau îngrijorate în luna decembrie 
1967 din cauza excedentului de circa 18 miliarde de mărci, înregistrat în 1967 în 
balanţa comercială cu alte ţări.42 Pe fondul stagnării economice (apărute în 1966, în 
R.F.G.) şi, apoi, a recesiunii din 1967, a scăzut puterea de cumpărare pe piaţa 
internă. Produsele care se importau în mod tradiţional nu au mai avut suficienţi 
cumpărători, iar vânzările de produse vest-germane pe piaţa internă s-au plafonat 
sau chiar au scăzut. Drept urmare, capacităţile de producţie din R.F.G. (excedentare 
faţă de posibilităţile de absorbţie ale pieţei interne în condiţii de eficienţă) au fost 
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utilizate de companiile vest-germane pentru livrări pe alte pieţe – inclusiv în ţările 
comuniste din Europa Centrală şi de Est. 

Prin aceste exporturi se deteriorau, însă, relaţiile internaţionale ale R.F.G. şi 
au apărut în mod firesc presiuni politice din mai multe state, în scopul creşterii 
vânzărilor de produse străine pe piaţa vest-germană (prin scăderea unor taxe 
vamale din R.F.G. şi renunţarea la anumite costuri administrative mari pentru 
exportatorii străini). Creşterea respectivă ar fi trebuit să aibă, ca efect, echilibrarea 
balanţelor comerciale bilaterale cu R.F.G. 

Echilibrarea dorită de politicienii străini a presupus proiectarea de către 
guvernul de la Bonn a unor programe de investiţii publice, bazate inclusiv pe o 
creştere a impozitelor şi taxelor pe piaţa internă – o măsură care putea genera o 
pierdere de voturi la alegerile parlamentare şi locale. Primul program de investiţii 
publice a fost inaugurat în primăvara anului 1967 şi era în valoare de 2,3 miliarde 
de mărci (579 milioane de dolari), iar cel de-al doilea a fost lansat în septembrie-
octombrie 1967 şi i s-a alocat suma de 5,3 miliarde de mărci (1,33 miliarde de 
dolari).43 

Astfel, s-a încercat o relansare a activităţilor economice în R.F.G., o scădere a 
numărului de şomeri prin angajarea lor în diferite companii şi, în mod implicit, o 
creştere a cererii de produse pe piaţa internă – fapt care putea să determine o mărire 
a cererilor de produse străine pe piaţa vest-germană şi o echilibrare a balanţelor de 
plăţi ale unor state în relaţiile cu R.F.G. 

Valoarea acelor sume poate fi înţeleasă cu ajutorul declaraţiei lui Franz Josef 
Strauss. Preşedintele Uniunii Creştin-Sociale din Bavaria şi ministru de Finanţe al 
R.F.G. a afirmat la 1 decembrie 1967, în discuţia cu Constantin Oancea (ambasadorul 
României în R.F.G.), că proiectul de construire a avionului european de pasageri 
„Airbus” a impus alocarea a 2 miliarde de dolari. Pentru proiectul aparatului 
supersonic de pasageri „Concorde” (franco-britanic) a fost alcătuit un buget de  
4,5 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă, iar pentru realizarea avionului american 
de pasageri „Boeing 747” s-a cheltuit o sumă de două ori mai mare decât la 
proiectul „Concorde”.44 

În cazul României, situaţia balanţei comerciale era dificilă. În anul 1966, 
guvernul comunist de la Bucureşti a înregistrat un deficit de 260 de milioane de 
mărci în relaţia cu R.F.G., iar în primele nouă luni ale anului 1967 valoarea 
deficitului a atins nivelul de 454 de milioane de mărci45 – în condiţiile în care 
exporturile totale ale României în R.F.G. au fost de 294,17 milioane de mărci  
(74,1 milioane de dolari) în anul 1966 şi erau compuse, în primul rând, din produse 
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agroalimentare (31%), produse realizate din lemn (26%) şi produse petroliere 
(13%).46 

În cursul vizitei de prezentare efectuate de ambasadorul Constantin Oancea la 
1 decembrie 1967, Franz Josef Strauss a menţionat că, de la 1 ianuarie 1968, urma 
să fie aplicat în ţara sa un impozit nou pe beneficii („Mehrwert Steuer”). Acesta 
presupunea, printre altele, o creştere de la 4% la 5% a impozitului pentru produsele 
agricole. Era o reglementare nouă, adoptată la nivelul Pieţei Comune, care afecta 
exporturile României de alimente în R.F.G. Franz Josef Strauss, care provenea din 
Bavaria, a şi glumit pe tema respectivă la acea întâlnire, astfel: „înainte se spunea 
că legile se fac în Berlin şi se aplică în Bavaria, iar acum se fac la Bruxelles şi se 
aplică în R.F. a Germaniei (subl.n.)”47. 

În altă ordine de idei, chiar dacă autorităţile române au reuşit să stabilească în 
ianuarie 1966 un contract cu compania „Pepsi Cola GmbH” (Offenbach/ Main), în 
scopul achiziţionării unei instalaţii de preparare a băuturii răcoritoare „Pepsi Cola” 
(comercializată pe piaţa din România sub sloganul „Pepsi – Avânt şi energie”, 
începând din anul 1967, în sticle de 0,25 litri, care se vindeau cu 1 leu în magazinele 
alimentare), condiţiile existante deja în Iugoslavia pentru construirea de hoteluri cu 
fonduri vest-germane erau mult mai bune decât propunerile făcute de autorităţile de 
la Bucureşti pentru dezvoltarea turismului în România cu ajutorul firmelor vest-
germane.48 

Cunoscând situaţia respectivă, la Ministerul român al Afacerilor Externe a 
fost întocmită o notă privind problemele pe care partea română putea să le 
abordeze în august 1967, în cursul vizitei lui Willy Brandt la Bucureşti. Una dintre 
acestea era cooperarea în domeniul turismului cu firmele vest-germane – în mod 
concret, „participări la construcţii de baze turistice şi hoteliere”49. Companiile care 
se implicau în asemenea proiecte urmau să primească în schimb nişte cote părţi din 
încasările în valută ale autorităţilor comuniste din România, rezultate din utilizarea 
hotelurilor şi bazelor turistice nou construite.50 

La Bucureşti se cunoştea faptul că turiştii vest-germani au cheltuit aproximativ  
6 miliarde de mărci în ţările pe care le-au vizitat în anul 1966 şi se considera că o 
parte dintre aceştia puteau să ajungă şi în România, în următorii ani.51 

Deoarece autorităţilor române nu au obţinut imediat sprijinul vest-german 
pentru planul respectiv, membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au aprobat, în 
şedinţa lor din 10 octombrie 1967, „propunerile O.N.T. privind solicitarea asistenţei 
tehnice O.N.U. pentru dezvoltarea turismului în România”52. 
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Astăzi, ne putem întreba dacă liderii unor întreprinderi (termenul de la acea 
vreme pentru „companie”) româneşti erau pregătiţi să desfăşoare schimburi economice 
pe piaţa occidentală. Răspunsul este mai curând negativ şi, pentru a exemplifica, 
am ales un document întocmit şi semnat de Nicolae Bozdog. La 1 august 1967, 
preşedintele Colegiului Oficiului Naţional de Turism dorea ca pe agenda 
convorbirilor care urmau să aibă loc, în timpul vizitei lui Willy Brandt în România, 
să se includă problema concurenţei dintre companiile aeriene „Tarom” şi „Deutsche 
Lufthansa AG”.53 

Ceea ce urmărea Nicolae Bozdog se înscria în domeniul practicilor protecţioniste 
şi momentul pe care acesta l-a ales demonstrează limitele sale de analiză şi înţelegere a 
unei deschideri politice pe care au realizat-o autorităţile vest-germane, în primul 
rând. Deoarece România nu dispunea de fonduri suficiente pentru a investi masiv 
în procesul de industrializare, iar sprijinul Uniunii Sovietice în proiectele concepute la 
Bucureşti nu se putea obţine fără o renunţare la procesul de deschidere a României 
faţă de Occident (apărut după criza rachetelor nucleare sovietice trimise în Cuba, în 
toamna anului 1962), creditele oferite de companiile din R.F.G. (cu sprijinul 
guvernului de la Bonn) au constituit una dintre sursele principale de dezvoltare 
economică rapidă a României în a doua parte a anilor ’60. Acest aspect însemna o 
deschidere de pieţei româneşti pentru produsele realizate în R.F.G., în timp ce 
Nicolae Bozdog era speriat, la 1 august 1967, de faptul că „se diminuează cu cel puţin 
jumătate încasarea valutei din turism pe relaţia R.F.G.”54, în cazul în care compania 
„Deutsche Lufthansa AG” ajungea pe piaţa românească în anul 1968 şi intra în 
concurenţă directă cu compania „Tarom”. 

În acest context, este necesar să menţionăm faptul că pregătirile pentru 
revenirea în România a avioanelor companiei „Deutsche Lufthansa AG” (curse 
regulate întrerupte după lovitura de stat de la 23 august 1944, de la Bucureşti) erau 
în curs de finalizare. Autorităţile din ambele state doreau ca zborul inaugural să fie 
efectuat în ziua de vineri, 1 septembrie 1967, pe itinerarul Frankfurt/ Main – 
München – Zagreb – Băneasa, cu un avion „Boeing 727” (înmatriculat D-ABIX). 
Atunci au ajuns la Bucureşti consilierul Cornel-Armand Vlad (de la Ambasada 
României din R.F.G.) şi Egon Franke, membru al Prezidiului Partidului Social-
Democrat din Republica Federală Germania – care a avut asupra sa două scrisori 
din partea vicecancelarului Willy Brandt. Prima epistolă a fost destinată lui Nicolae 
Ceauşescu, iar cea de-a doua lui Corneliu Mănescu. Ambasadorul Egon Bahr l-a 
înştiinţat pe ambasadorul Constantin Oancea despre misiunea de „poştaş” a lui 
Egon Franke cu două zile înainte de zborul inaugural spre Bucureşti al companiei 
„Deutsche Lufthansa AG”, în cursă regulată.55 

                                                 
53 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., pp. 256–257. 
54 Ibidem, p. 257. 
55 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., pp. 365–366. Pentru o cronologie 

diferită, vezi Sorin Rusi, Scurta istorie a grupului Lufthansa în România, airlines travel, 2 mai 2019, 
https://airlinestravel.ro/ scurta-istorie-grupului-lufthansa-romania.html (accesat la 06.06.2020). 
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Deoarece nu am reuşit să identificăm cele două scrisori în arhivele din România 
şi să aflăm conţinutul lor, putem doar să presupunem faptul că vicecancelarul Willy 
Brandt a iniţiat atunci un dialog secret cu Nicolae Ceauşescu şi Corneliu Mănescu 
pe tema organizării unei întâlniri între conducerile celor două partide. Drept urmare, 
ambasadorul Constantin Oancea a primit de la Mihai Dalea, la 17 ianuarie 1968, 
misiunea de a-l înştiinţa pe ambasadorul Egon Bahr – şi, prin acesta, pe vicecancelarul 
Willy Brandt – despre acordul părţii române privind organizarea acelei întâlniri în 
luna aprilie 1968.56 O asemenea acţiune putea stârni criticile autorităţilor din U.R.S.S., 
Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria şi Bulgaria din 
cauza diferendelor permanente care au existat între liderii comunişti şi cei social-
democraţi – consideraţi de către primii drept trădători ai proletarilor pe care îi 
reprezentau. 

În altă ordine de idei, o solicitare românească oficială, referitoare la blocarea 
în anul 1968 a accesului avioanelor companiei „Lufthansa” în România (sub orice 
formă) şi discutarea problemei respective la nivelul miniştrilor Afacerilor Externe, 
în august 1967, putea submina încrederea care se înfiripase între cele două părţi la 
nivel politic, iar vizita lui Willy Brandt la Bucureşti se putea transforma într-un eşec. 
Drept urmare, acea chestiune nu a fost trecută pe agenda convorbirilor autorităţilor 
române cu vicecancelarul şi ministrul Afacerilor Externe al Republicii Federale 
Germania. 

Mai mult decât atât, impunerea unei reguli protecţioniste însemna o 
recunoaştere de către Nicolae Bozdog şi de autorităţile comuniste de la Bucureşti a 
faptului că la nivelul companiei „Tarom” exista o problemă majoră privind cheltuielile 
efectuate şi beneficiile care se obţineau din operaţiunile de transport a turiştilor 
vest-germani pe litoralul românesc. Concret, compania „Tarom” era vulnerabilă 
faţă de „Lufthansa” şi, nota bene!, Nicolae Bozdog a propus la 1 august 1967 să se 
spună autorităţilor vest-germane acest secret de serviciu – sperând, probabil, ca 
guvernul de la Bonn să emită un ordin de blocare a zborurilor avioanelor 
companiei „Lufthansa” spre litoralul românesc al Mării Negre. 

După aproape două luni de la semnarea de către Nicolae Bozdog a 
documentului menţionat, Tiberiu Petrescu a discutat cu ambasadorul Heinrich Böx. 
Reprezentantul comercial al Republicii Federale Germania în capitala Poloniei i-a 
spus ambasadorului României de la Varşovia, în septembrie 1967, faptul că „de la 
1 ianuarie 1968 se va deschide linia aeriană Frankfurt/ Main – Varşovia, deservită 
de avioane vest-germane”57. Foarte probabil, companiile „Lufthansa” şi „Condor” 
urmau să opereze pe ruta respectivă. În acelaşi timp, autorităţile comuniste 
poloneze au solicitat, în mod confidenţial, sprijin din partea autorităţilor de la Bonn 
„în tratativele pe care [Polonia] le va începe în curând cu organele Pieţii Comune”58. 

Situaţia semnalată de Nicolae Bozdog (care va ajunge ministru al Comerţului 
Interior, în perioada 1969–1972) a fost discutată în cele din urmă în capitala R.F.G. 

                                                 
56 Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru (ed.), op. cit., pp. 420–422. 
57Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 363. 
58 Ibidem. 



 Petre Opriş 218 

La 17 noiembrie 1967, ambasadorul Constantin Oancea şi Gheorghe Teodorescu 
(vicepreşedinte al Colegiului Oficiului Naţional de Turism59) au mers împreună la 
Holger Börner, Secretar de Stat al Ministerului Transporturilor din R.F.G. La 
întâlnirea respectivă au mai participat Cornel-Armand Vlad (consilier la Ambasada 
României de la Frankfurt/ Main), consilierul Minkievici (de la Oficiul Naţional de 
Turism) şi referentul personal Berendt (al Secretarului de Stat vest-german). 

Gheorghe Teodorescu a explicat atunci faptul că existau probleme în balanţa 
de plăţi cu R.F.G., aceasta fiind dezechilibrată ca urmare a importurilor foarte mari 
de produse vest-germane în România şi a ofertei reduse de produse româneşti pe 
piaţa R.F.G., în condiţii de eficienţă economică. De aceea, vicepreşedintele 
Colegiului Oficiului Naţional de Turism a solicitat oficial ca „partea vest-germană 
să accepte ca cea mai mare parte din cursele charter să fie efectuate cu avioane 
româneşti (către şi dinspre litoralul românesc al Mării Negre – nota P. Opriş)”60. 

Deoarece răspunsul Secretarului de Stat este foarte important, îl redăm în 
continuare în întregime, aşa cum a fost consemnat în telegrama trimisă la 24 noiembrie 
1967, la Bucureşti, de ambasadorul Constantin Oancea: „Holger Börner a apreciat 
că turismul vest-german în România are mari perspective, ţinând seama de 
frumuseţile ţării noastre, asigurând că autorităţile vest-germane vor sprijini această 
evoluţie. Personal înţelege că este în interesul ambelor părţi ca balanţa de plăţi să 
fie echilibrată şi de aceea partea vest-germană nu va lua măsuri pentru diminuarea 
transportului cu avioane româneşti. De altfel nici posibilităţile tehnice ale R.F.G. 
nu permit preluarea în viitorul apropiat a unei părţi mari din acest flux turistic. 

El a rugat ca, la rândul său, partea română să înţeleagă că guvernul vest-
german este supus unei presiuni din partea opiniei publice, care cere să nu se 
acorde ţărilor străine avantaje unilaterale nici în acest domeniu. De aceea, treptat, 
se intenţionează preluarea de către avioanele vest-germane a unei părţi din cota de 
creştere a volumului de transporturi turistice cu România”61. 

Cu alte cuvinte, răspunsul lui Holger Börner la solicitarea naivă a lui Nicolae 
Bozdog a fost diplomatic, logic, normal din punct de vedere economic şi foarte 
clar: „Înţelegem situaţia, dar nu se poate realiza ceea ce doriţi!”. În limbajul anglo-
american, mesajul se putea reda cu formula „Business is business”. Reprezentanţii 
Oficiului Naţional de Turism şi conducerea companiei „Tarom” trebuiau să găsească 
alte soluţii pentru a menţine sau a creşte în anul 1968 încasările valutare pe care le-au 
obţinut în anul precedent din transportul aerian, pe litoralul românesc, a circa 

                                                 
59 Prin Hotărârea nr. 1861 din 26 decembrie 1970 a Consiliului de Miniştri (semnată de Ilie 

Verdeţ), Porfir Negrea, Petrachi Trofin şi Gheorghe Teodorescu au fost eliberaţi din funcţia de 
vicepreşedinte al Colegiului Oficiului Naţional de Turism. Tot atunci, Ilie Voicu a fost numit prim-
adjunct al ministrului Turismului, Ştefan Enache şi Mihai Părăluţă au devenit adjuncţi ai ministrului 
Turismului, iar Traian Lupu a fost numit secretar general al Ministerului Turismului. Buletinul Oficial 
al Republicii Socialiste România, nr. 154, sâmbătă, 26 decembrie 1970, partea I, în MonitorulJuridic.ro, 
http://www.monitoruljuridic.ro/ monitorul-oficial/ 154/ 1970-12-26/  (accesat la 02.06.2020). 

60 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 423. 
61 Ibidem. 
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59.520 de turişti vest-germani. În acelaşi timp, capacitatea politicienilor şi 
propagandiştilor comunişti de la Bucureşti de a-şi motiva concetăţenii pentru a 
desfăşura o muncă eficientă era extrem de limitată, inclusiv în cazul celor care 
lucrau în compania „Tarom”. 

Deoarece Nicolae Bozdog a menţionat în nota sa despre articolele negative 
apărute în presa vest-germană, privind avioanele companiei „Tarom” (prezentate ca 
fiind „nesigure”), precum şi despre inexistenţa unor accidente aviatice româneşti în 
perioada 1963–1967, este necesar să facem o precizare. În perioada noiembrie 
1956 – mai 1957, compania „Tarom” a primit în dotare patru avioane sovietice de 
pasageri Il–14 P (înmatriculate YR–ILA, YR–ILB, YR–ILC şi YR–ILD), precum 
şi trei aparate Il–14 M (YR–ILE, YR–ILF şi YR–ILG). 

În iunie, iulie, septembrie şi octombrie 1959 au fost recepţionate şapte 
aparate Il–14 P (YR–ILH, YR–ILZ, YR–ILI, YR–ILJ, YR–ILK, YR–ILL şi YR–
ILM). Ulterior, alte cinci avioane Il–14 P au ajuns la compania „Tarom”: YR–ILN, 
YR–ILO şi YR–ILP (în 1960); YR–ILW (în toamna anului 1961); YR–ILR (în 
august 1963), acesta înlocuind aparatul YR–ILL – care a luat foc la 13 iunie 1963, 
într-un zbor pe care îl efectua de la München la Constanţa şi s-a prăbuşit lângă 
Békéssámson (Ungaria). În acea catastrofă au decedat toţi cei 27 de pasageri 
(turişti) aflaţi la bordul avionului, precum şi cinci membri ai echipajului: Gheorghe 
Săndulescu – comandant; Vasile Marin – copilot; Ion Ciugulea – mecanic de bord; 
Alexandru Matei – radiotelegrafist; Ana Suzan – stewardesă. 

Este foarte posibil ca în articolele apărute în presa vest-germană, în anul 
1967, să se fi menţionat despre accidentul de la Békéssámson, iar Nicolae Bozdog 
nu ştia sau nu a dorit să scrie despre catastrofa respectivă în documentul pe care l-a 
trimis, la 1 august 1967, la Ministerul român al Afacerilor Externe. 

Pentru a înţelege valoarea sumelor menţionate de către preşedintele Colegiului 
Oficiului Naţional de Turism (15 milioane de dolari obţinute în perioada 1963–
1966 din transportul aerian al turiştilor vest-germani, respectiv 5 milioane de dolari 
în anul 1967), precizăm faptul că un avion britanic de pasageri BAC 1–11 avea un preţ 
unitar de 3.514.320 dolari, iar un avion francez „Caravelle 10R” costa 3,5 milioane 
de dolari – în cazul în care se achiziţionau şase exemplare noi, în varianta standard, 
pentru dotarea companiei „Tarom”. La acele preţuri trebuiau adăugate valoarea 
pieselor de schimb, dobânda pentru creditele oferite de băncile străine, cheltuielile 
pentru asistenţă tehnică şi şcolarizare, precum şi aproximativ 100.000 de dolari 
pentru fiecare avion (în scopul efectuării de modificări interioare şi dotări 
suplimentare faţă de varianta standard). 

În total, contractul pentru cumpărarea a şase aparate BAC 1–11 presupunea 
cheltuieli de 28.303.079 dolari, iar în cazul a şase avioane „Caravelle 10R” ar fi 
trebuit să se achite suma de 28.143.000 dolari.62 

Autorităţile comuniste de la Bucureşti au optat în februarie 1968 pentru 
modelul britanic deoarece compania „British Aircraft Corporation” a oferit un 
                                                 

62 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 22/ 1968, f. 22. 



 Petre Opriş 220 

contract de offset mai bun decât firma „SUD-AVIATION” (o compensare de 
aproximativ 67%, faţă de 12% din valoarea totală a celor şase avioane propuse de 
francezi).63 

Ceea ce se poate spune cu siguranţă, sub formă de concluzie, este faptul că 
iniţiativa stabilirii de relaţii diplomatice cu România, Iugoslavia, Cehoslovacia şi 
cu alte ţări comuniste din Europa a aparţinut autorităţilor vest-germane. Una dintre 
personalităţile implicate direct în procesele de destindere politică şi de dezvoltare a 
relaţiilor cu statele respective a fost Egon Bahr, ambasador cu însărcinări speciale 
şi apropiat colaborator al vicecancelarului Willy Brandt. 

Pentru a cunoaşte de unde anume s-a pornit în acel proces politic trebuie, în 
primul rând, să înţelegem ce s-a întâmplat în economiile ţărilor de pe continentul 
european la sfârşitul anilor ’50 şi în deceniul următor. Deşi fenomenul economic în 
Europa se desfăşura în dublu sens, fluxurile schimburilor comerciale erau perturbate 
grav de ideologiile diferite şi de obtuzitatea politicienilor instalaţi la putere în ţările 
comunizate cu ajutorul Armatei Roşii după încheierea celui de-al doilea război 
mondial. În acele condiţii, în R.F.G. s-au acumulat resurse economice foarte importante 
şi autorităţile de la Bonn au încercat să lărgească treptat aria de desfacere a 
produselor vest-germane spre statele comuniste, la începutul anilor ’60 – aşa cum 
procedau, în aceeaşi perioadă, guvernele din Franţa, Italia, Marea Britanie şi din 
alte ţări occidentale dezvoltate. 

Republica Federală Germania a avut o situaţie particulară din cauza împărţirii 
în două a naţiunii germane (din considerente ideologice impuse de conducătorii 
U.R.S.S. pe arena politică internaţională) şi a divizării în două zone a Berlinului. 
Aceste aspecte au blocat aproape două decenii stabilirea de relaţii diplomatice între 
Republica Federală Germania, pe de-o parte, şi ţările europene care au fost 
sovietizate în a doua parte a anilor ’40. 

Oferta de produse vest-europene a fost analizată şi evaluată de către anumiţi 
specialişti desemnaţi de liderii comunişti din Europa Centrală şi de Sud-Est, pe 
fondul epuizării treptate a capacităţilor tehnice confiscate de aceştia în propriile 
ţări, în a doua parte a anilor ’40, de la proprietarii de drept ai uzinelor, fabricilor, 
atelierelor şi a altor unităţi de producţie. Progresul tehnologic în ţările comuniste a 
fost un vis frumos, care s-a terminat însă odată cu uzura fizică şi morală a 
mijloacelor de producţie confiscate. 

Promisiunile comuniştilor, demagogice, trebuiau resuscitate într-un fel sau 
altul, pentru a continua minţirea propriilor naţiuni, şi fenomenul a avut loc pe 
fondul existenţei unei cereri din partea autorităţilor comuniste pentru achiziţionarea 
de tehnică şi diferite produse din Occident şi a unei oferte provenite din statele 
vest-europene dezvoltate – fie sub formă de credite acordate de anumiţi furnizori, 
fie printr-o implicare directă a unor lideri politici occidentali în scopul facilitării 
livrărilor de produse în spatele Cortinei de Fier. Pe de altă parte, conducătorii 
politici din ţările sovietizate au refuzat cu obstinaţie să stabilească relaţii 
                                                 

63 Ibidem, ff. 12, 14. 
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diplomatice cu Republica Federală Germania şi a fost nevoie de foarte multă 
răbdare şi de negocieri prelungite pentru a schimba situaţia respectivă. 

Schimburile comerciale majore cu Occidentul au fost aprobate de liderii 
politici comunişti în anii ’60 fără a se realiza însă o restructurare din temelii a 
economiilor ţărilor socialiste. Diferite măsuri administrative adoptate în anul 1967 
în România, Cehoslovacia, Iugoslavia şi Ungaria aveau ca punct comun menţinerea 
planificării şi a controlului centralizat. Chiar dacă în documentele de partid emise 
atunci se menţiona despre autonomia întreprinderilor, liderii politici comunişti nu 
au permis să se evolueze către economia bazată pe cerere şi ofertă, existentă în 
Occident. 

Joachim Kastl a subliniat încă din octombrie 1967 faptul că puteau să apară 
probleme după aplicarea măsurilor de reorganizare a economiei româneşti care i-au 
fost aduse la cunoştinţă. Aflat la Ambasada României de la Frankfurt/ Main, 
consilierul Cornel-Armand Vlad a discutat cu Joachim Kastl şi a consemnat opinia 
şefului Serviciului „Ţări socialiste” din Ministerul vest-german al Afacerilor 
Externe, astfel: „În legătură cu măsurile preconizate de P.C.R. în vederea perfecţionării 
conducerii şi planificării economiei naţionale, Kastl a spus că nu le-a studiat încă în 
întregime. M.A.E. a primit de la ambasada sa din Bucureşti un raport preliminar în 
care se apreciază că ele vor avea un efect absolut pozitiv asupra relaţiilor 
economice cu R.F. a Germaniei, în special datorită întăririi rolului şi competenţei 
întreprinderilor industriale care vor putea trata şi direct cu firmele vest-germane. 

Ambasada vest-germană a apreciat, însă, că în aplicarea acestor 
măsuri vor exista greutăţi câţiva ani de zile, perioadă necesară 
schimbării mentalităţii organelor de conducere şi execuţie din întreprinderi, 
care s-au obişnuit să primească aproape toate deciziile de sus (subl.n.)”64. 

În acest caz, evaluarea autorităţilor comuniste de la Bucureşti de către diplomaţii 
vest-germani a fost corectă. Speranţele create de acele măsuri, care ieşeau din 
tiparul sovietic (de exemplu, negocieri directe ale reprezentanţilor întreprinderilor 
industriale cu diverşi parteneri străini), au dispărut treptat în anii ’70. 

Ce s-a întâmplat cu instalaţiile, tehnologiile, produsele şi creditele financiare 
primite de România din Republica Federală Germană şi din alte ţări occidentale? 
Au fost utilizate eficient de autorităţile comuniste? Acestea ar putea fi întrebări 
pentru un nou studiu – pe care sperăm să îl elaborăm cu un alt prilej. În cazul 
României, basmul s-a încheiat în luna noiembrie 1981, când guvernul de la 
Bucureşti a intrat în incapacitate de plată şi a solicitat clemenţa creditorilor 
internaţionali pentru o reeşalonare a datoriei externe a ţării. De la acea umilinţă a 
pornit drumul greşit către achitarea anticipată şi în totalitate a acesteia – operaţiune 
care s-a încheiat în luna martie 1989. 
                                                 

64 Claudiu Florian, Dumitru Preda (coord.), Ottmar Traşcă, op. cit., p. 380. 
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WEST GERMAN ECONOMIC POLICY TOWARDS ROMANIA, 
CZECHOSLOVAKIA AND YUGOSLAVIA AND THE COMPETITION 
BETWEEN “TAROM” AND “LUFTHANSA” AIRLINES (1967–1968) 

(Abstract) 

In our study we aimed to present some differences that existed in the relations of 
West German authorities with those from Bucharest, Prague and Belgrade in the period 
1967–1968, as well as a series of unknown details about the visit of Willy Brandt in 
Romania (3–7 August 1967). We also considered very important the competition between 
“Lufthansa” and “Tarom” airliners from that period. 
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ILUSTRATE DINTR-UN STAT ORFAN. 
ISTORII, CORPURI ȘI VIZIUNI ÎN REALISMUL SOCIALIST 

SILVIU GABRIEL LOHON� 

Nicio naţiune din lume nu are un simbol primordial, absolut. Ele (simbolurile) au 
fost inventate si create pentru a desemna diferite concepte, iar sensibilităţile fiecărei 
naţiuni empatizează cu un anumit registru cromatic în funcţie de circumstanţele 
climatice, religioase sau politice, într-un cuvânt, istorice. Cu toate acestea, culoarea 
roşie a fost întotdeauna favorită. 

Istoria prezenţei acesteia în viaţa cotidiană, precum şi în estetică, în general, 
are „găurile” sale „negre”, anume unele care reclamă cercetări academice temeinice. 
Ierarhizarea iniţială a pigmenţilor fusese legată de relativa dificultate de reperare a 
acestora în mediul înconjurător (oxizi metalici, plante, moluşte sau diferite tipuri de 
sol) lucru care, în timpurile străvechi, era un proces greoi şi costisitor. Statele mai 
dezvoltate au fost primele, prin urmare, care au utilizat o largă paletă de vopseluri 
şi de scheme cromatice, deprinzându-se, treptat, cu procedeele de intensificare a 
culorilor şi a concentraţiilor şi crescându-le astfel impactul. Roşul, cea mai 
atractivă şi candidă dintre culori, a devenit o componentă importantă a diverselor 
festivităţi, precum şi un atribut al puterii. A devenit mai mult decât o culoare; a 
desemnat apartenenţa la elită. 

Pentru majoritatea popoarelor europene (şi, mai târziu, şi pentru cel american), 
culoarea roşie este unul dintre simbolurile centrale ale majestăţii, dar şi al 
grandorii, singurele variaţiuni existând numai în combinaţiile în care tonurile sale 
calde au fost „implantate” mai degrabă drept componente de bază ale cromaticii 
vexilologice. Alături de alte elemente active, precum albastrul sau verdele (Italia, 
Franţa şi Germania), roşul poate deveni mai puţin distinct, sau, alternativ, mai 
intens, depinde de poziţionarea şi vigoarea culorilor însoţitoare. În limba slavă 
orientală, cuvintele „frumos” şi „bun” au rădăcini similare cu „roşu”, iar în Rusia 
cuvântul „krasnîi” şi-a pierdut sensul originar de „frumos” care a fost aplicat pur şi 
simplu culorii roşu. În acest caz, combinaţiile de alb şi roşu, cu inserţii de galben-
auriu au început să fie folosite în secolul al XVIII-lea, având ca bază de inspiraţie 
pictura religioasă, creştină bizantină. 

În combinaţie cu tonul neutru al albului, roşul a ajuns şi mai maiestuos şi pur. 
Unele culori indică fie iluzia de îngustime, de strâmtorare, fie pe aceea de 
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expansivitate, de exuberanţă. Roşul îi aparţine acesteia din urmă. Culoarea roşie 
este una „pe termen lung”, având capacitatea de a-l însoţi pe receptor chiar şi după 
ce actul privirii s-a încheiat, creând efectul de prezenţă, de permanenţă. În arta 
populară, spre exemplu, ea simbolizează sărbătoarea şi ospitalitatea. În combinaţii 
lexicale de tipul „Piaţa Roşie”, cuvântul „roşu” are o rezonanţă optică şi sonoră 
deopotrivă, înlesnind „decodificarea” conceptelor de bun, frumos, ajungându-se 
până la perfect. Roşul predomină, de asemenea, în vestimentaţia festivă populară, 
în decoraţiunile interioare ale caselor şi în contextul bâlciurilor. Chiar fardurile de 
pe tenul femeilor din Rusia induceau, la rândul lor, o prospeţime şi un farmec 
artificiale, nuanţele de roşu-sângeriu ale feţelor fiind, cum spuneam, un mijloc 
vizual adiţional. 

Roşul pătrunde, aşadar, în viaţa cotidiană din Rusia, iar variile combinaţii ale 
sale devin indispensabile tehnicii picturii iconografice. Au apărut, apoi, tipăriturile 
populare ieftine, în care roşul era un element principal, după cum jucăriile copiilor 
şi arsenalul obiectelor din gospodării erau pictate de mână tot cu roşu. Gradual şi 
subliminal, roşul devine culoarea favorită, purtând semnificaţii profunde. Energia 
şi intensitatea sa implică forţă şi pasiune, părând să dinamiteze orice urmă de calm 
vizual, „arzând” şi radiind căldură şi inoculând ambiţie şi certitudine. Paradoxal 
pentru aparenta sa francheţe, culoarea roşie creează, totuşi, un efect dramatic, uneori 
chiar tragic în orice pictură în care este inserată, adăugându-i acesteia un aer special, 
grav. 

Aflată la periferia spectrului solar, culoarea roşie influenţează comportamentul 
altor culori aflate în vecinătatea sa – verdele, de exemplu. Trecând prin verde, unda 
razelor spectrale întâlneşte roşul şi, reflectându-se, se întoarce şi intensifică impactul 
optic al verdelui. Mecanismul a fost aplicat, nu fără succes, de artiştii ruşi, ei investind 
astfel indirect culoarea roşie cu atributul creării imaginii finale. Influenţa acestei 
culori asupra conştiinţei publice a crescut odată ce a fost posibilă „producţia de 
masă” a culorilor, graţie dezvoltării industriei textile şi a tehnicii imprimării lor cu 
ocazia scăderii preţurilor vopselurilor şi ale pigmenţilor. 

Ca şi concept, alături de construcţiile lexicale, roşul a devenit, cum spuneam, 
o mostră sonoră şi vizuală în Rusia, mai cu seamă la începutul secolului XX. 
Poporul rus a identificat acest element cromatic cu fenomenele fizice şi cu ideea de 
acţiune. Imaginile color au trecut în registrul obiectelor concrete (covorul roşu, 
perdelele roşii ş.a.) şi al onomasticii geografice (Krasnaja Poliana, Krasnoje Selo). 
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Revoluţia Franceză a generat primul mare 
eveniment istoric în cadrul căruia, pentru „lupta revoluţionară”, culoarea roşie a 
fost folosită ca simbol, pentru ca, ceva mai târziu, în Rusia, aceeaşi culoare să 
trimită la eliberare şi la „noi începuturi”. Ideologia revoluţionară rusă a început să 
exploateze intensiv potenţialul simbolic al culorii roşii, topind în el trimiteri la 
sânge, triumf, victorie, speranţă şi credinţă. 

În ciuda erodării sensului originar pe parcursul proceselor revoluţionare, 
conceptul de „roşu” rămâne în memoria şi conştiinţa Rusiei drept un simbol 
incontestabil. Regimul sovietic a preluat sensurile cromatice ale acestei culori de la 
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Sfânta Rusie şi a utilizat roşul după propriul program: Armata Roşie, Cavaleria 
Roşie, Steagul Roşu etc. Roşul, ca nicio altă culoare, a reflectat starea naţiunii, 
speranţele ei, laolaltă cu ambiţiile. Oamenii s-au obişnuit cu culoarea roşie, iar 
aceasta a intrat în conştiinţa publică şi, indiferent de cursul istoriei, roşul va rămâne 
definitiv principalul debuşeu emoţional, însoţind tot ceea ce este solemn, cald şi 
jubilant. 

Comunismul pledează la trecut. Problema lui rămâne însă aşezată în însăşi 
esenţa preocupărilor noastre de azi. A discuta această problemă înseamnă a 
demonstra că ea este încă mutilată prin interpretări, mai vechi sau mai noi, care 
prezintă constituirea schemei comuniste ca pe o digresiune istorică a secolului XX. 

Max Weber schiţa trei tipuri diferite de autoritate: tradiţională, legal-
raţională şi carismatică. Sistemele totalitare ale secolului XX care au generat 
culturi ale personalităţii proprii (I.V. Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Mao 
Zedong etc.) pot fi văzute ca o caracterizare a ceea ce acelaşi Weber numea 
„rutinizarea” autorităţii carismatice. Dar, în timp ce această tipologie weberiană 
oferă un bun punct de plecare în discutarea problematicii cultului liderului, ea este, 
într-un fel, şi insuficientă1. Comunismul, aşadar, a căutat să se legitimeze printr-o 
combinaţie de recurs la tradiţie, drept legal şi carismă. Ceea ce este unic este modul 
în care această căutare a legitimităţii a amestecat idei, evenimente, instituţii cu 
personalităţi carismatice. O parte a acestei strategii a privit promovarea cultului 
liderului, ţintind crearea unei legături între lider şi receptor. 

Cultul liderului şi cultul individului 

Comunismul stalinist a fost unul ultraautoritar şi a cultivat un masiv cult al 
veneraţiei în jurul figurii liderului de la Kremlin. În 25 februarie 1956, cu ocazia 
celui de-al XX-lea congres al P.C.U.S., Nikita Hruşciov a abordat virulent sistemul 
„despotic” al lui Stalin. Prin utilizarea termenului kultlicinost (cult al personalităţii), 
acesta a expus modificările apărute în statutul nomenclaturii sovietice după 1934: 
consolidarea dictaturii personale a lui Stalin, urmată de abuzuri de putere cu 
caracter criminal şi de o extraordinară adulare care l-a transformat pe Stalin într-o 
infailibilă prezenţă2. Termenii în care Hruşciov a declamat întreaga problematică a 
cultului personalităţii au dat seamă asupra psihologiei staliniste ca factor explicativ 
a ceea ce a urmat implementării acesteia, însă acelaşi Hruşciov a legat exacerbarea 
despotismului stalinist de schimbările produse în structurile de putere din U.R.S.S. 

                                                 
1 Teoriei lui Max Weber despre legitimitate îi putem opune „sfaturile” oferite Principelui de 

către Machiavelli în chestiunea diverselor tactici la care acesta ar trebui să recurgă pentru a câştiga 
„onoarea”. Vezi Niccolò Machiavelli, Principele, Bucureşti, Editura pentru literatură universală, 
1960, p. 31. 

2 Vezi Raport Hruşciov. Cu privire la cultul personalităţii, trad. nouă din limba rusă de Vasile 
Limbide cu note de Armand Goşu în Doina Jela, Vladimir Tismăneanu (coord.), Ungaria 1956: 
revolta minţilor şi sfârşitul mitului comunist, Bucureşti, Curtea Veche, 2006, p. 16. 
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de la începutul anilor ‘30. Mai mult, noul lider moscovit îşi întărea discursul 
spunând răspicat că deciziile politice – colectivizarea forţată, spre pildă – luate 
după 1928 au contribuit din plin la această stare a lucrurilor. Dar acelaşi Hruşciov a 
refuzat să plaseze tirania stalinistă la braţ cu ideea bolşevică, cu structurile ei, cu 
practicile şi cu psihologia acesteia. Prin urmare, el nu a oferit un excurs complet 
asupra factorilor politici şi culturali care au constituit bazele unui astfel de sistem. 

Cultul personalităţii este un sistem de venerare a unui lider politic, la care toţi 
membrii unei societăţi sunt aşteptaţi să subscrie, un sistem ubicuu care e construit 
pentru a dăinui la nesfârşit. Aşadar, el nu poate fi decât un angrenaj construit şi 
menţinut deliberat şi a cărui funcţie nu este alta decât aceea de a circumscrie corpul 
politic în jurul personalităţii liderului. Aşa cum, în Rusia sovietică, personalitatea 
centrală a fost Stalin, tot aşa în România Gheorghe Gheorghiu-Dej, urmat de 
Nicolae Ceauşescu au fost cele două personalităţi la care făcea trimitere conceptul 
de „cult’ al „personalităţii”. 

Apariţia cultului liderului modern nu poate fi discutată decât legând-o de 
aspiraţiile şi metodele de organizare a regimurilor aşa-zis revoluţionare din secolul 
XX. Robert C. Tucker amintea într-o lucrare de-a sa3 de „aspectele demonice” ale 
politicii acestora: violenţa ca bază de acţiune, forţa şi frauda. Pentru comunişti, prin 
conceptele de „luptă de clasă” sau „război de clasă”, politica a reprezentat, de fapt, 
o chestiune belicoasă, de conflict armat. Liderii totalitari ai secolului XX au fost 
descrişi ca reprezentând de fapt semizei, gangsteri, megalomani sau chiar monştri, 
iar regimurile pe care le-au prezidat au fost martorele unor convulsii fără precedent 
şi care, în final, au dus la declanşarea războiului mondial secund. 

Cultul liderului comunist român trebuie plasat în contextul variilor strategii 
de legitimare a guvernării comuniste însăşi. Comuniştii autohtoni nu au putut vorbi 
nici de tradiţie, nici de autoritatea legal-raţională când au încercat să-şi 
construiască legitimitatea, dar au căutat să convingă populaţia de dreptul lor şi nu 
al altora de a guverna. Ca alternativă la teoria weberiană rezumată mai sus, vom 
încerca schiţarea unor trei variante, să le zicem suplimentare, de legitimare. Prima 
dintre ele se referă la ataşamentul afectiv, deci simbolic, axat pe identificarea până 
la contopire, tot simbolică, a poporului cu regimul comunist, cu ideologia lui, cu 
instituţiile, liderii şi chiar cu momentele cruciale ale istoriei partidului comunist. 
Cea de-a doua variantă trimite la suportul ideologic şi programatic, şi contează pe 
perceperea obiectivelor ideologice ale regimului şi a manierelor în care acestora li 
s-a modificat structura în concordanţă cu diversele circumstanţe ivite (cel de-al 
Doilea Război Mondial, Noua Constituţie din 1949 sau parcursul postrăzboinic al 
României). În sfârşit, dobândirea performanţei politice şi economice bazată pe 
modelarea unei percepţii publice potrivit căreia statul e capabil să satisfacă nevoile 
imediate ale societăţii şi ale membrilor ei, luând în calcul diversele contexte locale 
sau internaţionale. 

                                                 
3 Robert C. Tucker, Filozofie şi mit la Karl Marx, Bucureşti, Curtea Veche, 2011, pp. 44–46. 
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Statele eşuate economic şi social caută invariabil o întărire a legitimităţii 
simbolice. Acolo unde nu există consens ideologic şi politic, regimul caută ataşamentul 
simbolic prin apelul la loialitatea cetăţenilor, loialitatea faţă de stat, faţă de partid 
şi, nu în ultimul rând, faţă de lider. Iată particularitatea comunismului. 

Liderii totalitari ai secolului XX reclamă similitudini cu vechile culte ale 
monarhilor sau ale liderilor religioşi. Figurile venerate în secolul XX au fost 
învestite cu puteri aproape miraculoase, fiind consideraţi daruri ale providenţei, 
salvatori ai naţiunii, posedând puterea de a „curăţa” ţara. Ei nu au promis salvarea 
post mortem, ci erau preocupaţi de soarta muritorilor, aici şi acum. 

Cultul comunist şi sacralizarea politicii 

Încă de la început regimul comunist sovietic a afişat o puternică propensiune 
către ideea de cult în care rolul liderului ocupa o poziţie centrală. La moartea lui 
V.I. Lenin, în 1924, a fost stabilită o comisie care să supravegheze „imortalizarea” 
memoriei acestuia. Mai mult, a fost creat un institut care să-i cerceteze creierul şi s-a 
ridicat un mausoleu care să-i găzduiască rămăşiţele, transformate, eretic, într-un soi 
de moaşte pentru diverse pelerinaje. Sloganul, de acum celebru, „Lenin a trăit, 
Lenin trăieşte, Lenin va trăi” a întărit aspiraţia spre imortalizarea memoriei defunctului 
lider. Au existat şi opozanţi ai acestui proiect, Nadejda Krupskaia, soţia lui Lenin, 
fiind unul dintre ei. Aceştia îşi motivau poziţia prin trimitere la similitudini ale acestui 
proiect cu cele medievale, orientale sau asiatice, însă fără succes. 

Putem conchide deci, pe urmele lui Nikolai Berdiaev4, că întregul comportament 
ideologic şi forţa sa culturală de influenţare îi este tributar ortodoxiei de tip rusesc. 
Altfel spus, comuniştii au avut propriile lor pelerinaje şi festivaluri, proprii profeţi, 
apostoli, preoţi şi discipoli. Au dispus de scrierile lor sfinte. Au avut un panteon 
propriu, după cum marile parade şi festivaluri au înlocuit serviciile religioase şi 
procesiunile. Sistemul de îndoctrinare s-a bazat, aşadar, pe un fals catehism şi pe 
omilii trădate tocmai pentru că efigia lui Lenin a înlocuit icoana. 

Variante ale cultului personalităţii 

Cultul postum al lui Lenin nu a făcut altceva decât să-l legitimeze pe 
succesorul acestuia, iar cultul lui Stalin, nu a fost construit, la început, decât pe aşa-
zisa strânsă apropiere a acestuia de Lenin. Cultul lui Stalin a devenit, ulterior, 
certificatul de garanţie al regimului sovietic. Gândind noţiunea de marxism-
leninism ca ştiinţă clară şi adevărată, nu a mai fost decât un pas până la osmoza 
dintre adevăr şi lider. Acesta poseda cele mai înalte calităţi pe care le poate avea 
cineva, ba unele aproape supranaturale: intuiţie extraordinară, viziune largă asupra 
lumii şi a lucrurilor, abilitate excepţională de a soluţiona probleme şi o capacitate 
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neobişnuită în a-i inspira şi mobiliza pe cei din jurul său în sensul atingerii 
scopurilor propuse. Dar, cu toate acestea, era Stalin a descris o prelungă şi acută 
perioadă de adversitate de tip economic pentru majoritate cetăţenilor sovietici. 

Cultul lui Stalin a fost susţinut şi de o serie de alte culturi ale membrilor 
importanţi ai Politburo-ului. Veaceslav Molotov, şeful guvernului (Sovnarkom),  
L.M. Kaganovici ca prim secretar al organizaţiei Moscova a organizaţiei de partid 
1933–1934, apoi ca şef al comisariatului căilor ferate sau Kliment Voroşilov ca 
ministru al apărării, au avut propriile lor culturi. Nikolai Ejov, ca şef al N.K.V.D., 
1936–1938 a văzut o înflorire a propriului cult, la fel şi succesorul său, Lavrenti 
Beria. Kirov apoi Andrei Jdanov, ca primi-secretari ai Leningradului au avut, de 
asemenea, culturile lor. Schema a fost extinsă şi asupra secretarilor de partid din 
marile oraşe şi din republicile sovietice. Ba, mai mult, directorii marilor uzine şi-au 
construit propriile culturi, iar la sărbătorile publice portretele lor erau purtate cu 
avânt de către muncitori. 

Motivul central al imageriei regimului era sacrificiul, martirajul şi patosul 
faţă de tovarăşul căzut, o reaprindere a idealismului epocii ilegalităţii şi a 
Războiului Civil. Stilul artistic stalinist a fost realismul socialist, straniu prin faptul 
că pictura aspira spre epic, în vreme ce arhitectura sa era monumentală. 

Receptarea cultului 

Asemenea maniere de venerare susţin nevoia psihologică a liderilor şi a 
acoliţilor lor. Pentru lideri, acest sprijin este un antidot, o centură de siguranţă 
împotriva insecurităţii şi a incertitudinii, conferindu-le concomitent un puternic 
sentiment de putere, devreme ce ei sunt plasaţi automat în afara oricărui spaţiu critic. 
Când vorbim de regimul comunist, opinia publică este inexistentă, iar a desena o 
schiţă a sentimentului popular, într-un moment sau altul, este cu atât mai dificil. 
Populaţia sovietică şi, în general, toate popoarele care au experimentat comunismul a 
fost, în cea mai mare măsură, alienată de către stat. În anii ’30, Stalin nu era o figură 
populară. Chiar şi după ce a devenit generalissim, cetăţenii nu şi-au pierdut 
capacitatea de a discerne între acele aspecte pe care regimul îi obliga, prin diverse 
forme, să le accepte şi cele pe care ei le condamnau, ce-i drept, în tăcere. 

Oficialii regimului, activiştii şi simpatizanţii au reprezentat baza de la care s-a 
plecat în construirea cultului personalităţii, anume aceia la care se referea Martov, 
în 1917, numindu-i „pensionari” ai „statului”. Activiştii de partid ca agenţi sociali 
ai regimului, ca agitatori şi propagandişti şi ca voluntari în Războiul Civil sau în 
procesul colectivizării au oferit partea cea mai consistentă de sprijin în această 
chestiune. În chestiunea Armatei Roşii şi a CEKĂI, cele două instituţii cheie ale 
puterii comuniste sovietice, planul era acela de a inculca un puternic sentiment de 
loialitate faţă de lider, iar în ceea ce priveşte clasa muncitoare şi intelighenţia, au 
existat şi acolo grupuri de suporteri stalinişti. Partidul bolşevic era unul tânăr în 
1917, prin urmare au fost promovate în poziţii de conducere, succesiv, în 1928–
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1931 şi în 1936–1938, generaţii mai tinere de cadre5. Noua intelighenţie sovietică, 
în special beneficiarii epurărilor, au fost declaraţi, aşadar, drept baza socială principală 
a regimului. 

Ideea de cult îşi are originea şi în tradiţia rusească, una a autoritarismului şi a 
unui profund etatism, cu propria sa cultură birocratică şi chiar cu un tradiţionalism 
cu rădăcini adânci în cultura populară. De asemenea, cultul personalităţii îşi găseşte 
surse de inspiraţie şi în puternica cultură patriarhală cu respectul ei pentru cei mai 
bătrâni (starosta) alături de o solidă etică colectivistă. 

Cultul personalităţii a reflectat şi a susţinut tradiţii culturale şi intelectuale care au 
oferit o viziune simplificată asupra unei lumi în care contradicţiile erau excluse. El a 
oferit asigurări psihologice şi emoţionale, un nucleu de stabilitate şi unitate într-o lume 
a incertitudinilor. Cultul personalităţii a vizat ceva mai mult decât simpla adeziune la 
ideea comunistă. Şi-a propus să înlănţuiască emoţional comunitatea „credincioşilor”, a 
căutat să inducă entuziasmul şi credinţa oarbă în lider şi în regim. Ca orice ideologie, 
marxism-leninismul, în ciuda viziunii sale ştiinţifice asupra lumii, a fost, întâi de toate, 
o chestiune de credinţă. Iar cei care au crezut în ea vor fi cruţaţi de zeitatea supremă – 
istoria. Sau, în cuvintele lui Fidel Castro, „istoria” îi „va absolvi”. 

Cultul exportat 

Ocupaţia militară sovietică în Europa de est a fost însoţită de o apropiere 
simbolică a acestor teritorii prin ridicarea unor monumente memoriale care 
comemorau soldaţii sovietici căzuţi pe front. Acestea listau monumentul berlinez 
Tiergarten, de lânga Reichstag şi care dezvăluie privirii un soldat victorios alături 
de două tancuri T–34. Întinsul cimitir Berlin–Treptow, cu statuia sa reprezentând 
patria, şi cu mormintele sale pe care sunt sculptate citate din Stalin, reprezintă cea 
mai mare mărturie supravieţuitoare a cultului lui Stalin din întreaga Europă. În 
Polonia, pe malul drept al Vistulei, monumentul Varşovia-Praga desemnează trei 
soldaţi, doi sovietici şi un polonez, simbolizând „frăţia de arme” a popoarelor 
slave. În acelaşi sens, la Cracovia, a fost construit un întreg cartier muncitoresc, 
Nowa Huta, presărat, şi el, de astfel de monumente. Nici Budapesta nu a fost 
ocolită de acest import nedorit de simboluri. Astfel, un măreţ memorial de război a 
fost construit în piaţa Szabadság (Piaţa Libertăţii), înlocuind unul dintre cele mai 
importante monumente din perioada horthystă interbelică. La solicitarea lui K.E. 
Voroşilov, tot la Budapesta, „Monumentul Eliberării” s-a finalizat în 1947 după 
design-ul artistului sovietic Alexander Gherasimov. Şi tot aşa monumente similare 
au apărut pe tot cuprinsul Europei centrale şi de est. 

Aceste memoriale de război compuneau „cultul” Marelui Război Patriotic ca 
apoteoză a triumfului sovietic asupra nazismului. În statele aflate sub ocupaţie 
sovietică ele au îndeplinit nu numai o simplă funcţie de comemorare a morţilor 
                                                 

5 Sheila Fitzpatrick, Stalin and the Making of a New Elite, 1928–1939 în Slavic Review, 38:3, 
1979, pp. 377–402. 
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sovietici, ci şi una specială, de readucere aminte acestor state de sacrificiul făcut în 
numele „eliberării” lor de către U.R.S.S. la pachet cu problema vinovăţiei în 
colaborarea acestora cu Germania lui Hitler. Legitimitatea noilor regimuri din aceste 
state s-a bazat, în parte, pe „sacrificiile” făcute de U.R.S.S., acesta fiind şi motivul 
pentru care iconoclasmul faţă de aceste memoriale şi faţă de arta sovietică în ansamblul 
ei, au fost considerate drept sacrilegii, drept ceva de neconceput şi reprobabil. Începând 
cu 1948, democraţiile populare din Europa răsăriteană au intrat într-un proces de 
sovietizare care a inclus, inevitabil, şi transplantarea cultului lui Stalin aici. Liderii 
partidelor comuniste din aceste state au fost, la rândul lor, obligaţi (nu fără proprie 
disponibilitate, totuşi!) să-şi dezvolte un cult pe cont propriu. Spre exemplu, Wladisław 
Gomułka, prim-secretarul partidului comunist polonez, a vorbit, după denunţul 
hruşciovian, despre cât de dezgustaţi au primit acest dictate moscovite6. Datorită 
închistării structurilor interne, chiar şi partidele comuniste neobediente, au reuşit să 
susţină un cult al liderilor lor, precum Palmiro Togliatti sau Maurice Thorez.7 

În Europa de est majoritatea statelor a preluat aceeaşi schemă a cultului 
personalităţii care, între 1945–1947, a utilizat o paradigmă proprie de expunere. 
Apoi, după 1948, odată cu debutul războiului rece, s-a recurs la o sovietizare totală 
pentru ca, din 1956, în cele mai multe state, acesta să se restrângă treptat. Pe de altă 
parte, exportarea cultului personalităţii liderului comunist a făcut ca în China, Mao 
să invoce un statut cel puţin egal cu cel al lui Stalin, propriul său cult acumulând 
magnitudine odată cu Revoluţia Culturală din 1966. Spectre asemănătoare au 
răsărit în Coreea de Nord, Vietnam care, la rândul lor, au influenţat state aparţinând 
de geografia europeană, precum România şi Albania. 

Internaţionalizarea cultului liderului comunist nu s-a simţit nicăieri mai 
pregnant decât în momentul eternizării trupului post-mortem al acestuia. Şi aici, 
Moscova a emis exemplul şi a efectuat şi expertizele. Mica mână de cosmeticieni 
funerari responsabili de tratamentul corpului lui V.I. Lenin au „perenizat” şi 
rămăşiţele unor Gheorghi Dimitrov (liderul partidului comunist bulgar), 
Horloogiyn Hoybalsan (dictatorul stalinist din Mongolia), Klement Gottwald 
(liderul partidului comunist cehoslovac), Ho Şi Min (preşedintele nordvietnamez), 
Agostino Neto (liderul Republicii Populare Angola), Linden Forbes Burnham 
(preşedintele Republicii Guyana) sau Kim Il Sung (liderul Coreei de Nord)8. 

Funcţiile cultului liderului 

Regimurile comuniste din U.R.S.S., Iugoslavia, Albania, China, Coreea de 
Nord, Vietnam sau Cuba prezintă, din acest punct de vedere, semnalmente comune, 
toate ranforsate pe câteva relativ mici, militante, rebarbative şi masiv ideologizate 
                                                 

6 A se consulta, pentru această chestiune, cartea lui Zbigniew K. Brzezinski, The Soviet Block: 
Unity and Conflict, Harvard University Press, 1967, pp. 111–112. 

7 Ibidem. 
8 Ilya Zbarsky, Samuel Hutchinson, Lenin's Embalmers, Harvill Press, 1999, p. 88. 
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mişcări revoluţionare. Ele au fost motivate de experienţa politică subterană, 
războaie civile, partizanat războinic sau de aşa-zisele lupte de eliberare naţională, 
iar liderii acestora au fost adânc marcaţi de experienţele primordiale de acest tip. Ei 
au dirijat o autoritate din chiar miezul mişcărilor respective care, în cele mai multe 
cazuri, au durat decenii. Figuri ca Lenin, Stalin, Hoxa, Mao, Ho Şi Min, Kim Il 
Sung, Castro sau Ceauşescu au fost actori istorici drapaţi cu aura unor lideri 
militari de succes în jurul cărora s-au construit cu lejeritate mituri şi simbolistici 
abracadabrante. Aceste mişcări au acumulat putere, transformându-se pe sine în 
forţe de guvernământ, iar comisarii şi comandanţii din perioadele războaielor civile 
au ajuns să domine noile structuri de conducere ale partidului-stat. 

Deşi diferite între ele, dar interdependente, trei sunt funcţiile pe care le-a 
servit cultul liderului comunist. Întâi şi întâi, rolul său a fost acela de a legitima puterea 
grupusculelor din jurul marilor lideri. Apoi, la nivel de intenţie, s-a dorit a fi un 
mecanism de control şi de dezamorsare a potenţialelor conflicte izbucnite în chiar 
rândurile nomenclaturii. În sfârşit, a fost nevoie de instituirea acestui cult pentru a 
păstra o distanţă paşnică între elita conducătoare a partidului, executiv şi restul 
societăţii. 

Cultul personalităţii a fost crucial în gestionarea diferenţelor dintre diferitele 
nivele ale structurii de putere. Pericolele pe care le-ar fi putut întâmpina transformările 
din interiorul acestora ar fi putut genera o competiţie deşănţată în interiorul elitei 
politice respective şi, mai departe, ar fi scăpat din mână controlul asupra întregii 
societăţi. Prin urmare, cultul liderului a fost folosit pentru a obstrucţiona astfel de 
porniri, dar şi pentru a legitima ordinea politică existentă. 

Această abordare sociologică a cultului liderului s-a confirmat şi atunci când 
cultul s-a spart. Odată cu moartea lui Tito şi a lui Enver Hoxha clasa conducătoare 
a căutat să revitalizeze postum cultul ca o metodă de unificare a dezideratelor 
nomenclaturii cu manierele de control asupra societăţii ale acestora. Disoluţia 
acestor culte, parţial din cauza eşecurilor de ordin economic, a făcut imposibilă 
prezervarea unei unităţi a nomenclaturii sau a coeziunii sociale şi, date fiind aceste 
circumstanţe, a trebuit căutată o nouă bază legitimă a autorităţii politice. Bunăoară, 
în cazul federalizării Iugoslaviei s-a recurs la naţionalism, logică după care s-a 
produs şi dezintegrarea Uniunii Sovietice în 1991. Iar ţările comuniste din Europa 
Centrală şi de Est – Polonia, Ungaria, Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria şi România – nu au fost altceva decât regimuri-surogat care au căutat să 
preia un model conceput la Moscova. 

Concluzii 

Regimurile comuniste ale secolului XX au descris o tentativă unică de a 
cosmetiza în chip carismatic instituţiile statului, ideile şi personalităţile, oricare ar 
fi fost ele, şi de a le impune propriilor popoare venerarea politică ritualică. În timp 
ce cultul lui Stalin a recurs la tradiţii şi predecesori, strategia generală de construire 
a acestuia în alte părţi a fost una deliberată şi calculată. Sensul în care tradiţia 
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istorică ar trebui înţeleasă este acela în care aceasta este transmisă şi reînnoită de la 
o perioadă la alta, tocmai pentru că un cult al personalităţii nu poate fi explicat 
numai prin recursul la tradiţie. Tradiţiile sunt confiscate, refolosite şi reinterpretate 
în funcţie de nevoile imediate ale unei epoci sau ale alteia pentru că ele au rădăcini 
adânci, solide (deferenţa, respectul autorităţii şi conformitatea). Acesta este şi 
motivul pentru care dialectica aceasta a cultului liderului a însemnat, de fapt, un 
quiproquo: în timp ce liderul seducea mesele, acestea îl percepeau ca pe un bun 
care le aparţinea. Cel mai mare duşman al cultului personalităţii este, însă, timpul: 
moartea liderilor, a generaţiilor de cadre şi, în definitiv, a popoarelor ca indivizi, 
pentru care apelul la eroism şi utopie al regimurilor revoluţionare a fost o realitate. 

Perioada post stalinistă în U.R.S.S. şi în Europa de est a recurs la tentative 
identice de îmbunătăţire a stării materiale şi a condiţiilor culturale ale populaţiei. 
Criza regimurilor comuniste, începând cu 1987, a început odată cu primele semne 
de oboseală a ataşamentului simbolic prin pierderea credinţei în chemarea 
ideologic-programatică a discursului comunist şi prin atenuarea posibilităţii de a 
obţine performanţă. Toate acestea au constituit o serioasă criză de legitimare a 
acestor regimuri, astfel încât au preluat cultul lui Lenin şi pe cel al lui Stalin care 
reflectau nostalgia unor credincioşi pasionaţi faţă de o „epocă de aur” pierdută. 

POSTCARDS FROM AN ORPHAN STATE. HISTORIES, 
BODIES AND VISIONS IN SOCIALIST REALISM STYLE 

(Abstract) 

In communist Romania, a questionable reverence for working together with an 
enduring faith in the artistic ethic have played a significant role in shaping self and civic 
identity from the very beginning till the near end of the second half of the 20th century. 
Certainly, it was a common place assumption that what we do as communists was often the 
most outstanding indicator of who we are. The diversity of histories, images and objects 
belonging to Romanian socialist realism places upon the local artist’s heels a false property 
of heavenly ingredients for the birth of the new communist man and the official painters 
were not far from this commitment. 

 
Keywords: Romanian socialist realism, communist art, communist new man, 

proletariat, labour. 
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TEHNICI DE CAMPANIE ELECTORALĂ FOLOSITE  
ÎN ROMÂNIA DUPĂ ANUL 1990. COMPARAȚIE ȘI ANALIZĂ�� 

MIHAELA BĂRBIERU�� 

Societatea românească a cunoscut o permanentă evoluție în anii democrației. 
Cum era și firesc, și campaniile electorale au suferit modificări multiple, de la 
metode empirice de convingere la social-media și folosirea internetului, într-o 
proporție covârșitoare, în scopuri electorale. Dacă la începutul anilor ’90 principalele 
mijloace prin care politicienii își făceau cunoscute intențiile la scară largă erau 
presa, televiziunea și radioul, azi discutăm despre o clasă politică mult mai atentă 
la detalii, care a înțeles că rapiditatea cu care circulă informația poate să facă 
diferența între câștigător și pierzător, iar internetul este instrumentul care poate 
asigura o distribuire masivă a mesajului politic. Mai mult decât atât, există partide 
și candidați care, neputând să aloce fonduri importante pentru susținerea campaniilor 
electorale, folosesc doar informarea prin social-media, având astfel o șansă reală în 
a ține pasul cu partidele mari. De remarcat este faptul că inclusiv de la apariția 
internetului, campaniile electorale virtuale au evoluat prin apariția unor instrumente 
ușor de accesat și de utilizat, lipsite de spațiu geografic, cu public țintă și cu 
transmitere în timp real a informației și a mesajului politic1. 

În anul 1944 a fost publicat primul studiu științific referitor la desfășurarea 
unei campanii electorale de către Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson și Hazel 
Gaudet. Aceștia și-au început cercetarea încă din anul 1940, prin intervievarea a 
600 de alegători timp de 7 luni. Ulterior, în anul 1944, și-au extins eșantionul asupra a 
2.000 de alegători. Studiul lor a demonstrat că mass-media, presa scrisă și radioul, 
nu au fost definitorii în influențarea procesului de vot, interacțiunile interpersonale 
au fost mult mai importante în opinia votanților, însă mass-media a ajuns la un 
segment mic, care însă a transmis informația consumatorilor de media mai puțin 
avizați. Prin cercetarea lor au reușit să ofere o reală perspectivă alegătorilor 
                                                 

� Articolul face parte din proiectul de cercetare Viața politică doljeană. Partide, alegeri 
electorale și transformări legislative în perioada 1990–2020, inclus în programul de cercetare al 
Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova: „Idei, ideologii, practici 
politice și procese electorale”. 

�� Cercetător științific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, 
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: miha_barbieru@yahoo.com 

1 Mihaela Bărbieru, The implications of social media in political communication. A new form 
of electoral campaign, în „Revista Universitară de Sociologie”, Year XI, no. 1(21), Craiova, Editura 
Beladi, 2015, pp. 44–45. 
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americani, iar The People’s Choice rămâne în literatura de specialitate o lucrare 
inovatoare a științelor politice empirice, „de mare importanță într-o epocă de 
anxietate cu privire la influența mass-media asupra comportamentului de vot”2. 
Practic, autorii au încercat să demonstreze importanța și influența propagandei 
politice prin radio, însă studiul a evidențiat un nou model al mesajelor media, 
modelul efectelor minime3, concretizat prin faptul că cetățenii nu au acordat o 
importanță deosebită mesajului transmis prin intermediul mass-mediei, mesajele au 
fost de multe ori contradictorii, astfel încât se anulau reciproc, atenția selectivă și 
memorarea bazată pe simpatii sau antipatii politice a alegătorilor, precum și 
prelucrarea și finisarea mesajelor care au ajuns la individ4. 

Ultimii ani sunt marcați de un proces electoral de consum, efectul ireversibil 
al globalizării făcându-se simțit și în acest segment5. Astfel, imaginea a devenit 
unul dintre cei mai importanți factori ai procesului decizional, iar nevoia folosirii 
unor metode adecvate a devenit tot mai evidentă. Pentru a se contura o imagine cât 
mai bună în mintea votanților, specialiștii din marketingul politic încearcă să 
folosească o varietate de dimensiuni verbale6. Institutul de Publicitate și Cercetări 
de Marketing al Universității de Afaceri și Economie din Viena sugerează o serie 
de proceduri de măsurare a imaginii candidaților: 

– dimensiunile care descriu candidații sunt selectate; 
– stimulii sunt selectați, sunt selectați acei stimuli care descriu sau disting un 

candidat; 
– stimulii verbali; 
– stimulii non-verbali (se împart în stimuli ai imaginii și stimuli acustici); 
– setul de stimuli este prezentat respondenților; 
– rezultatul studiului se exprimă în frecvențe relative, iar rezultatul final arată 

spațiul comun partidelor politice7. 
Astfel se strâng o serie de elemente folosite ulterior pentru a ajuta candidatul. 
Pe primul loc în ceea ce privește comunicarea politică în masă a fost până nu 

de mult televiziunea, însă în ultima perioadă considerăm că aceasta poate fi 
detronată de impactul și rolul majore pe care le are social media. După ce Roosevelt 
pusese radioul în slujba sa, a apărut o nouă generație de politicieni începând cu 
                                                 

2 Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet, The People’s Choice. How the Voter 
Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, Columbia University Press, 1944, disponibil la 
https://cup.columbia.edu/book/the-peoples-choice/9780231197953 (accesat in 10. 06. 2020) 

3 Simona Ştefănescu, Mutaţii în structura electoratului românesc. Profiluri şi tipologii în anul 
electoral 1996, în „Revista Română de Sociologie”, nr. 3–4/ 1997, p. 300. 

4 Silvia Rotaru, Campania electorală în teritoriu: aspecte empirice ale marketingului politic, 
în „Polis”, nr. 2(8), p. 118. 

5 Mihaela Bărbieru, Fenomenul globalizării între tendință și realitate contemporană, în 
Cătălin Stănciulescu (coord.), Drepturile omului, globalizare, securitate, Craiova, Editura Sitech, 
2015, pp. 9–20. 

6 Bogdan Teodorescu, Dorina Guțu, Radu Enache, Marketing politic și electoral, p. 153, 
disponibil la https://www.academia.edu/5888937/Marketing_politic_si_electoral (accesat in 10. 06. 2020). 

7 Ibidem. 



 Tehnici de campanie electrorală folosite în România după anul 1990. Comparaţie şi analiză 235

anul 1960, când televiziunea i-a adus lui John F. Kennedy victoria în alegerile 
prezidențiale, generație care a analizat modul în care această tehnică putea fi utilă 
sau dăunătoare intereselor lor politice. Anul 2008 este anul care a introdus 
elementul de noutate prin victoria lui Barack Obama la alegerile prezidențiale, 
acesta având o campanie electorală bazată în mare parte pe new media. Astfel, 
Obama poate fi considerat cel care a dat startul campaniilor electorale purtate în 
mediul on-line, deși existaseră unele tendințe și în 2004. 

Sistemul politic din țara noastră s-a caracterizat în perioada 1990–2020 
printr-un sistem multipartidist, cu foarte multe partide la începutul democrației, 
pentru ca ulterior să fie controlat, însă începând cu 2015 să apară din nou mai multe 
partide ca urmare a nemulțumirii votanților față de oferta electorală și a schimbării 
legii electorale. Cu toate acestea, partidele au funcționat într-o formă duală – partid 
dominant și celelalte partide în alianță, pentru a crea un contra-balans. Comunicarea 
electorală din toți acești ani nu a fost extrem de vizibilă în spațiul public. După anul 
1992 și-au făcut apariția emisiunile de tip talk-show, campaniile electorale fiind 
caracterizate în principal de disputele dintre candidați, până în anul 2014, când s-a 
renunțat la acest gen de comunicare datorită candidatului Klaus Iohannis. Acesta 
nu a intrat în astfel de dispute, în principal din dorința de a nu intra într-o campanie 
negativă, cum se întâmplase în campaniile anterioare, în special în 2009. 

Pentru că România a fost o țară cu regim totalitar, nici termenul de campanie 
electorală nu a fost cunoscut publicului larg. Pentru prima dată acesta a fost folosit 
în ianuarie 1990 de către Silviu Brucan în ziarul România liberă: „Uitați-vă cum a 
început campania electorală! (...) nici un fel de discuții programatice, nici un schimb 
serios de idei (...). Întreg accentul este pus pe persoane, pe trecutul sau prezentul 
lor, se caută febril în dosare, în arhive, pentru a se găsi ceva compromițător la 
adresa unuia sau altuia”8. Este caracterizarea primelor alegeri libere organizate de 
țara noastră și a perioadei următoare, până când presa s-a privatizat, și mai apoi 
până când a apărut internetul. La începutul anilor ’90 o metodă des folosită pentru 
transmiterea mesajului politic era „colindatul” candidaților prin toată țara și 
întâlnirile cu electoratul. Mitingurile electorale de la acea vreme se bucurau de o 
susținere electorală masivă, cu cetățeni entuziaști care invitau candidații la discurs. 
La rândul lor, candidații reușeau să stârnească simpatia alegătorilor prin discursuri 
simple și lipsite de emfază. 

Sloganul de campanie își păstrează importanța în toată perioada analizată de 
studiul nostru. El trebuie să fie scurt, ușor de reținut, sugestiv, accesibil din punct 
de vedere al vocabularului utilizat, să pună în valoare candidatul și motivul pentru 
care acesta trebuie să fie votat. În timpul campaniilor electorale, prin folosirea 
sloganurilor, afișelor, bannerelor și a pliantelor se dorește o diferențiere a 
candidaților și influențarea electoratului în decizia finală de vot. Din acest motiv, 
este foarte important să se țină cont de imagine, culori, fundal etc. atunci când se 

                                                 
8 Alina Mungiu, Românii după ’89. Istoria unei neînțelegeri, București, Editura Humanitas, 

1995, p. 26. 
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conturează imaginea candidatului unui partid. Unii cercetători consideră că 
sloganurile politice au foarte multe în comun și nu se diferențiază, iar alții că au 
scopuri și mecanisme diferite9. 

Sloganul politic, alături de conferințele de presă, discursurile ținute la 
mitinguri sau adunări politice, comunicate de presă, interviuri, apariții tv sau, mai 
nou, on-line, face parte din arsenalul politicienilor de a aduna cât mai multe voturi. 
Un slogan bun trebuie să fie autentic și într-o legătură perfectă cu imaginea 
candidatului, fără discrepanțe majore, aceste putând duce la un eșec total. Ideal este 
ca un slogan politic să nu fie efemer, ci să rămână în mentalul colectiv al votanților 
o perioadă mai lungă de timp, în acest tipar înscriindu-se sloganul lui Traian 
Băsescu din campania prezidențială din anul 2009 – Să trăiți bine!. Până în acest 
moment, este singurul care a intrat în întregime în limbajul colectiv de zi cu zi. 

Afișul de campanie este o altă tehnică ce și-a păstrat utilitatea în toată această 
perioadă, cu anumite modificări de afișare impuse de legea electorală. Acesta 
trebuie să fie sugestiv, cu o imagine clară, care să exprime seriozitate și bun-gust, 
cu importanță axată pe vestimentație și evitându-se cromatica deranjantă. 

În același timp, există o dependență reciprocă între politicieni și presă, fie că 
facem referire la anii ’90, fie că analizăm campaniile recente, chiar dacă acum 
avem tehnici mai avansate pentru diseminarea mesajului electoral. Pentru a atrage 
voturi, politicienii au o comunicare în mod direct cu publicul și sunt obligați să 
răspundă problemelor specifice ale momentului. În ceea ce privește candidatul care 
trebuie sau merită să fie prezentat, sondajele de opinie depind în mod direct de 
mijloacele de informare în masă, astfel încât dacă votanții nu beneficiază de 
suficiente informații electorale, interesul lor se va diminua, iar pentru unii se poate 
chiar pierde. În acest sens, principala sursă de informare a fost mass-media, la care 
ulterior s-a adăugat social media. Și în anii ’90 și acum, în ceea ce privește candidații, 
votanții se bazează mai mult pe informarea din presă, și mai nou din social media, 
decât pe informarea oferită de partide. Aceștia, la rândul lor, conștienți de resursele 
tradiționale de partid limitate, utilizează mass-media și social media ca fiind 
principalele canale de atragere a voturilor. 

Presa are puterea de a modela destinul unui candidat sau al unui partid. Din 
acest motiv, aceasta este o sursă de iritare permanentă în sfera politică. Nu de 
puține ori, candidații învinși au blamat presa pentru eșecul lor, la fel și partidele 
politice cu un rating scăzut. S-a observat că la debutul unei campanii electorale este 
necesar ca un candidat să fie foarte activ și să capteze atenția presei, astfel reușind 
să modifice în sens pozitiv cursul campaniei. Strategia de a aștepta trecerea primei 
faze de campanie pentru a lansa atacurile asupra contracandidaților este o strategie 
riscantă în practică, deoarece presa îl poate scoate din joc și astfel poate deveni din 
câștigător perdant10. 
                                                 

9 M. Anton, Le discours politique et la manipulation du récepteur, în „ANADISS”, 2006, p. 24. 
10 Alfred Bulai, Mecanismele electorale ale societății românești, București, Editura Educațională 

Pandeia, 1999, p. 41. 
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Concluzionând, presa stabilește învingătorii de la începutul campaniei electorale. 
De cele mai multe ori să întâmplă ca partidele și candidații care nu se regăsesc în 
primele locuri să fie dați uitării de presă, aceștia neputând să înregistreze ratingurile 
necesare păstrării televiziunilor pe locuri de top în audiențe. Cel mai important de 
reținut este faptul că această tehnică de informare în masă a avut de-a lungul celor 
30 de ani o putere foarte mare în a scoate învingători ori a scoate perdanți. Chiar 
dacă în acest moment pare a fi depășită de social media, presa tipărită a pierdut 
extrem de mult, dar a câștigat mutându-se în on-line, la presa audio încă nu se poate 
renunța în campaniile electorale. Pentru succesul unui candidat, cele două componente – 
presă și social media – trebuie îmbinate și folosit din fiecare maximul de potențial. 

Activitățile obișnuite pentru campaniile electorale presupun numeroase 
acțiuni de promovare și popularizare a candidatului și a programului său politic 
prin door-to-door, prin distribuirea de materiale promoționale, prin întâlniri cu 
cetățenii în locuri publice, prin dezbateri și emisiuni televizate sau promovare prin 
intermediul ziarelor locale și naționale, prin mitinguri și marșuri organizate11. 
Tehnica de campanie door-to-door, folosită și în campaniile actuale la scară largă 
în România, este privită ca fiind cea mai eficientă metodă de convingere a 
electoratului, dar și cea mai dificilă, datorită efortului depus de candidat și de 
echipa sa de campanie. Comparativ cu această metodă, folosirea presei și a social 
media s-au dovedit mult mai eficiente în gestionarea timpului și cu o putere de 
propagare a mesajului politic infinit mai mare. 

Prin apariția internetului, s-a realizat o schimbare radicală a felului în care 
comunicarea politică funcționează și o legătură strânsă între tehnologie și comunicare 
sub toate formele sale. La început, jurnaliștii și politicienii diseminau mesajul politic 
într-o formă ușor controlabilă. Însă astăzi, puterea de a influența a jurnaliștilor și a 
oamenilor politici a scăzut în mod considerabil, procesul de comunicare fiind 
dirijat într-o mare măsură de utilizatorii rețelelor sociale, aceștia personalizând 
mesajul politic, distribuindu-l și dezbătându-l interpersonal în grupurile lor de 
influență virtuală12. Specialiștii din domeniul comunicării politice au intuit încă de 
la început multiplele avantaje oferite de această formă de comunicare13, iar în zilele 
noastre social media este principala sursă de culegere a informațiilor pentru presa 
tv și scrisă. Ca o concluzie, putem spune fără să greșim că internetul este astăzi 
principalul mijloc de promovare pentru clasa politică în același timp în care este și 
instrumentul de interacțiune între autorități/ demnitari și votanți. 

Până în anul 1997 internetul nu era considerat ca făcând parte din media14, 
pentru ca apoi să observăm o evoluție și o adaptare a comunicării politice în acest 
segment la nivel global, de natură să schimbe felul în care mesajul politic este 
transmis. Direcțiile de transmitere sunt definite de volum – cantități forte mari de 
                                                 

11 Silvia Rotaru, op. cit., pp. 123–124. 
12 Tasențe Tănase, Comunicarea politică prin social media și reacțiile publicului online, 

București, Editura Universitară, 2014, p. 7. 
13 Philip J. Maarek, Communication & marketing de l’homme politique, Litec, Paris, 2007, p. 269. 
14 Claude Jean Bertrand, Deontologia mijloacelor de comunicare, Iași, Institutul European, 

2000, p. 34. 
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informații diseminate comparativ cu celelalte canale media folosite anterior în mod 
exclusiv, viteză – micșorarea în mod considerabil a timpului de transmitere a 
mesajului electoral, format – comunicarea imprimată și cea electronică combinate 
permit transmiterea informației în format audio, video și text, iar receptorul stimulat 
simultan, direcție – comunicarea interactivă în timp real și viteză de circulație a 
mesajului, control individual – votantul decide ce vede și ce publică15. Cu un an 
înainte, la alegerile prezidențiale, Bob Dole și-a încurajat alegătorii să-i viziteze 
site-ul, în acest fel folosirea internetului în comunicarea politică intrând în atenția 
mediului academic, pe de o parte, şi al mass-mediei, pe de altă parte. Practic, acesta 
a fost momentul de început al expansiunii internetului în procesul electoral16. S-a 
estimat că 29% dintre americani l-au folosit în timpul campaniei electorale pentru a 
se informa17 și din acest an campaniile electorale din SUA au avut și componentă 
on-line pe lângă cea tradițională. 

Avantajul new media este că permite acces la conținut oricând, de oriunde și 
de pe orice dispozitiv – calculator, laptop, tabletă, telefon. Utilizatorul poate 
participa activ și poate oferi un feedback interactiv. Lipsa regulilor de generare a 
informației poate fi considerată un alt avantaj. Utilizatorul poate fi atât consumator, 
cât și creator de conținut. O consecință a acestor factori este decăderea presei 
tradiționale observată și în analizele statistice. Nu de puține ori această tendința a 
fost masivă, iar cea mai spectaculoasă scădere au avut-o ziarele, formatul tipărit, 
înregistrându-se micșorarea tirajului chiar și cu 90%. Totodată, s-a înregistrat o 
creștere exponențială a vizitatorilor ziarelor din mediul on-line, ajungându-se la un 
număr de vizite de cititori unici cu mult peste cele mai bune tiraje anterioare. 
Astfel, consumatorii de media on-line, interesați de politică, participă tot mai mult 
la generarea de informații electorale, precum și la distribuirea directă. În plus, în 
ultimul timp, oamenii de știință fac cercetări privitoare la estimarea rezultatelor, 
evaluează popularitatea politicienilor sau partidelor și compară preferințele politice 
ale populației analizând acest instrument. 

În anul 2007 în România s-a făcut trecerea la blogosferă în plan politic, iar 
cei care au folosit masiv acest mijloc de comunicare au fost jurnaliștii, analiștii 
politici și politicienii. În lucrarea Dorinei Guțu, New Media, apărută tot în anul 
2007 se subliniază necesitatea partidelor politice de a înțelege noile realități sociale 
și adaptarea mesajului pentru a avea mai multe șanse de succes18. Blogul a fost 
folosit ca instrument principal de comunicare și de transmitere a mesajelor politice 
în mediul online la alegerile parlamentare din anul 2008. Este momentul în care 
                                                 

15 Rachel Gibson, Stephen Ward, A Proposed Methodology for Studying the Function and 
Effectiveness of Party and Candidate Web Sites, în „Social Science Computer Review”, vol. 18, nr. 3, 
2000, p. 304. 

16 Richard Davis, The Web of Politics. The Internet’s Impact on the American Political System, 
Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 85. 

17 Rachel Gibson, Stephen Ward, A Proposed Methodology for Studying the Function and 
Effectiveness of Party and Candidate Web Sites, în „Social Science Computer Review”, vol. 18, nr. 3, 
2000, p. 301. 

18 Dorina Guțu, New Media, București, Editura Tritonic, 2007, p. 105. 



 Tehnici de campanie electrorală folosite în România după anul 1990. Comparaţie şi analiză 239

modalitatea de circulație a informației politice s-a schimbat apărând interacțiuni 
blogger – cititor sau blogger – alţi bloggeri. Noul format a devenit avantajos pentru 
politicienii foarte activi, care au înțeles la momentul respectiv că internetul reprezintă 
viitorul și în comunicarea politică. Astfel, politicienii – bloggeri au realizat că 
trebuie să-și mobilizeze simpatizanții și votanții, reușind să se prezinte într-o 
manieră pozitivă opiniei publice și să fie considerați noii formatori de opinie19. 

O altă percepție a politicienilor din țara noastră care s-au folosit de internet 
încă de la început a fost capacitatea acestui instrument nou de a oferi în campania 
electorală, și nu doar, notorietatea și mediatizarea pe care folosind alte instrumente 
le-ar fi obținut mult mai greu și cu costuri ridicate, corectitudinea prezentării 
punctelor lor de vedere, diseminarea mult mai mare a mesajelor politice, precum și 
o imagine mult mai solidă. 

Cu toate aceste avantaje, în alegerile parlamentare din 2008, bloggul a fost 
folosit într-o proporție destul de mică (5,45%) de către candidații formațiunilor 
politice clasate pe primele locuri. Explicația este aceea că aceștia, dispunând de resurse 
financiare, nu au riscat foarte mult și au preferat tot instrumentele tradiționale. 
După încheierea campaniei s-a constata că în mediul online s-a concretizat aceeași 
situație ca și în mediul offline, raporturile de forțe și discrepanțele deja existente au 
fost conservate20. 

Anul 2009 se remarcă prin folosirea fecebook-ului în campania electorală, 
astfel companiile autohtone aliniindu-se trendu-ului impus cu un an înainte de 
campania lui Obama din Statele Unite. În anul 2020 putem spune ca mare parte a 
campaniei electorale se desfășoară în mediul on-line, evident fără a se renunța la 
vechile metode de a merge în întâmpinarea cetățenilor și de a transmite mesajul 
electoral prin viu grai. Remarcăm limite în ambele metode de a face campanie 
electorală în acest moment în sensul în care noua metodă, prin on-line, înregistrează 
limite în mediul rural, iar vechea metodă, door-to-door, înregistrează limite în 
mediul urban. Aceste limite sunt impuse de factori de dezvoltare, educație și vârstă, 
precum și de lipsa interesului pentru oamenii politici sau a gradului ocupațional din 
mediul urban. 

Prin social media, politicienii pot transmite foarte ușor către potențialii 
alegători locurile unde pot fi văzuți, evenimentele la care participă, un număr mult 
mai mare de mesaje electorale, dar și posibilitatea ca aceștia să se exprime prin 
intermediul forumurilor21, în perioada de început, și în principal a facebook-ului, în 
ultimul timp. 

Anul 2014 reprezintă o altă etapă importantă deoarece a fost anul în care s-a 
reușit câștigarea alegerilor prezidențiale exclusiv datorită facebook-ului în 
România. Astfel, campania lui Iohannis a avut o strategie de social media bine 

                                                 
19 Monica Pătruț, Blogul – un instrument pentru democratizarea comunicării electorale?, în 

„Sfera politicii”, nr. 5(159)/ 2011, pp. 57–64. 
20 Ibidem, pp. 60–62. 
21 Ionela Carmen Boșoteanu, New media în alegerile prezidențiale din 2009, în „Sfera 

Politicii”, nr. 8(162), 2011, pp. 47–56. 
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gândită, a oferit susținătorilor din mediul virtual materiale diverse, iar grupul țintă a 
fost cel al tinerilor între 18–35 de ani din mediul urban. Efectiv a fost creată o 
campanie virtuală pentru acest segment de vârstă, staff-ul lui de campanie convins 
fiind că doar așa pot fi mobilizați tinerii la vot, mulți dintre ei fără preocupări și 
simpatii politice22. Astfel, în campania prezidențială rețelele de socializare au 
depășit cu mult canalele media tradiționale – TV, radio, presă scrisă. A fost creată 
o mobilizare de ieșire la vot care a permis transformarea unui eșec23 în succes. Ioan 
Dan Niculescu, director de creație în echipa de social media a câștigătorului, 
declara că „Obiectivul principal a fost câștigarea alegerilor. Pentru a transmite niște 
valori de brand politic trebuie să apelezi la niște mijloace adecvate, în cazul nostru 
vorbim de mijloace adevărate, reale, eficiente. Am focusat foarte mult pe domeniul 
online pentru că ne domină viața de zi cu zi și dacă aveam de transmis un mesaj 
unui public țintă, ne-a fost simplu să vedem că o majoritate a românilor sunt activi 
în mediul online, vorbim de peste 7 milioane de utilizatori Facebook”24. 

Pentru campaniile electorale din anul 2016 s-a desprins o monotonie și o 
lipsă de inspirație a sloganurilor electorale. Subiectul principal ales de candidați și 
partidele politice a fost patriotismul, iar cuvintele românești și România au avut o 
repartiție extinsă, unii analiști politici considerând că este nepotrivit pentru un stat 
membru UE. Legislația electorală suferise mai multe modificări, în special în ceea 
ce privește restrângerea mare a bugetelor de campanie, iar pentru cei mai mulți s-a 
generat o diminuare considerabilă a banilor negri25. Apare un nou fenomen, astfel 
încât fără o limitare concretă pentru perioada de pre-campanie, se observă, comparativ 
cu celelalte campanii, o asaltare a alegătorilor cu materiale promoționale în această 
perioadă. Metoda tradițională de afișaj pe panourile electorale a fost restrânsă, 
existând un număr limită de afișări, nu mai mult de un afiș pentru fiecare formațiune 
politică sau pentru fiecare candidat. Cu bugete electorale limitate, candidații s-au 
văzut în postura de a se axa pe grupurile țintă pentru a putea culege maximul de 
voturi26. În aceste condiții, nevoia folosirii on-line-ului a devenit și mai acută. 

Atât în cele două campanii electorale din 2016 (locale și parlamentare), cât și 
în cele din 2019 (europarlamentare și prezidențiale) limitarea resurselor financiare 
a determinat toate partidele și toți candidații să-și mute mare parte din acțiunile de 
                                                 

22 Mihaela Bărbieru, The implications of social media..., pp. 46–47. 
23 În primul tur al alegerilor, Klaus Iohannis se afla cu 20 de procente sub contracandidatul 

său, pentru ca în cel de-al doilea tur să fie cu 20 de procente peste contracandidatul său. Rematrcăm 
noutatea acestor alegeri în răsturnarea situației dintre cei doi candidați. 

24 Vlad Andriescu, Alexandra Constanda, Din culisele campaniei de pe Facebook a lui 
Iohannis: „În ultima lună de campanie am avut aproape jumătate de miliard de afişări de pagină”, în 
„Ziarul Adevărul”, 2014, disponibil la adresa http://adevarul.ro/tech/retele-sociale/adevarul-live-
1300-despre-campaniaonline-klaus-iohannis-mare-influenta-avut-facebookb1_5478433ea0eb9650 
1e29f477/ index.html (accesat in 10. 06. 2020) 

25 Alegeri 2016 – Opinii, în „Expert electoral”, nr. 1(14)/2017, Tipărit la Monitorul Oficial,  
pp. 5–6. 

26 Mihaela Bărbieru, Alegerile locale din 2016 – cadru legislativ și rezultate, în „Arhivele 
Olteniei”, Serie nouă, nr. 32, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2018, p. 181. 
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comunicare și imagine politică în mediul on-line. La această acțiune de mutare un 
rol important l-a avut și dezvoltarea rețelei de internet, România situându-se printre 
țările cu o viteză mare a traficului. Astfel, dacă la sfârșitul mileniului trecut 
activitatea on-line abia începea să se facă simțită, astăzi observăm cum marea 
majoritate a oamenilor, inclusiv persoane de vârsta a treia, folosesc internetul 
pentru orice nevoie au, lucru posibil atât datorită facilităților tehnice, cât și a nevoii 
de dezvoltare. În aceste condiții, oamenii politici nu aveam cum să nu se folosească 
de acest instrument în campaniile electorale, și nu numai. În aceeași notă se înscriu 
și activitățile de campanie ale județului Dolj, oamenii politici locali înțelegând că 
adaptarea la noile realități este imperios necesară. 

Ca și o concluzie, modalitatea de desfășurare a campaniilor electorale s-a 
modificat substanțial în ultimii 30 de ani, de la tehnici rudimentare cu cheltuieli 
mari și efort considerabil din partea echipelor de campanie, la tehnici moderne, cu 
cheltuieli mai mici, cu o putere mare de diseminare a informației electorale și cu 
efort fizic mult mai mic din parte echipelor de campanie. Oamenii politici și 
partidele au înțeles că doar prin folosirea tuturor mijloacelor de informare în masă 
se poate realiza un ghidaj mult mai bun al alegătorilor, iar folosirea platformelor 
on-line existente vin în ajutorul îndeplinirii scopului lor mai mult decât orice altă 
formă și tehnică de campanie electorală. 
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FILOLOGIE 

PREZENŢA APELATIVULUI „MOŞIE”  
ÎN TOPONIMIA ACTUALĂ 

IUSTINA BURCI� 

În vechiul drept românesc, cuvântul moşie1 făcea parte din vocabularul de 
bază utilizat în sistemul „juridic” al vremii, fiind sinonim, de regulă, cu noţiunea 
„pământ”. 

Inventarul imobíl care intră sub cupola termenului moşie este însă unul larg şi 
variat; se pot încadra aici orice fel de obiecte geografice (braniştea, grădina, 
livada, ogorul, păşunea, poiana, prisaca, vadul de moară, vatra satului, via etc.) 
aflate în stăpânirea unei persoane, pornind, după cum o demonstrează documentele 
de arhivă, de la cele de mari dimensiuni – „Adică eu, uncheaşul Stoica din Boteni 
şi cu frate meu, Dragomir şi cu frate meu, Micul şi cu feciorii noştri scris-am 
zapisul nostru ca să fie de mare credinţă la mâna lui Şărbu, nepotul lui Şerbu din 
Rucăr, precum să se ştie că i-am vândut un munte (toate sublinierile din citate ne 
aparţin), care munte am avut noi la Rucăr, anume Boteanul Mare şi Botenel cel 
Mic, în sus până în Vârful Păpuşi‹i› şi în jos până în pădure unde tuleşte plaiul în 
Râuşor şi alături precum să trage până în apă, dirept bani gata, aspri 1 100”2, şi 
până la cele mai mici (obiectele puteau fi tranzacţionate în întregime sau pe părţi, 
de la caz la caz, în funcţie de cota-parte din dreptul de proprietate asupra bunului, 
ori de starea economică a deţinătorului – „Adică eu, unchiiaşul Iane ot Păuşeşti de 
                                                 

� Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: iustinaburci@yahoo.com 

1 Micul dicţionar academic (MDA), vol. III, Literele I–Pr, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 
2003, consemnează următoarele sensuri ale apelativului în discuţie: „avere, proprietate funciară 
moştenită”, „orice bun moştenit”, „ereditar”, „proprietate funciară dobândită de cineva prin 
cumpărare, donaţie”, „proprietate mare de pământ cultivabil”, „zestre”, „pământ pe care îl are un sat”, 
„teritoriu al satului”, „teren cultivat sau plantat”. Etimologia sa provine de la cuvântul moş (pământ 
moştenit de la un moş/ strămoş) derivat cu sufixul -ie. 

Astăzi, în unele zone ale ţării noastre, inclusiv în cea de sud, vizată de către noi, apelativul 
cunoaşte şi alte accepţii: „bucată de teren arabil, cuprinsă între răzoare, între haturi” (Sudiţi – IL, 
Gornoviţa – MH, Alimăneşti – OT, Roşia – SB, Stejaru – TL, Balaci, Toporu – TR); „locul unde se 
cultivă cereale” (Cioroiaşi, Ţiu – DJ, Manasia – IF), „loc cultivat cu porumb, grâu, ovăz, orz, secară şi 
cartofi” (Griviţa – GL, Roşia – SB) (vezi Gheorghe Bolocan, Elena Silvestru-Şodolescu, Iustina Burci, Ion 
Toma, Dicţionarul entopic al limbii române, vol. I, A – M, Craiova, Editura Universitaria, 2009). 

2 Documenta Romaniae Historica (DRH), B. Ţara Românească, vol. XXX, 1645, volum 
întocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe Lazăr, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1998, doc. nr. 174, 27 mai 1645, Boteni. 
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Otăseu, scris-am şi mărturisescu cu acesta al mieu zapis, ca să fie de mare credinţă 
la mâna Radului spătar ot Păuşeşti, cum se se ştie că i-am vândut dumnealui, la 
moartea mea, toată moşiia mea din Păuşeşti, de peste tot hotarul…”3; „Şâ o-m 
vândut eu, Radul, feciorul lu Leudat, de a mea bunăvoie, fără de nece o silă, moşâi 
den câmpu, den tufe şi den apă, şâ den şăzutul satului şâ de preste tot hotarul, ca să 
fii dumnealui moşâi ohabnică, feciorelor, nepoţilor, strenepoţelor”4. 

Şi încă trei exemple: primul, în care obiectul înstrăinării îl constituie o 
fântână – „Adică eu, Stanciul, fecioru unchiaş‹ului› Şărit, scris-am zapisul mieu la 
mâna dumnealui jupanului Simion, cum să să ştie că i-am vândut fântâna 
unchiaşului Şărit de lângă ‹a› unchiaşului Stanciul Ţuţulea. O am vândut fântâna cu 
locul ei, împrejur, cu prunii cei aleşi de lângă cale. Şi o am vândut de a mea 
bunăvoie, drept bani gata, taleri 1, ca să-i fie lui moşie stătătoare în veci”5; în cel 
de-al doilea, o cânepişte – „Adică eu, Manea…, scriu şi mărturisescu cu acesta al 
miu zapis, să fiie de bună credinţă la mâna lu Simion cu fraţii şi a lu Ventilă cu 
fraţâi, cum că i-amu vândut o cânepişte în Poiana Plopului…”6; iar în cel de-al 
treilea o cârciumă: „Adecă eu, Oprea i Radul sin ego i Mihăilă, scris-am zapisul 
nostru, să fie de mare credință la mâna Florii i brat ego, Radul, cum să să știe că le-am 
vândut o prăvălie în târgu în București, alăturea cu casa lui Voico și merge în lungu 
până ține locul lui Voico. Și o am vândut de a noastră bună voie… și cu știrea 
tuturor vecinilor. … Deci o am vândut să le fie lor moșie și feciorilor și nepoților”7, 
toate reprezentând bunuri reduse ca dimensiuni, importante însă, din punct de 
vedere valoric, pentru proprietarul lor. 

Am folosit în debutul analizei noastre sintagma următoare: „sinonim, de 
regulă, cu noţiunea pământ”. Spunem de regulă, pentru că, în funcţie de cât de 
înstărită era o persoană, moşia îşi putea extinde „graniţele” de la bunuri fixe ori 
mobile şi asupra unui număr variabil de persoane (de la una până la un sat întreg), 
aşa cum este cazul rumânilor, de care stăpânul putea dispune cum dorea – „Adică 
eu, Udrea comisul, scris-am şi mărturisescu cu acesta al mieu zapis, ca să fie de 
mare credinţă la mâna dumnealui Alixandru postelnic, cum să să ştie că am avut un 
rumânu din satu din Fântânele, anume Stanu, feciurul lu Stanciului. Deci l-am 
vândut dumnealui, să-i fie rumânu de moşie stă‹tă›toriu, dumnealui şi coconiloru 
dumnealui în veci”8. În situaţie similară se aflau şi ţiganii – „Scris-am eu, Vladul 
spătariul din Oteteleşani, acest al mieu zapis la mâna lui Pătraşco paharnicul din 
Morânglavi, ca să fie de mare credinţă, cum să să ştie că i-am vândut un ţigan, 

                                                 
3 DRH, vol. XXXVIII, 1653, volum întocmit de Oana Rizescu, Marcel-Dumitru Ciucă, Florina 

Manuela Constantin, Andreea Iancu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, doc. nr. 232,  
8 decembrie 1653. 
4 DRH, vol. XXXVII, 1652, volum întocmit de Violeta Barbu, Constantin Bălan, Florina 

Manuela Constantin, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, doc. nr. 59, 27 februarie 1652. 
5 Ibidem, doc. nr. 52, 21 februarie 1652. 
6 DRH, vol. XXXVIII, doc. nr. 128, 15 mai 1653. 
7 DRH, vol. XXXVII, doc. nr. 43, 3 februarie 1652. 
8 Ibidem, doc. nr. 53, 24 februarie 1652. 
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anume Stan, drept ughi şasă. Şi l-am vândut de a mea bunăvoie, fără nici o silă, ca 
să fie lui moşie în veci”9. 

Întâlnim destul de frecvent şi situaţia în care, pentru că nu îşi puteau plăti 
dările şi se confruntau cu o situaţie materială precară, mulţi moşneni sau ţărani 
liberi se vindeau ei10 înşişi domnilor, mănăstirilor sau boierilor, devenind clăcaşi de 
baştină ai noului proprietar (adesea fără posibilitatea de a se mai putea muta11 de pe 
moşia acestuia) – „Adică eu, Stan, feciorul lui Istratie din sat din Cătun, ot sudstvo 
Vlaşca, scris-am acista al mieu zapis, ca să fie di mare credinţă la mâna dumnilui 
Neagoe vtori logofăt, cum să să ştie că am vinit eu la dumnilui de m-am vândut eu 
şi cu 3 feciori ci am şi cu moşiia mea câtă voi avea, pre bani gata, ughi 31, iar eu 
să-i fiu dumnilui rumân, eu şi cu feciorii mii câţi am şi câţi ni va da Dumnizeu di 
ici nainti, pintru că m-am vândut eu, di a mea bunăvoie, nesiluit di nimea, ca să-i 
fiu rumân dumnilui, di moşie, şi coconilor dumnelui, câţi Dumnezeu i va dărui”12. 

Nu era, prin urmare, nevoie ca un bun să fie de natură funciară. „Orice bun 
moştenit era denumit a fi «de moşie», «de moştenire»… Puteau, de pildă, şi robii ţigani 
să fie «de moşie». De asemenea, de moşie erau şi demnităţile, în măsura în care erau 
ereditare”13. 

Cercetând, aşadar, documentele de arhivă, referitoare la moşteniri, donaţii, 
acte de vânzare sau cumpărare, foi de zestre etc., vom observa că termenul moşie 
era un „obişnuit” al acestora. Iată un exemplu în care Matei Basarab „legalizează” 
dreptul asupra unei moşii feciorilor lui Ivan postelnic: 

„Din mila lui Dumnezeu, Io Matei Basarab voievod şi domn, dă domnia mea 
poruncă a domniei mele Paraschivei şi Stancăi, feciorii lui Ivan postelnic ot 
Rumcéni ot sudstvo Săcui ca să fie volnici, cu această carte a domniei mele, să aibă 
a-ş ţine moşiia moşi-său Gheorghe, şi a tătâini-său, lu Ivan postelnic, … de 
pretutindenea orcâtă să va alege, de preste tot hotarul, pentru că iaste a Paraschivăi 
şi a Stancăi, nepoţii lui Ghierghe, feciorii lui Ivan postelnic, a lor direaptă ocină de 
moşie, încă mai denainte vreme şi tot ş-au ţinut moşiia părinţilor cu bună [pace] … 
Derept aceea, am dat domniia mea Paraschivei şi Stancăi, feciorii lu Ivan Postelnic, 
ca să le hie ocină şi moşie lor şi feciorilor în veac”14. 
                                                 

9 Ibidem, doc. nr 173, 18 mai 1652. 
10 Împreună cu bunurile deţinute, dar şi cu întreaga familie – actuală şi viitoare („…iar eu să-i 

fiu dumnilui rumân, eu şi cu feciorii mii câţi am şi câţi ni va da Dumnizeu di ici nainti…” – vezi nota 11). 
11 „… Iar acei rumâni acum să află că de moşie sântu rumâni domneşti din Coşcodiia, iar 

legătura lui Mihai vodă zici că i-au apucat în sat în Oreahoviţă. Dici măria sa domnu nostru aşa-u judecat: 
de-i va fi apucat legătura lu Mihai vodă în Oreahoviţă, să fie ai sfântei mitropolii” (DRH, vol. XXXVII, 
doc. nr. 143, 27 aprilie 1652). 

12 DRH, vol. XXXVIII, doc. nr. 85, 23 martie 1653. 
13 H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. II, Structura internă a 

satelor devălmaşe libere, Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1959, p. 230. 
14 DRH, vol. XXX, 1645, întocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe Lazăr, 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, doc. nr. 17, 15 ianuarie 1645, Târgovişte. 
Din acelaşi câmp lexical, ce-i drept extrem de rar, apare în documente ca element suplimentar, prin 

care domnitorii îşi accentuau hotărârile luate, şi cuvântul moştenire: „… Pentru acea am dat şi domnia mea 
cinstitului dregător al domniei mele, jupan Radul mare logofăt, ca să-i fie lui de moştenire şi de ohabă, 
fiilor şi nepoţilor şi strănepoţilor, în veac şi de nimeni neclintit, după porunca domniei mele” (DRH, B. Ţara 
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Două constatări decurg din acest fragment: 
a) Prima, observabilă şi din citatele anterioare (şi din multe altele care apar 

în arhive), este aceea că apelativul moşie dobândeşte, pe lângă sensul său propriu, 
de a desemna o proprietate, şi un alt rol, la nivel teoretic de această dată, anume 
acela de element care (singur sau însoţit de alţi termeni, precum dedină, ocină şi 
ohabă) este utilizat pentru a supravalida, a consolida o hotărâre juridică – „ca să le 
hie ocină şi moşie lor şi feciorilor” – ce se doreşte a fi respectată „în veac”; 

b) Cealaltă constatare se referă la importanţa rudeniei de sânge în 
transmiterea patrimoniului către urmaşi; aceasta transpare cu deosebită claritate din 
rândurile documentului de mai sus. Apartenenţa la un grup familial se făcea în 
trecut prin stabilirea filiaţiei, prin raportarea la predecesori; fără această legătură 
nimeni „nu-şi putea fixa drepturile şi datoriile cutumiare în timp şi spaţiu”15. În 
Evul Mediu, „structurarea satului şi a locuitorilor acestuia se făcea ca şi cum ar fi 
urmaşii aceluiaşi înaintaş, numit moş, ca stăpân al întregului sat. Copiii acestui 
moş, numeroşi, cu drept de stăpânire, îşi împărţeau satul, iar partea revenită 
fiecăruia dintre ei lua numele de bătrân. În situaţia în care moşul avea moştenitori, 
iar aceştia, la rândul lor, mai mulţi urmaşi, nepoţi ai moşului, primeau părţile lor 
din sat, adică moşi/ bătrâni, însoţite de determinările: de sus, de jos sau de mijloc. 
Fiecărei părţi din acest moş sau bătrân îi corespundea vatra respectivă de sat, de 
câmp, de pădure. Apoi, în partea fiecărui bătrân se afla un număr de case ale 
sătenilor cu bucăţile lor de pământ din ţarină”16. Iată un exemplu în care o parte de 

                                                                                                                            
Românească, vol. XXXII, 1647, volum întocmit de Violeta Barbu şi Gheorghe Lazăr, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2001, doc. nr. 140, 12 mai 1647, Târgovişte); alături de acesta mai apar, de asemenea, 
şi moştină (în MDA are sensul de moştenire, dar şi originar din… „de moştină”): „Şi o-mu vândut de a me 
bunăvoie, să-i fie dumnealui moşie moştină în vec, dumnealui şi feciorilor dumnealui şi nepoţilor, câţi 
Dumnezău i va dărui” (DRH, vol. XXXVII, doc. nr. 150, 1 mai 1652), dar și moșteană (cu sensul „de 
moștenire”): „…pentru că au vinit Badiul cu pâră naintea domni�i˃i méle în divan, de față cu boiarenul 
domni�i˃i méle, Bunea vistier, zicând Badiul cum are și el moșie moșteană în satul Bunei vistier… (DRH, 
vol. XXX, doc. nr. 252, 22 august 1645, București). 

15 Romulus Vulcănescu, Etnologie juridică, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1970, p. 73. 
16 R. Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova, vol. I, Bucureşti, Editura Socec, 1907, 

p. 196. 
Marea masă a documentelor consemnează în calitatea de moş (prim deţinător al unui teren) 

persoane de sex bărbătesc. Există însă şi excepţii. Semnalăm, în rândurile următoare, una dintre ele: 
„… Şi am întrebat megeiaşi den satu, şi tenere, şi bătrâni, şi preoţi. Aşa au mărturisit tăţi, cum au 
fostu 2 moşi surori şi au ‹a›vot şi un frate. Şi acel frate, aşa mărturesescu toţi megeiaşi, că au fosto 
acel frate beteg şi au murit şi au rămas numai cele 2 surori. Aşa au mărturisit toţi sătenii” (DRH, vol. 
XXXVIII, doc. nr. 235, 15 decembrie 1653). 

Importanţa moşului în viaţa clanului familial se reflectă şi la nivelul antroponimiei, căci 
apelativul a căpătat, încă de foarte devreme, şi statutul de nume propriu: „Adică eu, Lupul din 
Urziceni, împreună cu frate-mieu, Moş, scris-am zapisul nostru, ca să fie de mare credinţă la mâna lui 
Bran şi a frăţine-său, lui Dragomir iuzbaşa şi la mâna lui Baico şi a frăţine-său, lui Dumitru, cum să să 
ştie că le-am vândut partea noastră de moşie din Urziceni din codru, moşului nostru, lui Şărban, 
partea noastră toată câtă am avut. … (DRH, vol. XXXVII, doc. nr. 69, 3 martie 1652). Cele mai vechi 
atestări ale antroponimului, în Ţara Românească, datează din anul 1480, iar în toponimie din 1598 
(Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române. 1374–1600, red. resp. Gh. Bolocan, 
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moşie se vinde în moşul de sus, alta în moşul de jos: „Adică eu, Vasilca şi fie-meu, 
Stoica şi Dragomira, muierea Stanciului şi fie-mea, Ioana, scris-am zapisul nostru 
şi mărturisim ca să fie de mare credinţă la mâna Stanciului şi la mâna fraţilor lui, ca 
să se ştie că i-am vândut partea noastră de moşie cu mori mânătoare, însă din sat, 
din Ro‹a›ta, din moşul de sus, însă stânjeni 110. Aşijderea şi partea unchiăşului 
Ţibrei cel bătrân, câtă se va afla, iar se-au vândut Stanciului. … Iar din moşul de 
sus îs din partea Tomei”17. 

Rădăcinile existenţei unora dintre moşii se pierd adesea în negura vremurilor, 
genealogia lor coborând până la strămoşi – „… Pentru că această moşie ce scrie 
mai sus den Plosca jumătate de sat easte a lui bătrână şi direaptă ocină de moşie de 
stremoşie den zilele altor domni bătrâni, încă mai denainte vreme de la moşii 
lor”18, şi chiar până la începutul ţării – „Şi să fie Focşănei şi Bozuianii de acum 
înainte în pace şi slobozi de cătră Dragomir Nebunelea Sorescul şi de cătră 
Dragomir Sorescul şi de cătră feciorii lor şi de cătră tot neamul lor şi de cătră 
nimeni bântuială să nu aibă în veci, pentru că această zisă mai sus moşie Focşănei 
şi Boziianii au fost a lor veche şi dreaptă moşie de la moşii şi de la strămoşii şi de 
la părinţii lor de mai-nainte vreme, din zilele altor bătrâni domni de demult, de la 
începutul ţării, nevândută, nezălogită nimănui şi tot au fost pe seama lor cu bună 
pace”19. 

„Soarta” moşiilor (a bunurilor care constituiau masa succesorală, în general) 
era stabilită de la o generaţie la alta de către părinţi – „Adică eu, Arsenie căpitan, 
dau şi las această scrisoare a mea, fiindu în totă firea mea, neuluit de boală, nimic, 
tocmitu-me-am toate lucrurile singur, cu limba mea, să să ştie cui ce am lăsat”20. 
                                                                                                                            
Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1981, s.v. moş). Astăzi, întâlnim în 
inventarul patronimic următoarele denumiri din familia lexicală a lui cuvântului citat: Moş, Moşu, 
Moşuleţ, Moşuleţi, Moşulică (BDAR – Baza de date antroponimice a României, constituită la 
Laboratorul de cercetări onomastice de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, 1994); vezi 
şi Moşescu, Moşilă, Moşuţan (Iorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 317–318). 

Pe filieră antroponimică, apelativul moş este întâlnit şi în toponimie, în microtoponimie în 
special: Păru lui Moşu [s. Foleşti c. Tomşani – VL], Piatra Moşului [munte – MH], Pârâu lu Moş 
Albu [or. Corabia – OT], Plopu lu Moş Mărin [s. Corlăteşti c. Cezieni – OT], Plopu lu Moş Mitrache 
[s. Corlăteşti c. Cezieni – OT], Poiana lu Moş Licsandru [s.c. Godeanu – MH], Poiana lu Moş 
Nicolae [s. Hotărani c. Fărcăşele – Mh], Salcia lu Moş Ignat [s.c. Tia Mare – OT], Salcia lu Moş 
Văsile [s. Tâmbureşti c. Bratovoieşti – DJ], Moş Miuţă [poiană s. Comăneşti c. Bala – MH] etc. 

În concepția populară, bătrânul, moșul aveau o adevărată aură de sfințenie. Respectul față de 
bătrâni era atât de mare, încât adesea întâlnim cazuri când însuși Dumnezeu este identificat cu 
„Moșul” (Al. Stănciulescu-Bârda, Povestea vorbelor de duh, Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 
2003, p. 109 apud Idem, Justiția și proverbul românesc, Bârda, Editura „Cuget Românesc”, 2005,  
p. 21). „Moșii, bătrânii, strămoșii deveneau întemeietori de sate, hotarnici de moșii, «dătători de legi 
și datini». Cel care nu-și avea un arbore genealogic, nu era respectat de obște: «Asta nu e omenie, fără 
moș, fără moșie»” (Ibidem). 

17 DRH, vol. XXXVII, doc. nr. 75, 4 martie 1652. 
18 DRH, vol. XXXII, doc. nr. 181, 15 iunie 1647. 
19 DRH, vol. XXX, doc. nr. 254, 23 august 1645. 
20 DRH, vol. XXXVII, doc. nr. 305, 10 octombrie 1652. 
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Iată un exemplu de „testament” olograf în care un anume Vlaicul hotărăşte 
legatarul direct al propriului patrimoniu succesoral în persoana fiului său, Albul, 
hotărâre pecetluită la final, conform epocii, printr-un blestem de neîncălcare – „Adecă 
eu, Vlaicul, am scris acesta al meu zapis, ca să fie de mare credinţă la mâna fii-meu, 
Albului, cum să să ştie cum em dat parte me de moşie, jumătate, fii-meu, Albului, şi cu 
casa, ca să aibă a mă căuta. … Eră cini să va scula prestă cuvuntul meu, fetele mele sau 
nepoţii mei, acela să fie proclet şi blăstămat de 318 iji vă Nichie, petra şi pământul şi 
muntele să să topasca, eră sufletul l‹u›i să fie întru chip cu Arie, să moştenească”21. 

Moşia îi revine, de regulă, celui care îşi asumă sarcina de a avea grijă de 
posesorul ei, indiferent dacă acesta face sau nu parte din familie – „Adică eu, Neaga 
Olo‹a›ga ot Bătieşti, scris-am acesta al miiu zapis ca să hii de mare credinţă la mâna 
Stoicăi logofăt şi a coconilor lui, cum să să ştii că am lăsat eu cu gura mea la vreme 
de moarte, toată moşiia mea cât mi-au mai prisosit şi au rămas nevândută, preste 
banii ci au luat ficiorii mii mai nainte, să aibi a o ţânerea Stoica logofăt şi ficiorii lui, 
toată, de preste tot hotarul, pentru căci m-au căutat şi m-au hrănit la vreme de nevoi 
şi m-au milu‹i›t până la vreme de moarte. Şi după moartea mea să mă pomenească, 
că alt niminili nu m-au căutat; nici ficiori, nici nepoţi, nici nimenili den rudea mea, ci 
m-au lăsat toţi şi m-au năpustit, iar Stoica logofăt m-au căutat şi m-au miluit”22. 

Hotărârea părinţilor avea greutate de lege şi chiar domnul ezita să le încalce 
decizia – „De aceea, nici domnia mea n-am putut să intru în aşa ‹mare› blestem să 
stric judecata acestor părinţi…”23 spunea Matei Basarab într-o speţă în care fiii lui 
Ivaşco, fost mare vornic din Băleni, îşi disputau „averile şi dedinile” moştenite. 

Nu de puţine ori însă, hotărârile luate de către genitori erau contestate de 
către descendenţii direcţi sau indirecţi, nemulţumiţi de cuantumul părţii care le 
revenea sau chiar de lipsa ei totală – „… Şi s-au pârât de faţă înaintea domniei mele 
în marele divan, spunând Mihai iuzbaşa cum au rămas averile şi dedinile de la 
unchiul său Leca spătar la soţia lui, Grăjdana, ce a fost mătuşa lui Ghierghie clucer 
şi a lui Pătru sluger, astfel spunând Mihai iuzbaşa că i se cuvine lui să ţie el aceste 
averi şi dedine decât alt om, pentru că i-a fost Leca spătar unchi”24. 

                                                 
21 DRH, vol. XXXVI, (1651), întocmit de Oana Rizescu și Marcel Dumitru Ciucă, București, 

Editura Academiei Române, 2006, doc. nr. 49, 9 martie 1651. 
22 DRH, vol. XXXVII, doc. nr. 105, 26 martie 1652. 
23 DRH, vol. XXXII, doc. nr. 59, 24 februarie 1647. 
24 Ibidem, doc. nr. 59, 24 februarie 1647, Târgovişte. Uneori, cei excluşi de la orice fel de 

revendicări ulterioare sunt numiţi chiar în cuprinsul documentelor. Se întâmplă acest lucru, de 
exemplu, într-un act de vânzare-cumpărare, prin care un anume Balotă îşi înstrăinează partea de 
pământ: „Scris-am eu, Balotă din Trâşani acesta al mieu zapis, ca să fie de mare credinţă la mâna lui 
Cioară megiiaşul, pentru ca să se ştie că i-am vândut eu, Balotă, partea mea de ocină den Trâşani, 
adică parte de un om. 

Adică o am vândut eu de bunăvoie mea şi să-i fie lui, adică lui Cioară, de icea înainte de 
moşie, de strămoşie, şi să n-aibă bântuială de niminea, nici de feciorâi lu Balotă, nici de fată, nici de 
frate, nici de soră, nici de văr, nici de vară, nici de nepot, nici de nepoată, nici de strănepot, nici de 
nimini din rubedeniia lu Balotă. Căci o am vândut eu de bunăvoia mea şi am luat banii toţi, că mi-au 
trebuit, şi el să ţie ocina, că easte a lui” (DRH, vol. XXXVIII, doc. nr. 233, 9 decembrie 1653). 
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Alteori erau perturbate de evenimente neprevăzute (cum ar fi dispariţia 
moştenitorului de drept) – „Adică eu Bâra, împreună cu soru-mea, Grozava, …cumu 
să se ştie că i-amu vândutu dumnealui moşiia nostră toată den satu den Glupavi, 
care moşie ne-au rămas de la tată nostru şi au fostu de o ţinut frate nostru, Danu 
până au fostu viu, că i se-au căzut… Pentru că o-mu vândut de a noastră bunăvoie, fără 
de nice o silă, ca să grijimu şi să pomenim pre frate, Dan”25. 

Patrimoniul unei familii sau al unei obşti săteşti a evoluat, de obicei, în interiorul 
acelei familii sau al respectivei obşti. O lungă perioadă, păstrarea neschimbată a 
fondului funciar – cel care le asigura existenţa – s-a dovedit a fi deosebit de importantă 
pentru viaţa economică a ambelor structuri şi, ca urmare, înstrăinarea bunurilor se 
făcea, de regulă, către membrii aceluiaşi neam ori ai aceleiaşi comunităţi26. Un 
mijloc care le permitea însă celor din afara colectivităţii pătrunderea în interiorul ei 
a fost înfrăţirea pe moşie, „care crea drepturi succesorale reciproce între cei 
înfrăţiţi şi care, ocolind dreptul de preemţiune al rudelor şi al vecinilor, permitea 
celor care nu erau săteni să dobândească dreptul de proprietate în obşte”27. 
Înfrăţirea a reprezentat, aşadar, modalitatea unor persoane de a intra în obşte, în 
urma „unei ceremonii religioase”28 – „Şi iar să fie lui Jipa, fiul lui Jipa postelnic,  
6 stânjeni de ocină în Verneşti, din cap până în cap, din Apa Buzăului până la Lacul cu 
Zălojiile, pe ocina tănculească, pentru că s-a înfrăţit Oancea, fiul lui Stănilă Javra 
din Verneşti, cu Jipa, fiul lui Jipa postelnic, pe sfânta evanghelie”29 – care 
transforma un străin într-o rudă. 

„Membrii obştii fiind socotiţi toţi fraţi, adică de acelaşi sânge, descendenţi 
dintr-un singur strămoş, ei singuri aveau drept la folosirea pământului moştenit. 
Dacă însă cineva se făcea frate pe calea înfrăţirii, …, atunci intra de drept în familia 
obştii. Deoarece scopul înfrăţirii era întotdeauna participarea la drepturile asupra 
unei părţi a moşiei obştii, în acte… se vorbeşte despre «înfrăţire pe ocină»”30: 

„Adică eu, popa Vancea şi cu frate-mieu, Mihail şi ficiori�i˃ miei, anome: 
Duca şi Stanciul, scris-am zapis nostru să fie de mare credinţe cum să să ştie că ne-am 
înfrăţit cu Tudur logofăt, de l-am dăruit cu toată partea a noastră de ocenă den 
Sâmbotini… Iar Tudor logofăt, pentru frăţie ne-au dăruit cu bani gata ughi 20, ca 
să fie lui moşie stătătoare în veac… Şi am pus şi blestem, cene să va scula să 
spargă ac‹ea›stă frăţie a noastră, au den ruda noastră, au di fraţi cari au cu noi 
moşie, acela să fie anătema şi afurisit de 318 oteţe iji sut vi Nichei, păntru că i-am 
întrebat pre toţi”31. 
                                                 

25 DRH, vol. XXXII, doc. nr. 193, 30 iunie 1647. 
26 Dreptul de preemţiune contribuia şi el la perpetuarea acestei stări de fapt. 
27 Elena Tereza Danciu, Istoria dreptului românesc. Dreptul cutumiar, Partea I, Craiova, 

Editura Autograf MJM, 2014, p. 157. 
28 P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, Editura 

Academiei RPR, 1964, p. 179. 
29 DRH, vol. XXXVIII, doc. nr. 164, 10 august 1653, Târgovişte. 
30 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 179. 
31 DRH, vol. XXX, doc. nr. 86, 6 aprilie 1645. 
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„Adică eu, Mordan den Scaieni, dempreună cu fraţii miei de ocină: Stanciul i 
Radul, feciori i Comane i Dragul i Manea, snă Dobrăi i Stănilă i Anghel i Pascul, 
scris-am acesta al nostru zapis ca să hie de mare credinţă la mâna jupânului 
Radului marelui comis, cum să se ştie că am vândut dumnealui muntele Otaşiului 
toată partea noastră mordănească…”32. 

Nu numai între străini se practica obiceiul înfrăţirii pe moşie, ci şi între rude 
apropiate, atunci când acestea nu aveau moştenitori direcţi. Iată un exemplu în care 
înfrăţirea se face între doi soţi: „Dima postelnic şi jupâneasa lui, Boloşina, au avut 
tocmeli între ei: «noi ne-am înfrăţit», adică să fie volnic unul la averea altuia, şi în 
caz de deces. Jupâneasa Boloşina era stăpână în Vlasineşti. După moartea lor, 
jumătatea averii să fie a mănăstirii din Brădet, pentru pomenirea lor, iar jumătate 
să-i revină nepoatei Boloşinei, Muşa”33. 

� 

În practica judiciară actuală, cuvântul moşie nu se mai regăseşte; acesta şi-a 
încheiat cu multă vreme în urmă „cariera”, fiind înlocuit cu termeni adaptaţi 
momentului pe care îl parcurgem; nici la nivelul limbii comune nu se mai bucură 
de o circulaţie prea largă, dimpotrivă, spaţiul său de acţiune se limitează astăzi în 
special la cel colocvial, iar sensul se rezumă la acela de „obiect de care cineva 
poate dispune cum vrea” / „spaţiu unde o persoană poate face ce vrea”. 

Spre deosebire de acestea, toponimia se dovedeşte a fi însă cu mult mai 
generoasă în ceea ce priveşte utilizarea apelativului moşie. A deţine sau nu pământ 
(moşie) reprezenta, după cum am menţionat deja, un fapt cu impact major în viaţa 
oamenilor: pentru că desemna un bun care le asigura existenţa de zi cu zi (atât lor, 
cât şi generaţiilor viitoare) şi, uneori, şi un alt statut34 social, superior, în comunitate. 
Aşadar, aflată mereu „în centrul atenţiei” în trecut, moşia nu putea trece „neobservată” 
din punct de vedere toponimic, ca de altfel, o serie întreagă de alte elemente lexicale, 
„produse” ale relaţiei complexe (economico-sociale) dintre oameni şi sistemul în care 
aceştia au trăit. Majoritatea se referă la funcţii şi meserii, raporturi de proprietate, 
instituţii sau măsuri de ordin social, organizare fiscală, foste aşezări, credinţe, 
superstiţii şi obiceiuri diverse35. 

Revenind la moşie constatăm, pe baza numelor de locuri inventariate36, că 
reprezintă apelativul cu cel mai bogat număr de ocurenţe, dacă ne raportăm la alte 

                                                 
32 Ibidem, doc. nr. 135, 1 mai 1645. 
33 Ibidem, doc. nr. 187, 4 iunie 1645. 
34 În literatura română apar numeroase exemple de segregare a comunităţii săteşti pe acest 

criteriu: foarte cunoscut – romanul Ion. 
35 Vezi şi Iorgu Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 204. 
36 Extrase din Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), coord. prof. univ. dr. Gh. 

Bolocan, vol. IV (J–N), Craiova, Editura Universitaria, 2003 şi Dicţionarul toponimic al României. 
Muntenia (DTRM), coord. prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
vol. 4 (L–N), 2011. 
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cuvinte cu acelaşi sens, ocină37 şi ohabă38, de exemplu. Şi, menţinându-ne în 
acelaşi registru, al frecvenţei, însă comparând de această dată zonele abordate – 
Muntenia şi Oltenia – balanţa se înclină net în favoarea celei dintâi, care ne 
furnizează, comparativ cu cea de-a doua, un material cu mult mai dens; o similaritate 
între cele două se poate stabili doar din perspectiva faptului că ambele şi-au 
„distribuit” uniform informaţia (multă sau puţină), moşie beneficiind de 
„acoperire” la nivelul tuturor judeţelor din ambele regiuni. 

Şi din punct de vedere structural Muntenia iese în „profit”: au fost înregistrate 
aici singurele două denumiri simple din întregul nostru inventar: Moşia – loc în 
comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa şi Moşia – sat în judeţul Teleorman. Restul 
denumirilor au structuri compuse ori analitice, în interiorul cărora apelativul se 
poziţionează ca parte invariabilă, nereprezentând în sine un element ofertant spre 
analiză, însă parte căreia îi revine întotdeauna „rolul” principal şi care generează 
situaţii particulare: moşia este, de regulă, a cuiva, are o anumită poziţionare 
geografică ori poate fi descrisă în funcţie de caracteristicile sale. 

Dat fiind faptul că moşiile au făcut, de-a lungul timpului, obiectul moştenirilor, 
donaţiilor, tranzacţiilor succesive, litigiilor, elementul care întregeşte, în cele mai 
multe situaţii, denumirea posesiunii este menţionarea numelui proprietarului. Poate 
fi vorba despre una sau mai multe persoane (masculine sau feminine), despre o 
instituţie sau despre o unitate administrativă. Ponderea cea mai mare în economia 
modelului o are însă utilizarea numelor personale (iar în cadrul acestora, predomină 
denumirile în genitiv), urmate de toponime, substantive şi determinanţi adjectivali. 
În această ordine vom prezenta, de altfel, şi materialul nostru, selectând acele 
exemple pe care le-am considerat semnificative pentru tipologia şi originea 
numelor care se încadrează acestui model. 

 
I. ANTROPONIME. 
1. În cazul genitiv enclitic, denumind: 
a) un posesor (de genul masculin sau feminin): Moşia Albescului [c. Valea 

Iancului – AG], ~ Arinancăi [s. Gubandru c. Baldovineşti – OT], ~ Băloaiei  
[s.c. Ţintea – PH], ~ Bibicăi [c. Movila Banului – BZ], ~ Berendoaiei [s. Bechet  
c. Bobiceşti – OT], ~ Boierului [s. Lac c. Voloiac – MH], ~ Caliopii  
[s.c. Gostavăţu – OT], ~ Domnişoarei [s. Satu Nou c. Căpreni – GJ], ~ Floreascăi 
[s. Cetăţuia c. Găujani – GR], ~ Frumoasei [moşie – TR], ~ Ginărarului  
[s.c. Dioşti – DJ], ~ Lizei Popescu [c. Turcineşti m. Târgu Jiu – GJ], ~ Lupului 
Glogoveanu [moşie or. Baia de Aramă – MH], ~ Marghioalii [s. Crinteşti  
or. Topoloveni – AG], ~ Marinencii [s. Slăveni c. Gostavăţu – OT], ~ 
Moldoveanului [moşie s.c. Scoarţa – GJ], ~ Notarului [s.c. Fărcăşeşti – GJ], ~ 

                                                 
37 „Bucată de pământ (moştenită), Si: proprietate, (înv) moşie” (https:// dexonline.ro/ 

definitie/ocin%C4%83 – site accesat la data de 20.01.2020); vezi DTRO, vol. V (O–R), 2004. 
38 „(Înv) Moşie ereditară inalienabilă, scutită de impozite şi de prestaţii” (https://dexonline.ro/ 

definitie/ohab%C4%83 – site accesat la data de 20.01.2020); vezi DTRM, vol. 5 (N–P), 2013. 
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Păiencii [s. Booveni c. Drănic – DJ], ~ Popii [s. Mlecăneşti c. Mischii,  
s. Robăneştii de Sus c. Robăneşti – DJ, s. Cocoreni c. Bâlteni – GJ, s. Dejoi  
c. Fârtăţeşti – VL], ~ Popii lui Matei [moşie lângă s. Racoţi c. Tismana – GJ], ~ 
Prisăceanului [moşie lângă m. Craiova – DJ], ~ Severânencii [s. Brateş c. Bala – 
MH], ~ Sorei [moşie s.c. Redea – OT], ~ Viorichii [s. Trocani c. Dăneşti – GJ] etc.; 

b) mai mulţi posesori – Moşia Benceştilor [s.c. Cioroiaşi – DJ], ~ 
Crânganilor [s. Inoteşti c. Colceag – PH], ~ Floreştilor [s. Racoviţa c. Voineasa – 
OT], ~ Goleştilor [s. Băbeni c. Făureşti – VL], ~ Istodoranilor [s.c. Brezniţa – 
Motru – MH], ~ Izmăneştilor [moşie s.c. Bărbăteşti – VL], ~ Marineştilor  
[s. Prodăneşti c. Ioneşti – VL], ~ Mărieştilor [s.c. Vela – DJ], ~ Mărunţăilor  
[s. Locusteni c. Daneţi – DJ], ~ Ostrovenilor [s. Ostrov c. Osica de Sus – OT], ~ 
Otitilişenilor [s. Aurora c. Cujmir – MH], ~ Păroşilor [s.c. Topana – OT], ~ 
Răducanilor [s. Murta c. Dobreşti – DJ], ~ Sănduleştilor [s. Tetila c. Bumbeşti – 
Jiu – GJ], ~ Sforarilor [s. Cernăteşti – BZ], ~ Tănăseştilor [s. Lunca or. Ocnele 
Mari – VL], ~ Zamfireştilor [s.c. Căteasca – AG] etc. 

2. În cazul genitiv proclitic, însoţit de articolul lui, de regulă în varianta 
populară lu şi, ocazional, alde: Moşia alde Zaman [s. Doanca c. Tia Mare – OT], ~ 
lu Albeanu [s.c. Brastavăţu – OT], ~ lu Alecu Aman [s.c. Corlăţel – MH], ~ lu 
Alecu Calotescu [s. Scoruşu c. Borăscu – GJ], ~ lu Angheluş [s.c. Vintilă Vodă – 
BZ], ~ lu Argeşeanu [s. Criva de Sus c. Piatra-Olt – OT], ~ lu Arsenie [s.c. Bârca – 
DJ], ~ lu Badea Manolescu [s. Beculeşti c. Cârlogani – GJ], ~ lu Barbu Catargiu 
[s. Lilieşti or. Băicoi – PH], ~ lu Cantacuzino [s.c. Griviţa, s. Tovărăşia c. Miloşeşti 
– IL], ~ lu Băileşteanu [s. Floreşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ lu Bălan  
[s.c. Gostavăţu – OT], ~ lu Bărbulescu [s. Buzduc c. Drăgoteşti – DJ], ~ lu Bibi 
Lazăr [s.c. Pleşoiu – OT], ~ lu Bârsănescu [s. Drăgoaia c. Vârvoru de Jos – DJ], ~ 
lu Bondoc [s.c. Dobrun – OT], ~ lu Butescu [s. Hurduceşti or. Strehaia – MH], ~ lu 
Buticu [s. Valea Motrului c. Văgiuleşti – GJ], ~ lu Căpăţână [s. Vădeni m. Târgu 
Jiu – GJ], ~ lu Căpitanu [s. Scorbura c. Cârlogani – OT], ~ lu Ceapă [s.c. Blejeşti – 
TR], ~ lu Cilibiu [s. Murta c. Dobreşti – DJ], ~ lu Ciucu [s.c. Corlăţel – MH], ~ lu 
Ciuculete [s. Brâgleasa c. Bâcleş – MH], ~ lu Ciupagea [s. Corzu c. Bâcleş – MH], 
~ lu Colonelu Păun Adam [s. Floreşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ lu Colţăscu  
[s. Bucureasa c. Dăneşti – GJ], ~ lu Comănescu [c. Băbeni – VL], ~ lu Costache 
[s.c. Punghina – MH], ~ lu Costache Niculescu [s. Filaret c. Giurgiţa – DJ], ~ lu 
Costică Ioan [s.c. Colceag – PH], ~ lu Diaconescu [s. Troian m. Râmnicu Vâlcea – 
VL], ~ lu Diaconu Vulcănescu [s.c. Pieleşti – DJ], ~ lu Dobriceanu [s. Dobriceni  
c. Iancu Jianu – OT], ~ lu Dobrinescu [s. Floreşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ lui 
Dragomir [moşie s. Sohodol c. Tismana – GJ], ~ lu Emil Marian [s.c. Bârca – DJ], 
~ lu Enescu [s. Valea Motrului c. Văgiuleşti – DJ], ~ lu Eugenia Mărăscu  
[s. Zvorsca c. Amărăştii de Sus – DJ], ~ lu Fană Pop [s.c. Brastavăţu – DJ], ~ lu 
Fănică Economu [s. Pereni c. Sopot – DJ], ~ lu Fănuţ Jianu [s. Jieni c. Rusăneşti – 
OT], ~ lu Florescu [s. Valea Motrului c. Văgiuleşti – GJ], ~ lu Frâncu [s. Cireşanu 
c. Baba Ana – PH], ~ lu Gândac [s.c. Vişina – OT], ~ lu General Gârleşteanu  
[s. Adunaţii Teiului c. Bâcleş – MH], ~ lu General Mărculescu [s. Pelinu c. Dor 
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Mărunt – IL], ~ lu Ghica Deleni [s. Şopârliţa c. Pârşcoveni – OT], ~ lu Ghiţă 
Marghioalii [s. Gorăneşti or. Topoloveni – AG], ~ lu Ghiţă Marinică [c. Vulpeni – 
OT], ~ lu Ghiţel [s.c. Gherăseni – BZ], ~ lu Gogu [s.c. Gostavăţu – OT], ~ lu 
Hinoveanu [s. Podu Grosului c. Bâcleş – MH], ~ lu Ioniţă a lu Căpruciu  
[s. Floreşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ lu Ioniţă Băbeanu [s. Valea Motrului  
c. Văgiuleşti – GJ], ~ lu Iulică Mitrănescu [s.c. Urzicuţa – DJ], ~ lu Jan Mihail  
[s. Şitoaia c. Almăj – DJ], ~ lu Jean Coltescu [s. Băbeni-Olteţu c. Făureşti – VL], ~ 
lu Jianu [s. Racoviţa c. Voineasa – OT], ~ lu Lazăr [s. Arceşti c. Pleşoiu – OT], ~ 
lu Manolea Popescu [s.c. Corlăţel – MH], ~ lui Mareş Brezeanu [s. Bădeni  
c. Breaza – BZ], ~ lu Mazilu [s.c. Poienarii Burchii – PH], ~ lu Mihai Sturza  
[s.c. Baba Ana – PH], ~ lui Mihai Vodă [moşie m. Bucureşti], ~ lu Marian [s. Criva 
de Jos c. Piatra-Olt – OT], ~ lu Măcelaru [s. Merfuleşti c. Dăneşti – GJ], ~ lu 
Măciuceanu [s.c. Făureşti – VL], ~ lu Melencovici [s.c. Stoieneşti – OT], ~ lu Minu 
Demetrian [s.c. Gostavăţu – OT], ~ lu Mişu Botgros [s. Cârciu c. Văgiuleşti – GJ], 
~ lu Mitiţă Stoienescu [s.c. Urzicuţa – DJ], ~ lu Mitrică [s. Cârciu c. Văgiuleşti – 
GJ], ~ lu Muscalu [s. Hurduceşti or. Strehaia – MH], ~ lu Nae al Popeştilor 
 [s. Floreşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ lu Neamţu [s. Fărcaşu de Jos c. Fărcaşele,  
s. Vişina Nouă c. Vădastra – OT], ~ lu Negrea [s. Văcarea c. Dăneşti – GJ], ~ lu 
Nicolae Cartianu [s.c. Turcineşti – GJ], ~ lu Nicolae Frâncu [s. Cireşanu c. Baba 
Ana – PH], ~ lu Nicu Popescu [s. Băbeni – Olteţu c. Făureşti – VL], ~ lu Panduru 
[s. Valea Motrului c. Văgiuleşti – OT], ~ lu Pantelimon [s. Curmătura c. Giurgiţa – 
DJ], ~ lu Penovici [s.c. Giurgiţa – DJ], ~ lu Petrescu [s. Ciorari c. Stoina – GJ], ~ 
lu Pleşoianu [s. Căzăneşti m. Râmnicu Vâlcea – VL], ~ lu Pomană [s. Râureni  
m. Râmnicu Vâlcea – VL], ~ lu Popa Ilie [s. Şitoaia c. Roşia de Amaradia – GJ], ~ 
lu Popa Nicu [s. Floreşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ lu Prinţu Brâncoveanu  
[s.c. Cezieni – OT], ~ lu Puricescu [or. Balş – OT], ~ lu Sache [or. Balş – OT], ~ lu 
Săulescu [s. Murta c. Dobreşti – DJ], ~ lu Severineanu [s. Râpa or. Motru – GJ], ~ 
lu Staicovici [s. Mărcuş c. Făureşti – VL], ~ lu Stănoiu [s. Bucura şi N. Bălcescu 
or. Vânju Mare – MH], ~ lu Şerban [s.c. Cezieni – OT], ~ lu Ştefănică [s. Budeasa 
Mare c. Budeasa – AG], ~ lu Tărtăcuţă [s. Dulbanu c. Amaru – BZ], ~ lu 
Tătărescu [s. Bucureasa c. Dăneşti – GJ], ~ lu Teodorescu [s. Drăgoaia c. Vârvorul 
de Jos – DJ], ~ lu Tudorache Miulescu [s.c. Ştefan Vodă – IL], ~ lu Ţecu lu’ Bere 
[s.c. Dobrun – OT], ~ lu Ungureanu [s. Valea Motrului c. Văgiuleşti – GJ], ~ lu 
Vasilache Ţoculescu [s.c. Urzicuţa – DJ], ~ lu Vasile Garbiş [s.c. Brastavăţu – DJ], 
~ lu Vasilică [s. Pereni c. Sopot – DJ], ~ lui Vintilă Vodă [moşie s.c. Săhăteni – 
BZ], ~ lu Vladu [s. Valea Mare c. Băbeni – VL], ~ lu Vladimirescu [s. Soceni  
c. Fărcaş – DJ], ~ lui Vrabie Slujitoru [s.c. Amaru – BZ], ~ lu Vrăbiescu [s. Soreni 
c. Celaru – DJ], ~ lu Zană [s. Plopşorelu c. Vulpeni – OT] etc.; 

3. În cazul nominativ39 – Moşia Amărăscu [s. Băbeni c. Făureşti – VL], ~ 
Andrei Pascu [s. Murta c. Dobreşti – DJ], ~ Aricescu [s.c. Costeşti – BZ], ~ 

                                                 
39 Relaţia dintre obiect şi posesorul său se opacizează, în această situaţie, prin dispariţia 

articolului posesiv. În toponime, precum Moşia lu Puricescu, Moşia lu Sache, Moşia lu Săulescu, 
Moşia lu Severineanu, Moşia lu Staicovici etc. genitivul semnalează existenţa unei relaţii de posesie; 
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Barozzi [s. Greceşti c. Pietreşti – DB], ~ Băleanca [s.c. Berca – BZ], ~ Bianca  
[s.c. Hătcărău – PH], ~ Broboditu [c. Ciorogârla – IF], ~ Calotă [s. Olteanca  
c. Glăvile – VL], ~ Catinca [c. Măneşti – PH], ~ Chiţa [c. Mihăileşti – GR], ~ 
Cocoana Sica [s. Scorbura c. Cârlogani – OT], ~ Coţofana [s.c. Secăria – PH], ~ 
Cumpănaşu [s. Căciulăteşti c. Dobreşti – DJ, s. Simniceni c. Vulpeni – OT], ~ 
Cuza [s.c. Vişina – OT], ~ Davideasca [s. Băbeni – Olteţu c. Făureşti – VL], ~ 
Dănciulescu [s. Râureni m. Râmnicu Vâlcea – VL], ~ Deleanca [s.c. Voiceşti – 
VL], ~ Căpitanu Dobroneanu [s.c. Gostavăţu – OT], ~ Georgescu [s.c. Gostavăţu – 
OT], ~ Goguleasa [s.c. Dobrun – OT], ~ Marineanca [s.c. Gostavăţu – OT], ~ 
Mitrofan [s.c. Prundeni – VL], ~ Muşotoianca [s. Giuleşti c. Fârtăţeşti – VL], ~ 
Năstăşeşti [s. Diculeşti c. Făureşti – VL], ~ Oprescu [s.c. Pieleşti – DJ], ~ Stanomir 
[s.c. Zătreni – VL], ~ Stănceasca [s. Mărcuş c. Făureşti – VL], ~ Teodorini  
[s. Mărcuş c. Făureşti – VL], ~ Tomiţoaia [s. Comanca c. Deveselu – OT], ~ 
Viişoreanu [s.c. Podari – DJ], ~ Vlădeasca [s. Popeşti c. Lădeşti – VL], ~ 
Zătreanca [s.c. Brastavăţu – OT] etc. 

4. În cazul acuzativ cu prepoziţia simplă la (care însoțește structuri 
toponimice plurimembre, formate fie din entopice și antroponime, fie din 
antroponime compuse): Moşia la Aria lui Dobre [loc s.c. Creţuleşti – DB], ~ la Ion 
Trandafir [loc s.c. Creţuleşti – DB], ~ la Ion Zamfir [loc s.c. Creţuleşti – DB], ~ la 
Măru lui Costache [loc s. Creţuleşti c. Mătăsaru – DB], ~ la Ograda Savului [loc  
s. Creţuleşti c. Mătăsaru – DB], ~ la Popa Nae [loc s. Creţuleşti c. Mătăsaru – DB]. 

 
II. TOPONIME. 
1. În cazul genitiv enclitic – Moşia Argetoii [s.c. Cernăteşti – DJ], ~ 

Berindeştilor [moşie-BZ], ~ Bisericii [s. Bădeşti şi Gilortu c. Brăneşti, s. Ursoaia  
c. Negomir, s. Floreşteni or. Târgu Cărbuneşti – GJ, s. Udrişte c. Corcova,  
s. Ciochiuţa or. Strehaia – MH, s. Ghindari c. Laloşu, s.c. Muiereasca – VL], ~ 
Calafatului [or. Calafat – DJ], ~ Deveselului [s. Bistreţ c. Devesel – MH], ~ 
Episcopiei [s. Jieni c. Rusăneşti – OT], ~ Frăsinetului [m. Târgu Jiu – GJ], ~ 
Govorei [moşie s. Govora c. Mihăieşti – VL], ~ Gogoşanilor [loc s.c. Vedea – GR], 
~ Grecilor [moşie c. Breaza – BZ], ~ Lipovului [s.c. Giurgiţa – DJ], ~ Mânăstirii 
[s. Albeşti c. Şimnicu de Sus – DJ], ~ Metohului [moşie s.c Stăneşti – GR], ~ 
Miluiţilor [moşie c. Tisău – BZ], ~ Mitropoliei [s. Mogoşeşti c. Dragomireşti – 
DB], ~ Obidiţilor [moşie s.c. Râmnicelu – BZ], ~ Piscanilor [moşie s. Piscani  
c. Brădeşti – DJ], ~ Prejbii [s.c. Băbiceni – OT] ~ Prunişorului [s. Peri  
c. Husnicioara – MH], ~ Schitului Comăneşti [moşie – MH], ~ Severinului [moşie 
m. Drobeta Turnu Severin – MH], ~ Spitalelor [s.c. Ştefan cel Mare – IL], ~ 
Târgului [s.c. Ştefan cel Mare – IL], ~ Vieroşului [moşie s. Urzica Mare c. Urzicuţa 
– DJ]; 

                                                                                                                            
nominativul, în schimb, indică un raport onimic, prin care numele persoanei devine numele obiectului 
denumit, asemenea unei etichete. [Vezi şi Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. II, Mic 
dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic), Partea I, Toponime personale (coord. 
Dragoş Moldovanu), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2014, p. XIV]. 
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2. În cazul nominativ – Moşia Aninoasa [loc s.c. Glodeni – DB], ~ Arceasca 
[s. Arceşti c. Pleşoiu – OT], ~ Aureşti [s.c. Orleşti – VL], ~ Băltiţa [c. Măneşti – 
DB], ~ Broşteneasca [moşie – BZ], ~ Bungeţani [s. Bungeţani c. Făureşti – VL], ~ 
Cioara [moşie s.c. Ghirnogi – CL], ~ Comoara [s. Comoara c. Drăgăneşti-Vlaşca – 
TR], ~ Crucişoara [moşie s.c. Ştefeşti – PH], ~ Domneşti [Vrăneşti c. Călineşti – 
AG], ~ Grădina [moşie c. Poseşti – PH], ~ Floreştii [moşie s.c. Işalniţa – DJ], ~ 
Mănăstirea [moşie or. Buşteni – PH], ~ Poieniţa [moşie s. Crângurile de Jos  
c. Crângurile – DB], ~ Trestioara [moşie s. Cosminele – PH], ~ Ulmetu [moşie 
lângă s.c. Copăceni – VL], ~ Ulmii [moşie c. Tomşani – PH]; 

3. În cazul acuzativ cu prepoziţii simple (în, din, la): Moşia în Grind [loc  
s. Sohodol c. Tismana – GJ], ~ din Joiţa [s.c. Dioşti – DJ], ~ din Funduri [moşie  
c. Tătaru – PH, loc lângă s.c. Telega – PH], ~ din Lac [moşie c. Adunaţii-Copăceni, 
s.c. Vedea – GR], ~ din Matca Seacă [loc s.c. Tătărani – DB], ~ în Lacu cu Ţipirig 
[loc s.c. Cornăţelu – DB], ~ la Colţu Stejarului [loc s.c. Creţuleşti – DB], ~ la 
Stejar [loc s. Creţuleşti c. Mătăsaru – DB] etc. 

 
 
III. SUBSTANTIVE. 
1. În cazul genitiv enclitic, denumind: 
a) un singur posesor – Moşia Băncii [s. Booveni c. Drănic – DJ], ~ Buciumului 

[moşie s. Beiu c. Ştorobăneasa – TR], ~ Cucoanei [s. Moara Mocanului c. Leordeni 
– AG], ~ Dealului [s. Valea Voievozilor c. Răzvad – DB], ~ Pitarului [moşie  
s.c. Găiseni – GR], ~ Plopului [s.c. Amărăştii de Jos – DJ], ~ Proprietarului [moşie 
or. Băileşti – DJ], ~ Satului [s.c. Amărăştii de Sus, s. Tâmbureşti c. Bratovoieşti – 
DJ, s.c. Perieţi – IL], ~ Statului [c. Valea Lungă – DB, s. Robăneştii de Jos  
c. Robăneşti – DJ, s. Bechet c. Bobiceşti – OT, s. Drăgăneşti c. Drăgăneşti de Vede 
– TR], ~ Şcolii [s.c. Turburea – GJ, s. Hurduceşti or. Strehaia – MH,  
s.c. Muiereasca, s.c. Oteşani – VL], ~ Ţigăncii [s. Şopârliţa c. Pârşcoveni – OT] etc.; 

b) mai mulţi posesori – Moşia Dacilor [s. Cojocaru c. Mogoşani – DB], ~ 
Fetelor [s. Mogoşeşti c. Adunaţii Copăceni – GR], ~ Grânelor [moşie  
s.c. Băiculeşti – AG], ~ Moşnenilor [c. Cernăteşti, s.c. Moţăţei, s.c. Valea 
Stanciului – DJ], ~ Plopilor [moşie s. Crivina c. Gorgota – PH], ~ Popilor [moşie 
s.c. Muiereasca – VL], ~ Sătenilor [moşie or. Băileşti – DJ], ~ Ungurenilor [moşie 
s. Bărbunceşti c. Tisău – BZ]. 

2. În cazul nominativ: Moşia Cumpărătoarea [s. Slăveni c. Gostavăţu – OT], 
~ Papuci [moşie – BZ], ~ Plopu [s.c. Costeştii din Vale – DB], ~ Spirtari [s. Racu 
c. Suteşti – VL], ~ Ţărani [s. Troian m. Râmnicu Vâlcea – VL]; 

 
IV. ADJECTIVE. 
a) propriu-zise: Moşia Bătrână [s.c. Valea Stanciului – DJ], ~ Mare [moşie  

c. Bordei Verde, s.c. Racoviţa – BR, s. Dulbanu c. Amaru – BZ, s.c. Gostavăţu – 
OT], ~ Mică [sat c. Valea Lungă – DB, loc – IF], ~ Nouă [s. Orlea Nouă c. Orlea – 
OT], ~ Săracă [s. Izvoru Frumos c. Burila Mare – MH], ~ Veche [s. Orlea Nouă  
c. Orlea – OT], Moşiile Vechi [teren arabil s.c. Rotunda – OT]. 
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b) sau posesive: Moşia Boierească [s. Aniniş c. Crasna, s. Gornăcel c. Schela 
– GJ], ~ Brâncovenească [s. Piscu Sadovei c. Sadova – DJ], ~ Călugărească  
[s.c. Leu – DJ, s. Mărcuş c. Făureşti – VL], ~ Cârtească [moşie s. Cocorăştii Mislii 
– PH], ~ Cepturinească [moşie c. Ceptura – PH], ~ Coţofenească [moşie – BZ], ~ 
Crăciunească [moşie – PH], ~ Doicească [moşie – BZ], ~ Domnească [moşie BZ, 
DJ, s. Belciug c. Necşeşti – TR], ~ Dragomirească [moşie or. Dragomireşti Vale – 
GR], ~ Fântânească [moşie s. Poienari c. Poienarii de Muscel – AG], ~ 
Ghimpenească [moşie s. Matiţa c. Păcureţi – PH], ~ Horgească [moşie – BZ], ~ 
Ierciulească [moşie s. Poiana c. Ciulniţa – IL], ~ Împărătească [moşie m. Craiova 
– DJ], ~ Judecească [moşie s.c. Studina – OT], ~ Lăngească [moşie s. Lăngeşti  
c. Lunca Corbului – AG], ~ Moşnenească [s.c. Giubega – DJ], ~ Tătărască [moşie 
s. Turceşti c. Mateieşti – VL]. 

Câteva construcţii în care apare apelativul moşie au o structură ceva mai 
complexă: Moşia cu Vie a lui Iancu Mateiescu [s. Mamu c. Mădulari – VL], Moşia 
Cetelor de Moşneni [moşie s.c. Malu Mare – DJ], Moşia Viilor din Sus [s.c. Amărăştii 
de Jos – DJ] – exemple în care „protagonistul” nostru îşi păstrează poziţia de 
element determinat, dar şi Rotocolu despre Moşia Sălcuţa [loc s. Tencănău  
c. Sălcuţa – DJ] şi Piatra Moşiei Vârşeşului [loc lângă s.c. Burila Mare – MH], în 
care pierde acest statut, devenind determinant al altui obiect geografic. 

� 

Fiecare dintre numele de locuri prezentate anterior este încărcat de istorie. În 
cazul unora este o istorie cunoscută – căci multe denumiri au la bază numele unor 
persoane care au făcut ele însele istorie în zona studiată (şi nu numai aici), aşa cum 
sunt membrii vechilor familii boiereşti (Glogoveanu, Golescu, Mihail, Otitilişeanu, 
Pleşoianu, Vrăbiescu etc.), ori domnitori, precum: A.I. Cuza, Prinţul Brâncoveanu, 
Barbu Catargiu, Cantacuzino, Mihai Sturza, Mihai Vodă, Vintilă Vodă. Alături de 
aceştia întâlnim oameni cu un anumit statut social în comunitate sau îndeplinind 
funcţii importante în stat: (Moşia lu) General Gârleşteanu, (Moşia) Ginărarului, 
(Moşia lu) Colonelu Păun Adam, (Moşia lu) Căpitanu, (Moşia) Notarului, (Moşia) 
Boierului, (Moşia) Domnişoarei, (Moşia) Popii etc., oameni despre care nu ştim40 
nimic: (Moşia lui) Arsenie, (Moşia lui) Marian, (Moşia lui) Sache, (Moşia) 
Viorichii, (Moşia) Sorei etc. sau aproape nimic, căci numele ne poate da, totuşi, 
anumite indicii despre cel care îl poartă, ori despre predecesorul de la care acesta  
l-a „moştenit”: filiaţia41 (Bărbulescu, Dobrinescu, Enescu; Melencovici, Penovici, 
Staicovici etc.), provenienţa locală42 (Argeşeanu, Băileşteanu, Severineanu etc.), 
                                                 

40 Putem afla astăzi povestea apariţiei acestor denumiri doar în urma unei analize sui-generis 
realizată pe baza documentelor de arhivă ale satului respectiv. 

41 Exprimată, de regulă, prin intermediul afixului -escu, dar şi cu ajutorul sufixului slav -ovici. 
42 Sufixul -eanu este, de această dată, cel care impune sensul respectiv. 
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meseria43 sau funcţia îndeplinită (Căpitanu, Căpitanu Dobroneanu, Fănică 
Economu, Ginăraru, Mazilu, Măcelaru, Notaru, Panduru, Popa etc.), statutul 
social (Boier, Cocoana Sica, Domnişoara), etnia (Frâncu, Muscalu, Neamţu, 
Tătărescu, Ungureanu etc.) şi, nu în ultimul rând, porecla (Bondoc, Căpăţână, 
Ceapă, Cilibiu, Botgros, Gândac, Pomană, Tărtăcuţă etc.). 

Pe de altă parte, privind în ansamblu aceste nume, nu ca entităţi separate, 
constatăm faptul că modelul condensează la maximum, în exemple relativ puţine, 
cele câteva secole de evoluţie a sistemului oficial de denominaţie. „Produsul finit” – 
alcătuit astăzi din prenume + nume de familie – a parcurs mai multe faze 
intermediare; toate sunt ilustrate în materialul nostru. Punctul de pornire îl reprezintă 
utilizarea unei singure „piese” (un singur nume) – (Moşia) Moldoveanului 
(denumire atestată la 159144), (Moşia lui) Dragomir (1652), (Moşia lui) Ianoş 
(1654), (Moşia lui) Măian (1654) etc., apoi a mai multora (pe măsură ce devenea 
necesară stabilirea filiaţiei; ca timp, ne situăm în special în secolul al XIX-lea): 
(Moşia lu) Ioniţă a lu Căpruciu, (Moşia lu) Nae al Popeştilor, (Moşia lu) Ţecu lu 
Bere, (Moşia) Popii lui Matei, (Moşia lu) Ghiţă Marghioalii, (Moşia) Lupului 
Glogoveanu etc. pentru ca, mai apoi, formula denominativă să se stabilizeze la 
două45 elemente (secolul al XX-lea): (Moşia) Andrei Pascu, (Moşia lu) Badea 
Manolescu, (Moşia lu) Costache Niculescu, (Moşia lu) Eugenia Mărăscu, (Moşia 
lu) Ioniţă Băbeanu, (Moşia lu) Vasile Ţoculescu etc. 

Spre deosebire de numele de locuri care au în componenţă antroponime, 
numărul celor care sunt formate cu toponime, adjective şi substantive se 
diminuează progresiv. 

În ceea ce priveşte toponimele, întâlnim următoarele cazuri: 
a) moşia ia numele localităţii pe teritoriul sau în proximitatea căreia se află: 

Moşia Arceasca, ~ Bungeţani, ~ Calafatului, ~ Deveselului, ~ Govorei, ~ Piscanilor, ~ 
Severinului etc.; 

                                                 
43 Multe dintre acestea sunt derivate cu sufixul -aru. 
Pe lângă formanţii menţionaţi anterior, inventarul nostru cuprinde şi alte antroponime derivate 

cu sufixele: -ache (Costache, Tudorache, Vasilache), -ea (Manolea), -eanca/ -ianca (Marianca, 
Mutoşoianca, Păianca, Severâneanca etc.), -easca (Davideasca, Floreasca, Vlădeasca etc.), -el 
(Ghiţel), -ică (Fănică, Mitrică, Ştefănică, Vasilică), -iş/ -eş (Garbiş, Mareş), -iţă (Ioniţă, Mitriţă),  
-oaia (Băloaia, Berendoaia, Tomiţoaia etc.), -uş (Angheluş), -uţ (Fănuţ), ori hipocoristice (Bibi, 
Gogu, Minu, Nicu, Sandu etc.). 

44 Atestările au fost extrase din DTRO. 
45 Chiar dacă această ultimă structură s-a fixat târziu – Ştefan Paşca arăta că „Numele de 

familie se impune, ocazional, abia în secolul al XVII-lea” (Nume de persoane şi nume de animale în 
Ţara Oltului, Bucureşti, 1936, p. 62.) – există destule exemple care arată că ea funcţiona de încă 
foarte devreme, filiaţia fiind exprimată sintetic, prin intermediul sufixelor: Isaia Gârdovici este fiul lui 
Gârdea (1409), Giurgiu Jumătatevici – fiul lui Oană Jumătate (1411), Cozma Băloşescul – fiul lui 
Băloş (1432), Costea Dragoşevici – fiul lui Dragoş (1436), Costea Danovici – fiul lui Dan (1437), 
Giurge Albotă – fiul lui Albu (1468), Şteful Cernătescul – fiul lui Cernat (1468), Grigorcea 
Crăciunovici – fiul lui Crăciun (1594) (Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara 
Românească şi Moldova, secolele XIV–XVII, Bucureşti, Editura enciclopedică română, 1971). 
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b) moşia se află în raza altei localităţi (de regulă, învecinate): Moşia Argetoii – 
s.c. Cernăteşti, Moşia Lipovului – s.c. Giurgiţa, Moşia Prunişorului – s. Peri  
c. Husnicioara etc.; 

c) denumirea are în componenţă un toponim, nume de grup, în cele mai multe 
cazuri cu origine antroponimică: Moşia Bungeţani, ~ Gogoşanilor, ~ Grecilor, ~ 
Floreştii etc., ori care amintesc de anumite categorii sociale: Moşia Miluiţilor, ~ 
Obidiţilor; 

d) dat fiind faptul că biserica a deţinut, de-a lungul timpului, un anumit fond 
funciar, instituţiile sale apar frecvent în denumirile toponimelor: Moşia Bisericii, ~ 
Episcopiei, ~ Mânăstirea, ~ Mânăstirii, ~ Metohului, ~ Schitului; 

e) în câteva cazuri, moşiile au fost numite după elementul sau elementele care 
le definesc: Băltiţa, Poieniţa, Trestioara, Grădina, Ulmii, Ulmetu. 

În alte situaţii, deţinătorul46 proprietăţii este o instituţie: Moşia Băncii, ~ 
Şcolii, o unitate administrativă: Moşia Satului, ~ Statului sau persoane neidentificate 
antroponimic: Moşia Moşnenilor, ~ Popilor, ~ Proprietarului, ~ Sătenilor, ~ Ţărani,  
~ Ţigăncii. 

Toponimia a reţinut şi câteva exemple în care relaţia de posesie este 
exprimată prin intermediul „adjectivelor de apartenenţă”47: Moşia Boierească, ~ 
Brâncovenească, ~ Călugărească, ~ Domnească, ~ Împărătească, ~ Tătărască etc. 
Adjectivele care specifică posesorul, formate, de regulă, de la numele unei persoane 
sunt destul de numeroase. Ca tipologie, aceste construcţii sunt caracteristice unei 
anumite perioade din istoria evoluţiei proprietăţii săteşti, nemaifiind întâlnite în 
momentul de faţă. Uneori însă, la fel ca în unele dintre exemplele noastre, relaţia 
semantică de la care porneşte formaţia toponimizantă nu conţine ideea de posesie, 
ci nuanţe corelate cu aceasta, precum apartenenţa la o localitate sau la un spaţiu 
geografic mai larg, ori pornesc de la statutul social al posesorului, cazuri în care au 
la bază fie un toponim, fie un substantiv comun48. 

Mai puţin numeroase sunt structurile în care moşia este descrisă din punctul 
de vedere al „calităţilor” (Moşia Mare, ~ Nouă, ~ Săracă, ~ Veche) ori al poziţionării 
sale în peisajul geografic al locului: Moşia în Grind, Moşia din Joiţa. 

Proprietatea asupra pământului, cu structura sa complexă – determinată de 
îmbinarea formelor de stăpânire devălmaşă şi personală, „diferenţiate şi prin regimul 
lor juridic deosebit, ca şi prin poziţia diferită a titularilor pe scena socială”49 – 
constituie baza instituţiilor politice şi juridice feudale. Reminiscenţe ale acestui 
fenomen social se observă astăzi şi în domeniul toponimiei, demonstrând încă o 
                                                 

46 Statutul său în cadrul numelui de loc poate fi de toponim sau de apelativ (vezi DTRO). 
47 Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române, 1374–1600, red. resp. 

Gh. Bolocan, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1981, p. XXIX. 
48 Vezi şi Ion Toma, 101 nume de locuri, Colecţia „Viaţa cuvintelor”, Bucureşti, Humanitas, 

pp. 67–68. 
49 Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, ediţia a III-a, Bucureşti, 

Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Editura Universul, 1993, p. 101. 
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dată, dacă mai era nevoie, calitatea sa de martor şi părtaş la derularea istoriei 
umane, pe care o reflectă din plin şi de al cărei „material” lexical s-a folosit pentru 
a-şi îmbogăţi propriul inventar. 

 
 
THE PRESENCE OF THE TOPONYM “MOŞIE” (ESTATE) 

 IN THE ACTUAL TOPONYMY 
 

(Abstract) 
 

The toponymy has preserved, up until nowadays, a series of place names that are 
based on lexical elements, specific for the ages in which the respective denominations were 
created. Among them, there are words as: falcă (measurement unit, equivalent to 1,432ha in 
Moldova and 1,114ha in Muntenia), funie (measurement unit, 12 stanjens), jurebie (part of 
land), mejdină (unploughed part of land), ocină (inherited land), ohabă (inherited land, 
exempted from taxes), stânjen (stajen), tablă (narrow strip of land) etc. 

In the present article, the radiography of the term, moșie (estate) is made. The lexeme 
is to be analysed both from the perspective of the role and the hypostases it is met in the old 
legal system (an analysis based on the archive documents), and, of course, from the 
toponymic perspective (the typology of the structures it appears in, along with their 
frequency).  

 
Keywords: estate, juridical, succession, archive documents, toponymy, structure. 
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FILOSOFIE  

EXISTENȚA DEFECTĂ 

ION MILITARU* 

Nobilă e doar negarea existenţei 

(Tratat de descompunere) 

S-ar putea crede că, în ceea ce îl priveşte pe Emil Cioran, înţelegerea sa de 
ansamblu şi includerea în istoria gândirii este doar o problemă de timp, firească şi 
generală. Ar fi doar o chestiune de timp, ceva ani şi, poate, decenii, până când 
gândirea sa, greu subsumabilă la prima vedere, va ocupa locul adecvat alături de 
alte nume ilustre în istoria filosofiei moderne a secolului XX. Nu pare să fie așa. 
Anii trec, deceniile la fel, iar ceea ce este de aşteptat întârzie să se producă. Nu 
avem la îndemână secole pentru a mai plasa o dată speranţa pentru ceea ce a 
întârziat să se producă la timpul său. 

În sprijinul unei astfel de aşteptări prelungite, cuvintele Eclesiastului își au 
toată relevanța: Toate îşi au vremea lor şi orice lucru îşi are ceasul lui. Naşterea îşi 
are vremea sa, săditul îşi are vremea lui şi culesul şi-o are pe a sa.1 

Prin urmare, și Cioran își poate avea vremea și ceasul său. Dar care să fie 
acelea? Pentru că, dacă nu posedăm instrumentele tehnice necesare citirii şi 
identificării unui asemenea timp, ne-am putea mulţumi cu înregistrarea efectivă: 
gândirea care îşi face loc în istorie. 

În care dintre cele două ipostaze se află gândirea lui Cioran? În cea care îşi 
tergiversează, așteptând, intrarea în istorie sau în cea care, fără nici un preambul, a 
păşit ocupându-şi, deja, locul? Evident, în nici una dintre cele două. Schema pusă 
în joc este neîncăpătoare. Urgenţa unei a treia căi se întrevede necesară. 

Să difere într-atât produsele gândirii cioraniene de toate cele expuse pe piaţa 
gândirii încât urgenţa unei invenţii care să explice ineditul să devină evidentă? Să 
fie nevoie de un al treilea timp, corelat unei a treia proceduri? Un timp distinct, 
superior tuturor celorlalte prin eficiența ariei de cuprindere, mai vastă decât 
anterioarele? 
                                                 

* Cercetător ştiinţific I, dr, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, al Academiei Române; e-mail: militaruion@yahoo.com 

1 Biblia sau Sfînta Scriptură, – Eclesiastul, 3/ 1, 2. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, 1982. 
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Cum ştim să citim semnele unui astfel de timp alăturându-ne lui pentru a-i 
grăbi actele şi economisi energiile? Mai mult: este în stare filosofia să-şi descopere 
propriu său timp? Un timp divizat în două: 1) al producerii sale şi, 2) al înscrierii în 
eternitatea istoriei. 

Dacă un astfel de timp ar fi fost la disponibilitatea hermeneuticii filosofice, 
mult din timpul alocat unei astfel de discuţii ar fi fost recuperat. Nu dispunem de 
nimic în privinţa unui astfel de timp. Când va intra Emil Cioran în istoria gândirii, 
nu ştim. 

O lecţie pentru istoria filosofiei; cum poate beneficia de ea Cioran 

Aristofan îl batjocoreşte pe Socrate în Norii, lăsând de înţeles că nu era nicio 
diferenţă între acesta şi contemporanii săi. Că nu le era mai bun, din contră, că le 
putea fi mai rău. Nu numai că era egalul sofiştilor care îşi trăiau, pe atunci, ceasul 
de pe urmă, lipsit de glorie şi încărcat de reprobabil, că era cel mai rău dintre ei: 
copii care îşi bat părinţii, sporovăieli inutile, episteme caraghioase, tot soiul de 
stupizenii erau rodul învăţăturii acestuia pentru polisul Atenei de la acea dată. 
Socrate își învață discipolii că există două metode de argumentare: e una tare, alta 
slabă, dar că, din două, acea slabă e cea mai tare,2 una din ele extrem de nimerită 
în rezolvarea unei dileme de felul: de câte ori lungimea labei e-n stare-un purice să 
sară.3 

Dacă era de reţinut ceva în privinţa lui Socrate era minusul acestuia, nu 
plusul care să-l aureoleze consemnându-i gloria. Aristofan îl aduce pe Socrate în 
subsolul propriei personalităţi. 

Contemporanii lui Socrate nu s-au îngrămădit nici ei să pluseze în contul 
acestuia. Pe scurt, la data propriei vieţi, Socrate era, cel mai probabil, egal, dacă nu 
mai puţin, în raport cu ceilalţi filosofi greci. Nici vorbă de vreo ipostază superioară 
cum, în chip partizan, încearcă să inducă Platon, singurul responsabil de biografia 
hagiografică a acestuia la acea dată. Avantajele faptului de a fi beneficiat de 
prezenţa unor elevi de geniu (Platon), capabili să-l promoveze în posteritate, 
asigurându-i gloria, nu erau în asentimentul tuturor atenienilor. Aristofan nu era 
singur în polisul Atenei care să-i poarte pică în chip declarat. 

Prin urmare, viaţa lui Socrate nu a fost suficientă pentru a-i asigura gloria aşa 
cum transpare aceasta din feluritele istorii. Există, aşadar, un Socrate redus la 
dimensiunile şi întinderea vieţii sale, mai degrabă subevaluat, şi un Socrate livrat 
de posteritatea filosofică şi hiperbolizat de exerciţiul istoriei. 

Dacă am fi dispus de o citire a timpului în condiţia rechiziţionării sale de 
către instrumentarul filosofiei, am fi știut când încetează Socrate – ideea sau 
conceptul de Socrate! – să aparţină propriei sale vieţi, şi când începe să aparţină 
timpului istoriei, eternităţii acesteia. 

                                                 
2 Aristofan, Teatru, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956, p. 331. 
3 Ibidem, p. 333. 
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Când a încetat Socrate să piardă determinaţiile vieţii: fiul unei moaşe, 
Phainarethe, de la care a moştenit maieutica, spune el, transfigurând în metafizică 
ceea ce era o îndeletnicire medicală, arta moşitului, al unui tată, Sofroniscos, 
sculptor, soţ al unei femei certăreţe Xanthipa, din a cărei cauză, spun gurile 
spurcate, pleca de acasă şi, neavând ce face, filosofa, astfel încât filosofia ar trebui 
să se resimtă îndatorată aplecării acesteia către harţă, şi când figura sa se încarcă de 
celelalte determinaţii, ale eternităţii istorice? Un lucru este cert: nu atâta timp cât se 
plimba pe străzile Atenei, pierdut în conversaţii pestriţe, riscându-şi liniştea 
căminului şi, până la urmă, chiar viaţa, cum s-a văzut. 

Putem risca un astfel de răspuns în cazul lui Socrate apoi, prin extensie, în 
cazul întregii gândiri. Mutaţia s-a produs atunci când viaţa sa a fost pusă în discuţie 
de către Areopagul Atenei pe motive de integritate şi securitate a coeziunii sociale, 
politice şi religioase iar filosofia sa respinsă în numele pericolelor aferente. În urma 
procesului intentat de către cetatea Atenei, Socrate este condamnat la moarte, iar 
filosofia sa este dezavuată. Refuză să evadeze, aşa cum îl sfătuiesc prietenii, 
oferindu-i sprijinul, soarbe cupa de otravă şi moare. 

Imediat după moarte este plâns de prieteni şi discipoli, iar Platon începe 
lucrul la posteritatea sa. Îl transformă în purtător de cuvânt al propriei gândiri şi 
face din el simbolul filosofiei. 

O întrebare care nu s-a pus în privinţa acestui circuit al gloriei: fără moartea 
abruptă a lui Socrate şi dezavuarea filosofiei, Platon ar fi procedat la fel? Cât a 
contat în ochii acestuia moartea lui Socrate şi refuzul gândirii sale? Să fi fost ceva 
strict contingent sau necesar? Un lucru este clar, negaţia vieţii şi gândirii a fost, 
pentru cazul de faţă, factorul originar care a declanşat posteritatea. Prin extensie, 
negaţia vieţii şi gândirii este condiţia necesară a eternităţii istorice. Atâta timp 
cât o astfel de negaţie nu se produce, nu avem temeiuri de a crede că o gândire se 
poate infiltra lin în galeria eroilor gândirii4. 

În urma contestaţiei radicale, gândirea îşi desăvârşeşte conturul iar personalitatea-
debitor recunoscută. 

Cioran ante portas (modelul logic al problemei) 

Socotim că întârzierea omologării istorice a lui Emil Cioran este cauzată de 
absenţa evenimentului produs în viaţa lui Socrate. Evident, filosofii nu trebuie ucişi 
pentru ca, astfel, eternitatea istorică să-i înregistreze în rândul membrilor săi. Nu 
este nevoie de crimă pentru a intra în istorie. Totuşi, este nevoie de aşa ceva în 
planul gândirii. Mutatis mutandis, crima din planul vieţii devine negaţie în cazul 
                                                 

4 Ceea ce ne înfăţişează istoria filosofiei este şirul spiritelor nobile, galeria eroilor raţiunii ce 
gândeşte, care, datorită forţei acestei raţiuni, au pătruns în esenţa lucrurilor, a naturii şi a spiritului, 
în esenţa lui Dumnezeu, câştigând pentru noi prin munca lor, tezaurul cel mai de preţ, comoara 
cunoaşterii raţionale, (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, vol. I, 
București, Editura Academiei, 1963, p. 7). 
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gândirii. Fără o astfel de negaţie, nicio gândire nu poate fi socotită încheiată pentru 
eternitatea istorică. Cu alte cuvinte, atâta vreme cât gândirea nu este supusă criticii 
radicale, istoria nu o poate asimila. Rolul unei astfel de critici este de a transmite 
produse finite nu materii prime. Orice produs brut este ejectat de istorie. 

În termeni de dialectică hegeliană un astfel de proces poate fi reprezentat mai 
simplu ca teză –antiteză – sinteză. Iată cum funcţionează aceştia: 

a) Teza este reprezentată de opera brută, efectivă, aşa cum a fost închipuită 
sau scrisă. 

b) Antiteza este dată de receptarea critică, de primirea ce i se face, în bine 
sau rău, de valoarea care i se admite sau refuză. 

c) Sinteza este dată de ce rămâne în urma criticii, purificarea adusă de 
îndepărtarea indezirabilului, falsului sau efemerului. 

Aşa au stat lucrurile cu fiecare gândire în parte, cu fiecare artă, religie sau 
ştiinţă. Platon, de exemplu, ajunge el însuşi abia în urma contestării şi criticii la 
care este supus de către Aristotel şi şcoala acestuia; Aristotel de către sceptici şi 
epicureici; la scara epocilor, gândirea greco-romană va fi alta odată filtrată de către 
creştinism şi modernitate; Isus, de-a lungul biografiei sale, adună mulţimile şi le 
transmite mesajul lui Dumnezeu: el este Calea, Adevărul şi Viaţa (teza), în urma 
morţii şi a refuzului Sinedriului de a vedea în el pe cel ce era (anti-teza)5, urmând 
ca apostolii să reprezintă sinteza dintre el şi lume odată ce primele s-au consumat 
ş.a.m.d. 

* 

O astfel de schemă explică, cred, întârzierea lui Cioran în faţa istoriei. 
Gândirea lui este definitiv închisă. El nu mai poate adăuga un rând acesteia. Aşadar 
teza a fost definitiv pusă pe masă, expusă, gata de ofrandă. În ilustrarea de mai sus, 
era de aşteptat anti-teza, critica, contestarea, negarea – partea de ecuaţie care a 
întârziat să apară. Ani, decenii…, nicio critică a lui Cioran nu s-a produs. De ce a 
întârziat un astfel de exerciţiu? Cum se explică absenţa anti-tezei la Cioran, critica 
gândirii sale, negarea ei? Să fie în cauză adevărul rostit? Caracterul de nedislocat al 
acestuia? A rostit Cioran un astfel de adevăr definitiv şi limpede încât orice 
obiecţie cu privire la el să fie cu neputinţă? 

Acum câţiva ani un astfel de lucru a părut, în sfârşit, să fie posibil. În revista 
România literară a apărut un atac fără precedent la adresa lui Emil Cioran. Atacul 
avea conţinut, referinţe precise şi argumente de ordinul evidenţei.6 Era vizată o 

                                                 
5 În conţinutul anti-tezei de aici intră şi refuzul mulţimii de a-l prefera pe Isus celor doi hoţi. 
6 Sorin Lavric în România literară nr 10–11/2018, Amoniac în trei epitete,cronică la Despre 

Franța, Razne și Îndreptar pătimaș: Pe vremuri, procedeul prin care un ins căzut în leșin era readus 
în simțiri avea simplitatea de ghioagă a unei loviri rapide: i se vântura pe sub nas un tampon îmbibat 
în amoniac. Reacția era fulminantă, letargicul trezindu-se ca sub mușcătura unui curent electric. 
Cam aceasta e impresia pe care ți-o lasă textele tânătului Cioran: amoniac turnat cu nemiluita în 
tiparul unei sintaxe lapidare./ .../  
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carte (Îndreptar pătimaş), valabilitatea părea, prin urmare restrânsă. Nu era însă 
aşa. Scrierile lui Cioran sunt omogene, au conţinuturi relativ similare iar critica 
uneia devine automat critica tuturor. In fine, dezirabilul care întârziase decenii la 
rând spărsese gheaţa iar antiteza căpătase conţinut. Sinteza urma să vină oarecum 
de la sine. Asupra ei nu mai era de umblat. Sinteza, este de aşteptat să dea gândirii 
chipul ei de pe urmă, ceea ce memoria culturii reţine după ce teza şi anti-teza au 
fost rostite. Este partea de natură (necesar) care urmează după ce partea de 
contingent (subiectivitate) dispare. Este vorba de istorie ca istorie a gândirii. 

Ceea ce era de aşteptat, sinteza, nu s-a produs. Să fie atunci în joc invalidarea 
ecuaţiei sau cauzalităţi străine, altele decât cele numite, să fie luate în calcul?7 

Digresiune despre teză, anti-teză, sinteză; cui aparţin 

În teză, luată în sensul de aici, se rosteşte subiectivitatea originară, eul 
primitiv, emiţător de gândire în sens fichtean. El se rosteşte în privinţa lumii aşa 
cum o face natura organică. În acest sens nici nu poate fi vorba de subiectivitate şi 
subiect. Niciunul dintre lucrurile lumii nu este subiectivitate şi subiect sau, dacă 
este, în aceeaşi manieră de a fi este şi subiectul tezei. Este subiectivitatea naturală, 
neantrenată de voinţă spre scopuri aleatorii. Teza se afirmă în afara oricărei voinţe, 
cu excepţia celei de a fi şi care, la nivel de natură, nu este voinţă efectivă ( planta 
nu vrea să fie plantă). 

Anti-teza este orientată strict împotriva tezei. Motivele sunt însă de natura 
voinţei. Nu este nimic de ordinul fatalităţii ca Aristofan să-l ridiculizeze pe Socrate 
stimulând critica la adresa acestuia. Nu era scris în stele ca Areopagul Atenei să-l 
condamne la moarte pe Socrate. Putea trece cu vedere delaţiunea lui Melethos, 
Anythos şi Lycon aşa cum o făcuse cu mulţi înainte. Istoria putea lua altă 
întorsătură dacă liberul arbitru al epocii proceda altfel. A preferat să o facă aşa cum 
a făcut-o, în afara oricărei constrângeri, a oricărei determinări şi în perfectă 
libertate. Istoria este încărcată de multiplicitate, riscuri şi erori, minciuni şi fals.8 
Anti-teza este motivată de orientarea voinţei împotriva tezei. 

                                                                                                                            
Tonul sedițios – cu un mimin efort, oricine poate imita retorica otrăvită din Razne, rețeta fiind 

străvezie: alegi o listă de cuvinte sugerând decreptitudine (ruină, prăbușire, neant, năpastă, expirare, 
ratare, descompunere) le adaugi un pomelnic de substantive... 

Mintea favilică – A fi favilic înseamnă a da în clocot sub încordarea unei patimi dogoritoare. 
Gura contumelică – Cioran nu poate scrie decât exagerând potențarea accentelor peiorative 

fiindu-i o însușire înnăscută, ce-i ține de temperamentul ieșit din balamale. 
7 Acelaşi lucru este valabil în privinţa tuturor filosofilor români, în special a lui Lucian Blaga 

şi Constantin Noica. Nici unul dintre aceştia nu a parcurs stadiile acestui tip de dialectică a receptării, 
astfel încât să fie încheiată condiţia preliminară a înţelegerii. 

8 Nimic nu este mai semnificativ pentru felul în care se construieşte anti-teza aşa cum o arată 
prezenţa sintagmei atacuri nedrepte. Există, în istorie, normativitate: drept, dar şi abateri de la ea: 
nedrept. Raporturile dintre acestea nu sunt reglate prin nimic de ordinul naturii. Ambele pot deveni 
reale, iar resorturile care fac ca una sau alta să se actualizeze reprezintă marele mister al istoriei. 
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Sinteza 

În ea s-a depăşit stadiul de natură – non-voinţă – (teză) şi cel de istorie – 
voinţă – (anti-teză). Ea reprezintă cursul lumii aşa cum s-a constituit din 
moştenirile epuizate ale trecutului, victoriile şi înfrângerile acestuia, selecţiile şi 
debarasările sale. Nicio dejecţie nu se reţine la acest nivel. 

Nici-o bătălie nu mai poate fi dată, nu se mai poate activa nici-o judecată, 
nici-o instanţă nu mai poate interveni în favoarea sau defavoarea creşterii, a sporirii 
obiectului propriu-zis. Nu mai sunt posibile partizanate de o asemenea factură. Nu 
poţi fi împotriva sau contra lui Iuliu Cezar, aşa cum nu poţi fi de partea sau contra 
lui Alexandru. Aceştia există aşa cum există orice entitate omologată ontologic. 
Poţi nutri simpatie, dorinţă de natură empatică dar acestea nu au de-a face cu 
ontologia. Poţi face descoperiri care să crească ori diminueze pe dinafară adevărul. 
Dar adevărul epistemic nu înseamnă aici adevărul ca atare. Adevărul istoric este 
sumă de cunoştinţe care nu invalidează adevărul ontologic cu nimic. 

 
În faţa faptelor, poziţionarea lui Cioran pe harta gândirii, dificila sa situare, 

este evident: această schemă de înţelegere a eşuat. 

A doua lecţie a filosofiei: cum îl implică pe Emil Cioran 

În faţa fabulei lui Aristofan, suntem obişnuiţi să ne situăm imediat de partea 
lui Socrate. Ne displace satira mai ales când, nedreaptă, priveşte astfel de 
personaje. Ezităm să descoperim, în spatele comicului inventat de către Aristofan, 
bruma de adevăr care, probabil a existat. Habitudinile pe care istoria ni le-a indus 
în privinţa lui Socrate face dificilă trecerea de la fantezia răutăcioasă a 
comediantului la adevăr. Filosofii înşişi nu au reuşit să treacă dincolo de prestigiul 
şi aura cu care istoria a glorificat figura lui Socrate. L-au crezut pe Platon, pe 
nimeni altcineva. Nu au pus în discuţie dacă nu cumva Platon, când livrează o 
astfel de glorie, este întru-totul credibil şi nici dacă, fie şi o fărâmă, Aristofan are 
dreptate. 

Să fie complet fals tot ce comunică Aristofan? Să nu existe nimic plauzibil în 
incriminarea lui Socrate? 

* 

Un lucru este evident: atât profesioniştii gândirii cât şi amatorii ei nu se simt 
bine în preajma acestor texte, sunt stingheriţi într-un fel anume, deranjaţi. Dar cum 
şi prin ce? Este ceva care, atât de inedit, să provoace disconfortul unei arte, cea a 
istoriei, atât de hârşită în tot felul de excentricităţi derulate la scară amplă? Există 
în gândirea lui Cioran ceva atât de nou care să provoace un colaps al istoriografiei, 
dovedită incapabilă şi dezarmată? Varianta pozitivă a răspunsului: ineditul face 
gândirea lui Cioran să fie respinsă la intrarea în cetate. Care este acesta? 
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Via negationis 

De la începutul şi până la sfârşitul ei, gândirea lui Cioran este un şir 
neîntrerupt al contestării şi negării. Linearitatea gândirii face ca un astfel de dosar 
să fie lesne de întocmit. 

La început, să spunem, în faza românească, se mai păstrează o doză de voinţă 
pozitivă, în spatele negaţiilor există o intenţie clară de înlocuire cu altceva. 
Schimbarea la faţă a României, Îndreptar pătimaş fac străveziu un astfel de 
program. Acum se mai poate repara ceva, Creaţia mai poate fi salvată, mântuirea 
nu este definitiv înfundată. 

Odată cu stabilirea în Franţa, când nimic de acest fel nu se mai păstrează, 
revelaţia este completă: nimic nu mai poate fi salvat pentru că totul este putred, 
iar existenţa – ceva defect. Cioran se radicalizează în contestarea existenţei 
aderând cu patimă la un astfel de program. Propria voinţă este resetată. 

Dacă, într-un prim moment, avem de-a face cu un fond stricat al lumii, cu 
descoperirea relei întocmiri a acesteia, fără nici-o participare a voinţei, pe parcurs, 
acestei descoperiri i se adaugă situarea patetică de partea deficitului ontologic al 
lumii şi dorinţa de precipitare în direcţia extincţiei ontologice. 

Întorsătura platoniciană; mitul peşterii 

Cioran se arată uimit de primirea de care a avut parte cea dintâi carte a sa în 
limba franceză. În urma ei a fost socotit nihilist şi pus alături, pe linie stilistică, de 
marii moralişti francezi. Nihilist? se întreabă el. Fireşte, dacă aş fi abordat o 
problemă „socială…”9 Or, nici vorbă de problemă socială, negativismul său nu 
este reductibil la nimic de acest fel. El trece prin toate, social, istoric, religios 
urcând până la rădăcina celor ce sunt: demiurgul sau, pe placul filosofilor, categoria 
favorită lor: a fi. Finalmente, îl respinge pe acesta în numele stricăciunii intrinseci. 

Este momentul să întrebăm: nu cumva sub masca tuturor celor dezvăluite şi 
neplăcute, în esenţa lor, Cioran nu face altceva decât să ne furnizeze adevărul? 
Cum te poţi supăra pe adevăr, fie şi livrat în serie, neîntrerupt, într-o continuă şi 
prelungită furnizare a lui? Este cel ce oferă adevărul în ipostaza celui detestat? Îl 
putem urî pe Cioran în contul adevărului? Aici este punctul nodal al tuturor 
neînţelegerilor lui Cioran, punctul de cotitură în măsură să explice ezitarea lumii 
academice şi acelei ne-academice de a şi-l apropria. Există o cruzime a adevărului 
care ne reţine să-l adoptăm. Dar nu este orice adevăr într-o astfel de situaţie? Nu 
este deja un bun câştigat la nivelul mentalităţii celei mai de jos că adevărul supără? 
Şi, mai ales, există grade ale supărării care să explice primirea graduală a acestuia 
sau refuzul complet? 

Există adevăruri pe care le refuzăm. Refuzăm să ni se spună că vom muri 
mâine sau altele de acest fel. Indiferent însă de poziţia adoptată faţă de primirea sau 
                                                 

9 Cioran, Caiete I, București, Editura Humanitas, 1999, p. 321. 
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refuzul adevărului, este cert că acesta se află prezent, este în faţa noastră 
solicitându-ne primirea virtuală. 

Nu este Cioran un astfel de expeditor al adevărului către noi, destinatari ai 
săi? Este ceva ce-l face să fie altfel? 

Tipuri de expediţie 

Există două tipuri obișnuite de expeditori: 1) al căror colet/ mesaj îl primim 
cu interes, curiozitate şi/ sau indiferenţă. Unui astfel de expeditor îi adresăm 
mulţumirile şi recunoştinţa noastră şi 2) expeditori al căror colet/ mesaj îl primim 
cu oroare, căruia nu-i transmitem mulţumire şi nici recunoştinţă. 

Alături de aceste tipuri omologate şi legale de expeditori se furişează un al 
treilea, expeditor travestit, intrus ilicit al unui colet fraudulos. Uzurpând titulatura 
expeditorului, în locul coletului se aşează încărcătura pornografică a sinelui. 
Cioran aparţine expeditorului de al treilea tip. El nu livrează un adevăr ca atare, 
liber de circumstanţe şi infiltraţii, ci unul învăluit de propria voinţă şi subiectivitate. 

Cioran îşi expediază sinele său gol. Este ceea ce poate, în nici un caz, nu 
dorim să primim. Odată livrat coletul, nu dorim să primim şi curierul. Odată cu 
adevărul livrat de Cioran suntem nevoiți să-l primim și pe acesta. 

Or, prima condiţie pentru emiţător este să păstreze distanţa, să-şi îndepărteze 
sinele, evitând amestecul între cele două. Includerea sinelui are darul de a tulbura, 
de a murdări şi transforma lucrurile în ceea ce acestea nu sunt şi nu se vor. 
Mesagerul este neutru. 

Mitul peşterii 

Ilustrează perfect tipologia mesagerului neutru. Pentru a-şi face cunoscută în 
mod intuitiv teoria cunoaşterii, Platon inventează următoarea poveste. Să ne 
imaginăm, spune el, o peşteră imensă, separată la jumătate de un paravan. De o 
parte a paravanului arde un foc care aruncă de cealaltă parte, locuită de oameni, tot 
felul de umbre. Locuitorii peşterii vor lua aceste umbre drept realitate autentică. 
Atunci când cineva, un binevoitor, i-ar aduce la suprafaţă pe locatarii peşterii, 
arătându-le lumea aşa cum este ea la lumina soarelui, aceştia, orbiţi de lumina 
puternică, ar resimţi-o ca o durere. S-ar întoarce asupra binevoitorului cu dorinţa 
puternică de a-l ucide. 

Aşa se petrec lucrurile, spune Platon, cu oricine va încerca să-i ridice pe 
oameni din habitudinile de cunoaştere: va înfrunta ura şi riscul de a fi ucis. Alte 
consideraţii nu sunt făcute aici. Platon nu intenţionează să-şi conducă fabula într-o 
altfel de încheiere. Pe el nu-l interesează, de exemplu, destinul celui care, mânat de 
bune intenţii, vrea să aducă la lumină specia umană şi nici dacă, eventual, sub 
masca furnizării adevărului, mesagerul urmăreşte scopuri opuse. Tot ce vrea el este 
să separe între falsa cunoaştere şi reala cunoaştere. 
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Pe noi ne interesează fizionomia celui ce livrează o astfel de epistemă. Cine 
este el? Ce calificare şi ce credit are în comunitatea pe care vrea s-o mântuie 
epistemic? Apare intempestiv sau şi-a consumat lungi perioade din viaţă alături de 
cei pe care vrea să-i mântuie? Dacă a fost locatar al peşterii, înseamnă că este 
posesorul unei experienţe contradictorii: cum a putut părăsi experienţa originară şi 
cum a obţinut alta? Este, în momentul întoarcerii, motivat de cele mai bune 
intenţii? Nu cumva livrează un truc, atunci când arată spre soare? De ce l-am 
crede? Şi câtă calificare a câştigat în experienţa aşa-zisului adevăr? 

Un propagandist al adevărului 

Emil Cioran nu este asemenea ghidului platonician. Deşi vorbeşte mereu 
despre peşteră şi locatari ai acesteia, nu are nici-o intenţie de a-i elibera printr-o 
procesiune condusă de sine, din peşteră spre lumina zilei. El informează 
dezinteresându-se complet de utilizarea informaţiilor furnizate. Singura consecinţă 
este dispreţul aruncat acestora. Dispreţul şi dorinţa de a termina cu toate, de a grăbi 
lucrurile către extincţia finală, închiderea fiinţei prin neputinţa de a se susţine 
cauzată de defectul ei organic. 

Cioran nu dezvăluie adevărul, îl promovează, îi este propagandist. 

Până la un punct, împărtăşeşte aşa ceva cu nihilistul. Numai că, în timp ce 
nihilistul practică arta negaţiei pe segmente existenţiale riguros definite, prioritară 
fiind istoria, fără a purta negaţia pe orizontala şi verticala existenţei, Cioran o 
practică cu voluptate. Cum să nu presupui că existenţa a fost viciată de la 
rădăcină, existenţa şi însăşi elementele?10 Orizontala existenţei: toate cele 
existente sunt deficitare ontologic, limitate, pieritoare, praful şi pulberea fiind 
încheierea lor; verticala existenţei: Creatorul, demiurgul, a fi, suferă de 
neputinţă originară; hotărându-se la creaţie îşi legitimează defectul. Nihilistul 
este un promotor, nu un dezvăluitor. El nu promovează un adevăr, practică o negaţie. 

* 

Încercare de fizionomie a răului în persoană 

Când se vorbeşte indistinct despre rău este avută în vedere natura metafizică 
a acestuia. Într-o astfel de natură nu este vizat nici-un rău particular, nimic de felul 
răului concret care, numai el, ne poate afecta. Răul, în esenţa sa, adică răul ca atare, 
ce rămâne dincolo de toate ilustrările acestuia, este răul ontologic, răul care 
                                                 

10 Cioran, Demiurgul cel rău, București, Editura Humanitas, 2007, p. 7. 
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contestă fiinţa. Platon, într-unul dintre dialogurile sale vorbea despre existenţa în 
sine a acestuia, alături sau departe de bine. Dacă există un rău în sine şi un bine în 
sine. Răul, în esenţa sa ontologică, ca şi binele, nu pot fi concepute iar logica care 
încearcă să le contureze chipul coerent nu satisface. Ea este înfrântă de cel mai 
elementar nivel al limbii. Răul în persoană are ceva din această neputinţă a 
gândirii, adică răul coborât din natura sa ontologică, la nivel de persoană – ceva, 
evident, imposibil dar reuşit sub aspectul intenţiei de semnificare. 

Refuzul şi întârzierea istoriei gândirii de a şi-l integra pe Emil Cioran are 
ceva din natura fricii ontologice primare. Frica ontologică este, la limită, frica de 
nedefinit (parţial echivalat nimicului), indiferent cum este personificat acesta, sub 
travesti mitologic, Hades şi reprezentanţi ai săi, sinistru schelet cu coasă, fie, în 
variantă logică, neant efectiv şi non-reprezentabil. 

Istoria gândirii a perceput difuz în gândirea lui Cioran o agresiune la adresa 
fundamentelor originare ale ontologiei. Gândirea greacă a strălucit ca ontologie, 
adică promovare a fiinţei. Transmisă mai departe şi devenită, ca sursă originară, 
filosofia europeană a continuat să fie ceea ce a fost la greci, ontologie. Or, gândirea 
lui Cioran îşi are cel dintâi obiectiv în demolarea existenţei, agresiune ontologică 
subiectivă. 

Nimeni, lector simplu, nu poate parcurge cu satisfacţie o filosofie care-i 
contestă cerinţa de a fi. Nimeni, dintre cei care identifică filosofia cu ontologia, nu 
poate primi cu satisfacţie demolarea obiectului întreprinderii sale. 

Ariei acesteia îi aparţine în termeni de subiectivitate, duşmanul ontologic. 

Imposibila descriere a duşmanului 

Pentru cine citeşte vechile cronici româneşti ale lui Ion Neculce, Miron 
Costin şi Grigore Ureche, cu accentul pus pe istoria recentă, veche şi ea de câteva 
sute de ani, observă cu uşurinţă cât de vag şi aproximativ este portretul pe care 
aceştia reuşesc să-l facă duşmanului. De două sute şi ceva de ani, ţările române 
căzuseră sub stăpânire otomană, iar stăpânul era duşmanul, adică turcii. În ciuda 
celor două sute şi ceva de ani, românii, prin elita lor culturală, în cazul de faţă, 
cronicarii, nu reuşiseră să dea o imagine prea clară duşmanului. Mult mai târziu, 
prin Dimitrie Cantemir, un personaj singuratic care nu va schimba percepţia 
obişnuită, românii vor avea acces la un alt tip de portret al duşmanului. Dimitrie 
Cantemir va scrie o istorie a imperiului otoman reuşind o performanţă unică pentru 
acea vreme în Europa, cea mai bună istorie a subiectului la acea dată, după cum s-a 
spus. 

O astfel de descriere nu era însă şi a poporului. Felul în care mentalitatea 
generală era îndatorată mai degrabă legendelor şi folclorului răzbate până şi în 
descrierile cronicarilor. Istorici cu o formaţie mai degrabă precară, ce pot ei să 
spună despre turci poartă întreaga marcă a caracterelor vagi şi aproximative. Prea 
puţine lucruri concrete, de la sursă, oferite de experienţă şi cercetare se găsesc în 
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cărţile lor. Ei aduc mai degrabă cu Herodot decât cu istoria în sens modern. Pe de 
altă parte, este adevărat, la acea dată, însăşi istoriografia europeană nu-şi câştigase 
încă modernitatea.11 Descrierile sunt seci și descriptive:...în anii 6947, noiembrie 
28, întrat-au în țară oaste tătarască, de au prădat și au arsu până la Botășani și au 
ars și târgul Botășanii.12 Descrierea cea mai succintă este de felul: vrăjmașul lor și 
a toată creștinătatea, turcul,...13 

Miron Costin și Ion Neculce, deși situați cronologic mai târziu, beneficiari ai 
unui avans cronologic benefic din punct de vedere epistemic, nu înregistrează un 
avans al problemei. Același mod succint, fără conținut se alocă descrierii dușmanului. 
În afara prezenței acestuia și a participării la evenimente, nu afli nimic în plus14. 

* 

Heraclit avertizase: nu te poţi scălda de două ori în apele aceluiaşi râu. Inutil, 
în preajma unei asemenea ape suntem conduşi de Cioran: de nenumărate ori te poţi 
scălda în apele sale, în apele răului. 

O nouă Evanghelie? 

Dacă Cioran s-ar fi limitat la simpla misiune de distribuire a adevărului, situaţia 
sa ar fi fost cu totul alta. Întotdeauna istoria gândirii a ştiut cum să procedeze cu 
noii evanghelişti. 

Luând la întâmplare orice propoziţie din Cioran, simţi că miza nu este 
adevărul, ci un anume fel de adresare. Cioran vizează mereu un destinatar în carne 
și oase, nu un spirit, o minte așa cum ne-a obișnuit istoria gândirii. Oricine posedă 
un trup are dreptul la titlul de damnat.15 Următoarea notaţie: Oricare i-ar fi 
meritele, un om sănătos ne dezamăgește întotdeauna16 şi alta: Orice proiect este o 
formă camuflată de sclavie17. Sunt sătul să fiu eu, îţi repeţi, atunci când aspiri să 
fugi de tine însuţi...18 În adevărurile rostite în cascadă, Cioran ne implică pe noi 
înșine în calitate de destinatari ai adevărurilor sale. Este, poate, ceea ce nu ne dorim. 
                                                 

11 Atunci când armatele otomane, extrem de numeroase fac obiectul descrierii, prezentarea se 
face în termenii câtă frunză, câtă iarbă, de exemplu. 

12 Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei de când s-au descălecat țara și de cursul anilor 
și de viiața domnilor carea scrie de la dragoș-vodă până la Aron-vodă ( 1359–1595), Chișinău, 
Editura Hyperion, 1990, p. 35. 

13 Ibidem, p. 42. 
14 Ceva din felul de prelucrare a duşmanului în cazul cronicarilor se regăseşte și la Emil Cioran 

atunci când descrie duşmanul, în speţă ungurul. El este, din acest punct de vedere, moştenitorul lor. 
15 Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut, București, Editura Humanitas, 2011, p. 65. 
16 Idem, Căderea în timp, București, Editura Humanitas, 1994, p.107. 
17 Idem, Sfârtecare, București, Editura Humanitas, 1995, p. 165. 
18 Ibidem. 
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Sunt prea multe lucruri rele, neplăcute în textele lui Cioran pentru ca lectorul 
lor să-și accepte calitatea destinatarului. Poate că destinatarul acestor adresări ar 
prefera să lipsească în această calitate, poate ar prefera să i se vorbească despre 
lume şi necazurile ei sau dacă da, în condiții de maximă toleranță, atunci culorile să 
difere, tuşa adevărului subiectiv să fie alta. Pe scurt, cititorul nu vrea să fie 
amestecat în supa pe care i-o serveşte bucătarul. 

Iată o descriere complet diferită, fără implicarea forțată a lectorului, situată la 
infinită distanță: Monada, despre care vom vorbi aici, nu este altceva decât o 
substanţă simplă, care intră în tot ce e compus; simplă, adică fără părţi.19 
Propoziţia este luată din Monadologia lui Leibniz. Nimic din textul acestei 
propoziţii nu ne priveşte. El vizează lumea, iar noi nu ne putem substitui acesteia. 
Nu avem relaţii de empatie cu lumea. Cel mult suntem empatici cu apropiaţi şi 
semeni, mai rar cu departele nostru, iar cu lumea în ansamblul ei, nicidecum. 
Aşadar nu putem fi afectaţi de o astfel de propoziţie, nu o putem aplauda şi nici 
dezaproba. Acolo este adevărul lumii, iar tot ce putem face este să-i urmărim 
susţinerea. Fiecare enunţ al gândirii are de străbătut o odisee, o distanţă de la 
momentul rostirii sale, la cel al staţionării, de la momentul ingenuu al luptei, al 
înfruntării, la cel domestic, al înapoierii eroului acasă.20 

Sau alta: Nu încape nici-o îndoială că orice cunoaştere a noastră începe cu 
experienţa.21 Ce se vizează aici este starea de fapt a lumii, intelectul ei şi exercitarea 
modului său de a fi, aşadar ontologia lumii. Ce anume din ea ne poate privi la 
modul în care ne privesc enunţurile lui Cioran? Critica raţiunii pure, din care este 
luat textul de faţă, nu este aceeaşi cu Tratat de descompunere şi nici cu Ispita de a 
exista. Filosofic vorbind, cei doi se găsesc la o distanţă care face imposibilă întâlnirea. 

Cioran ne vizează ataşamentele cele mai profunde: Dumnezeu, lumea, eul. Le 
răscoleşte terfelindu-le, iar odată cu aceasta pe noi înşine. Nu ne simţim bine în 
urma unui astfel de tratament. Suntem lezaţi, surprinşi, iar finalmente, când vraja 
rostirii şi-a risipit fumul, suntem consternaţi. Citindu-l, ai senzația fermă a apartenenței 
la latura întunecată a existenței. Simţim sabotajul fiinţei în textele lui Cioran. 

* 

Existenţa este ceva defect – o sentinţă în preajma căreia toate cele rostite de 
Cioran îşi capătă înţelesul. Experienţa imediată, netrucată este proba. Tot ce trăim 
în imediatul firii, în cotidianul imediat este praf şi pulbere şi tot ce gândim, când nu 
este probă directă şi conştientă în favoarea marelui adevăr, este truc şi minciună la 
adresa lui. Luciditatea este mărturia continuă a efemerului absolut. Nu este 
luciditate care să vorbească despre altceva, care să nu dezvăluie, în contul nostru, 
                                                 

19 Leibniz, Opere filosofice I, (Monadologia), București, Editura Ştiinţifică, p.509. 
20 Să spunem, de dragul mitologizării, momentul originar al rostirii adevărului – momentul 

Troia – vs. momentul disipării – momentul Ithaca. 
21 Immanuel Kant, Critica rațiunii pure, București, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 41 
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tarele existenţei, boală, bătrâneţe şi moarte, iar gândirea, când face altceva, nu o 
face decât cu scopul amăgirii, al minciunii şi iluziei. 

Nu trăim altceva, iar când, aparent, păşim în alte lumi, o facem cu gândul 
ascuns al evadării din această lume întunecată. Construim imagini şi lumi perfecte, 
visăm, ne cufundăm în credinţă, cunoaştere, adevăr, Dumnezeu, paradis, istorii 
întregi făcute să învăluie marele, singurul adevăr. 

Trăim într-o lume defectă în care a te naşte, departe de a fi o favoare, este o 
mistificare, în care Creatorul, departe de a ne salva prin iubire şi jertfă, este 
demiurgul cel rău, iar gândurile, prin adevăr, cunoaştere îşi trăiesc perpetuu 
amurgul, iar logica îşi oferă silogismele amărăciunii. Nicio carte a amăgirilor 
nu mai poate fi scrisă, iar noi să credem în ea, a fi să fie mai mult decât o ispită. 
Am căzut în timp spre nefericirea noastră, şi pentru că nu am reuşit să ne salvăm 
istoria prin utopie, ne-am trăit sfârtecarea, singura mângâiere: mărturisirile şi 
anatemele noastre. 

O Evanghelie a răului; harta meonică 

Ce se poate face în astfel de condiţii? Să nu te naşti,22 Să nu mai vrei să fii 
om,23 Să spui tuturor lucrurilor un nu fulgurant…24 Să atacăm realul la rădăcină25. 

Pentru că Cioran se adresează insistent destinatarului imediat, cititorului în 
constituția sa imediată, netrucată filosofic, acesta, încă de la primele adresări își 
acceptă condiția. Nu mai este cititorul obișnuit de filosofie, gata să admită marile 
adevăruri care privesc lumea din afara sa, acceptând dialogul imediat cu acest autor 
neobișnuit în condițiile avansate de acesta. Încheie, așadar, prin a purta conversația 
cu acesta ca de la om la om, în afara oricăror condiționări, a oricăror contexte 
prefabricate. Vom adopta, la rândul nostru, această manieră de a intra în comuniune cu 
Cioran. 

* 

Ne displace, așadar, soluţia lui Cioran. Toatea variantele sale: să nu te naşti, 
să nu mai vrei să fii om, par complet indezirabile pe piața spiritului nostru dornic 
de confort existențial. Continuăm să fim cuceriţi de vechea propoziţia a lui Spinoza: 
orice real, inclusiv cel care suntem, tinde să se conserve în starea care îl consacră. 
Cioran nu pare să găsească în noi partizani ai nefiinţei – neajunsul de a te fi născut! 

Să atacăm realul, spune Cioran. Acestui real îi aparținem așa încât declarația 
lui Cioran este una care ne privește. În interiorul ei se află arsenalul agresiunii fără 
scăpare. Cioran ni se adresează provocându-ne radaical. 
                                                 

22 Cioran, Despre neajunsul de a te naşte, București, Editura Humanitas, 1995, p. 205. 
23 Ibidem, p. 163. 
24 Ibidem, p. 24. 
25 Ibidem. 
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Să atacăm realul la rădăcină, spune integral Cioran. Care este, însă, rădăcina 
realului? 

Conform învăţăturii filosofilor, veche de două mii de ani, omul este măsura 
tuturor lucrurilor (Protagora). Adică originea, rădăcina lor. Filosofii sunt cei care, 
în urma unei astfel de declaraţii, se pot simți lezaţi. Ştiinţa lor, ontologia, se află în 
faţa unei declaraţii de război. Raţiunea oricărui atac este distrugerea sau capitularea 
adversarului. În cazul de faţă atacul asupra fiinţei este distrugerea ei, aneantizarea, 
iar capitularea lui a fi, abia de îndrăznim să concedem: este de neînţeles. Cum poate 
fiinţa să capituleze? Şi, mai ales, ce înţeles poate să aibă o astfel de capitulare? Şi 
ce rămâne în urmă? 

Rădăcina realului nu se epuizează însă strict la nivelul individual al fiecăruia 
şi nici măcar al filosofului de profesie, care îşi vede ontologia periclitată. Real este 
însă realul credinţei, al creaţiei, salvării: Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 
Acest real trebuie, la rândul lui atacat la rădăcină, pentru că el, în rând cu celălalt 
real, al filosofilor şi simplilor muritori, este defect. Cioran nu are nici-o reţinere în 
a-şi orienta atacul cel mai sângeros împotriva acestui real. Mai mult, îi acordă 
creditul ontologic cel mai avansat. 

* 

Tot ce se poate face mai departe este a urmări pe viu, de-a lungul parcursului 
livresc, succesiunea contestării. Cioran nu procedează în conformitate cu nici-o 
logică, trăirea personală este singurul ghid, derularea ei arbitrară, capricioasă, 
dezordonată. Citim fragmente după fragmente, notaţii după notaţii referitoare la 
marele eşec: Dumnezeu, paradis, cădere, iubire, credinţă, om, istorie, toate într-un 
amalgam al inevitabilului deznodământ. 

Cel dintâi atac; digresiune despre ranchiună 

În Istorie și utopie, Cioran alocă un întreg capitol ranchiunei. Cele mai multe 
nopți albe ni le petrecem hăcuindu-i în gând pe dușmanii noștri: le smulgem ochii 
și măruntaiele, le stoarcem vinele de sânge, le călcăm în picioare și le zdrobim 
mădularele; din milostenie, le lăsăm spre folosință scheletul. Făcându-le această 
din urmă favoare, ne liniștim și, frânți de oboseală, alunecăm în somn. Repaos 
binemeritat după atâta îndârjire și migală. De altfel, trebuie să ne refacem forțele 
ca să putem reîncepe lucrarea noaptea următoare...26 Dosarul acesteia nu este însă 
întreg fără includerea secvenţei originare, a ranchiunei secretată originar în viaţa de 
grădină a cuplului primordial. Atunci şi acolo s-a consumat cel dintâi episod al 
acesteia. Cioran este exponentul ranchiunei originare. 

                                                 
26 Cioran, Istorie şi utopie, București, Editura Humanitas, 1992, p. 69. 
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* 

În Cartea Genezei nu se spune nimic despre cum Adam şi Eva au primit 
vestea alungării. Este ca şi cum ceva de ordinul fatalităţii s-ar fi răsturnat peste ei, 
iar ei, satisfăcuţi în faţa unei astfel de sancţiuni, şi-ar fi făcut la repezeală bagajele, 
pregătindu-se să coboare. Or, o psihologie minimală trebuie să le fi însoţit 
descinderea. Nu poate fi vorba de bunăvoinţă, de recunoştinţa generată de faptul că 
o pedeapsă mai aspră nu le-a fost aplicată. Nu ştim nici dacă s-au rostit cuvinte de 
despărţire în afara celor profetice adresate Evei: Voi înmulți mereu necazurile tale, 
mai ales în vremea sarcinii tale; în dureri vei naște copii; atrasă vei fi către 
bărbatul tău și el te va stăpâni.27 Iar lui Adam: Pentru că ai ascultat vorba femeii 
tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit: Să nu mănânci, blestemat va fi 
pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale!28 

Răul, necunoscut de cei doi, putea fi citit în ameninţarea lui Dumnezeu. Este 
cunoaşterea de tip a priori a răului, abia apoi, urmând ca ei să ştie, pe viu, pe 
propria piele din care va izvorî sudoarea, răul şi preţul plătit pentru acesta. 
Deocamdată suntem la originile sale, la nivel de enunţ, al răului a priori, ca primă 
înfăţişare şi cunoaştere a sa. Este cunoaşterea teoretică, nu mai puţin sigură, răul 
din ameninţare, în care ei cred, dar pe care nu îl trăiesc decât teoretic. Răul pe care 
îl anunţă vorbele nu este mai puţin, nu este suspect de diminuare ontologică, de 
diminuare a fiinţei sale. Dimpotrivă, pentru că este întâlnirea primară, fiinţa 
acestuia este copleşitoare. 

Sursa răului este emitentul verbal, cel care se adresează acum lui Adam şi 
Evei, adică Dumnezeu. Pentru ei, indiferent de validitatea şi corectitudinea 
sancţiunii, Dumnezeu este răufăcătorul, iar împotriva lui îşi exercită cel dintâi 
depozit de ură. Este ura mocnită, care nu ajunge la vorbe, ura nerostită împotriva 
lui Dumnezeu. Cei doi părăsesc Edenul cu această ură în suflet, ura neactualizată, 
ne-verbalizată, dar cu neputinţă de a nu fi. In ciuda lipsei de exprimare, ura 
edenică nu putea lipsi, adică să nu fie. Felul ei de a fi este de tipul fiziologiei naive 
a modernilor la începuturi: fierea, văzută ca rezervorul tuturor umorilor 
nedefinite ale corpului şi sufletului. Fierea despre care se va exprima fără echivoc 
Descartes, este fierea care a adăpostit ura tăinuită a lui Adam şi Eva. 

De ce nu şi-au făcut ei ura cunoscută? De ce nu i-au aruncat în faţă lui 
Dumnezeu nemulţumirea şi reproşurile, fărâma de scuze din care să lipsească 
învinuirea şarpelui sau a Evei? De ce nu au invocat ei înzestrarea originară, cea 
acordată lor de Dumnezeu însuşi pentru ca la final să-i reproşeze lui Dumnezeu că 
doar el i-a întocmit aşa cum i-a întocmit de au cedat atât de uşor unei vorbe 
fluierate de şarpe, aşa încât El singur să fie vinovatul, nimeni altcineva. Poate că 
dacă ar fi scris un astfel de scenariu, izvorul urii nu ar fi avut ce elibera, ura nu s-ar 
fi născut niciodată, iar realitatea ei imposibilă. 

                                                 
27 Biblia, sau Sfânta Scriptură, ed.cit, Facerea, 3 / 16. 
28 Ibidem, 3 / 17. 
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Cu astfel de încărcătură negativă a început abandonul. Ea este moştenirea 
răsfrântă a paradisului repudiat pe insinuări perfide. Ce va urma, va avea în ura 
mocnită de acum, energia acţiunilor lipsite de iubire, adică istoria. 

Cei doi nu au părăsit Edenul împăcaţi cu judecătorul şi executivul ceresc. Au 
părăsit Edenul supăraţi. Nici-o reflecţie la faţa locului nu a fost făcută, nici un 
sentiment de justiţie nu a fost exprimat. Nimic nu sugerează că cei doi au părăsit 
grădina Edenului cu sentimentul unui act de justiţie corect. Este nerealist şi stupid 
să credem că au plecat senini, mulţumind judecătorului şi executorului pentru 
ducerea la bun sfârşit a unei sentinţe corecte şi drepte. Nu ştim nimic despre 
conştiinţa lor la acea dată, despre sentimentele morale, de justiţie, tot ce putem face 
este să bănuim. Cele câteva sonde pe care le aruncăm sunt mai degrabă de natura 
conştiinţei ulterioare, aşa cum s-a dezvoltat aceasta post-cădere. De aceea nu 
putem decât să-l însoţim pe John Milton în descrierea corectă dar aproximativă, 
lipsită de orice inovație, pe care o face episodului. Căința este dominantă: În stare 
de adâncă umilință / ei se rugau, căindu-se amar29. Sentimentul este dominant de-a 
lungul cânturilor finale. Trăind la fel de grele remușcări./ Și-ndată merseră la locul 
unde-și / Ținuse judecata Dumnezeu, / căzând cu fața la pământ nainte-i, / Smeriți 
greșelile mărturisindu-și, / Cerând iertarea și-nduraea lui, / Scăldând pământul cu 
amar de lacrimi, / Umplând văzduhul de suspine grele / Din inimile pline de 
căință, / Semn al durerii lor neprefăcute / Și-al umilinței celei mai adânci.30. Cu 
excepția sentimentului de furie, orientat exclusiv asupra șarpelui: Uniți să fim în 
dușmănia contra celui / Ce prin poruncă arătat ne-a fost -/ În contra Șarpelui cel 
crud!31 și a celui de încredere în ajutorul lui Dumnezeu de aici încolo: Cât despre 
teama că vom suferi / De frig sau de căldură – nerugată/ Bunăvoința lui s-a îngrijit 
/ la adăpost din vreme să ne pună, / Căci mâna lui ne-a îmbrăcat pe noi, / 
Nevrednicii, pe când ne judeca / Milostivindu-se de starea noastră! / O, și cu cât 
mai mult, de-l vom ruga, / Urechea-i nu se va pleca spre milă! / Mai mult ne va-nvăța 
prin ce mijloace / Să ne ferim de crudele anotimpuri, / De ploaie, gheață, grindină, 
zăpadă!32 alte sentimente nu sunt dezvoltate la Milton. Gama acestora este extrem de 
săracă în dramaturgia lui Milton, iar în altă parte nu avem unde căuta. 

Ce avea să se întâmple mai târziu cu acea ură acumulată, reprimată şi trimisă 
în subconştientul cel mai tainic pe parcursul execuţiei edenice, este povestit cu lux 
de amănunte, deşi nu la prima vedere, pe tot parcursul Scripturii. Tot ce înseamnă 
abatere de la norma divină, dereglare, toate păcatele inventariate înainte şi după 
potop, toate relele numite ale psalmiştilor, toate defecţiunilor poporului ales, vor 
constitui lunga listă a răspunsurilor pe care posteritatea lui Adam le va lui 
Dumnezeu, răufăcătorului lor. 

                                                 
29 John Milton, Paradisul pierdut, trad. Aurel Covaci, București, Editura Minerva, 1972, p. 385. 
30 Ibidem, p. 384. 
31 Ibidem, p. 376. 
32 Ibidem, p. 382. 
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O secretă dorinţa de răzbunare, de întoarcere a răului originar îi va însoţi în 
posteritate. pe Adam şi Eva. Alungaţi din cetatea lui Dumnezeu, cei doi vor fi 
susţinuţi de gândul neînduplecat al alungării lui Dumnezeu din cetatea oamenilor. 
Scriptura este descrierea acestui eşec. 

Dincolo de ea însă, dincolo de ultimele file ale Scripturii, atunci când în locul 
guvernării divine, oamenii vor pune propria guvernare, iar istoria nu va fi altceva 
decât efortul continuu al evacuării lui Dumnezeu din istorie, apare sfârșitul 
credinței.33 Profeția lui Cioran este împlinită: Cât timp va mai exista un singur zeu 
în picioare, misiunea omului nu va fi încheiată.34 Astăzi, ne aflăm la capătul 
reuşitei istorice: Cioran poate jubila. Misiunea a fost încheiată, niciun zeu nu mai 
este în picioare. Victoria, însă, întârzie să apară. Răul, adică existenţa defectă 
continuă să se perpetueze, iar împotriva acesteia Cioran nu mai are audienţă. Ca 
existenţă defectă existenţa merge mai departe. 

* 

Filosofia, ofertă greu de refuzat 

Actul originar al apariției gândirii filosofice conţine deja în sine conştiinţa 
faptului că în miezul religiei se află contestarea noastră originară. Filosofia a apărut 
în Grecia antică pe fondul contestării lumii ca lume creată de zei pradoxali, 
contradictorii, răi. Tot ce vine din religie ne contestă, pare să fie justificarea 
originară care îi dă voie gândirii să construiască o altă întemeiere a lumii. Zeii, aşa 
cum ne-au fost livraţi de religie, guvernează fără nicio raţiune, administraţia lor 
este departe de ce pretinde o administraţie rezonabilă. In plus, istoria Olimpului, 
nici ea nu corespunde tipului de umanitate justă.35 În locul unei astfel de susţineri a 
lumii, plină de defecte, de imoralitate, de incoerenţe şi rău, filosofia vine cu alta, 
bine filtrată, bazată pe logică, argumente şi empirie. 

* 

Despărţirea de Platon 

Până la un punct, Cioran se identifică ghidului platonician. Cu sau fără 
program, el aruncă în faţă, adevărul. Ca şi Cioran, ghidul lui Platon afirmă că 
existenţa este defectă, că ceea ce se vede este iluzie, aparenţă, nu se confundă cu 
adevărul. Numai că, în timp ce ghidul platonician face acest denunţ ontologic în 
                                                 

33 O. Harris, Sfârșitul credinței, București, Editura Herald, 2018. 
34 E. Cioran, Mărturisiri și anateme, București, Editura Humanitas, 1994, p. 187. 
35 Dosarul problemei este imens. Întreaga cultură greacă poate fi privită ca rechizitoriu al 

problemei în cauză (Jean – Pierre Vernant, Mit și gândire în Grecia antică, București, Editura 
Meridiane, 1995). 
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numele unei alte existenţe, reale de această dată, Cioran denunţă existenţa defectă 
să-i contrapună varianta corectă. Nicio altă existenţă nu este scutită de defecţiune. 
Nu avem ce opune existenţei defecte. Oricare alta este la fel. 

Trimisul lui Platon este aducătorul veştii celei bune, evanghelistul 
(evanghelie are în etimologia din greaca profană, sensul de bun, plăcut, dar și – 
veste, anunț, înger. Pe de altă parte, asemănarea prefixului de aici, cu prima femeie, 
soția lui Adam, Eva, care înseamnă, surprinzător, mama tuturor celor vii, iar 
după unii savanți, lucru viu, sau chiar viață, este surprinzătoare!), Cioran este 
aducătorul veştii celei rele. (Sunt reținut în fața oricărei construcții lingvistice 
hazardate. Nu am nicio competență în materie. Nu mă pot împiedica însă din 
urmărirea unor sugestii. In limba greacă poneros înseamnă rău, malign,, apoi, diada 
înseamnă deja diviziune, împărțire, împuținare dar și cu posibilitate de transfer 
către realul supus ispitei, adică divizării acestuia între actual și iluzoriu – sensul 
ispitei originare promovate de șarpe. În unele zone arhaice ale României, cu sau 
fără legătură cu poneros, se folosește ponivos cu sensul de om rău, dușmănos – de 
exemplu, în zonele rurale ale Sibiului). 

În acest punct exact, Cioran încetează să fie platonician, dacă a fost vreodată. 
Este momentul în care, prevalându-se de adevăr, încetează să fie nihilist pe terenul 
istoriei, nihilismul său devenind unul ontologic. 

* 

Unde Cioran contrariază 

Nici-o noutate în privinţa observaţiilor pe care Cioran le face asiduu. Boala, 
bătrâneţea, moartea, au fost mereu fapte de observaţie curentă. La fel, caracterul relativ 
al experienţelor cotidiene. Nimic nu este făcut să rămână. Cel mai elementar simţ 
metafizic încheie prin decepţie: nimic nu este făcut să rămână, ontologia este defectă. 

În interiorul acestei ontologii defecte au fost însă, imaginate felurite scenarii 
ale coabitării şi îmblânzirii. Pascal, pe care Cioran, îl citeşte frecvent, crede că 
oamenii, pentru a face suportabilă existenţa inventează divertismentul. Nietzsche, 
celălalt autor frecventat asiduu de către Cioran, credea că grecii, profilactic, se 
cufundă în tragic, iar Ludwig Feuerbach este de părere că religia în ansamblul este 
o prevenţie. 

Inutil, crede Cioran. Tot ce facem este pentru a ne scuza existenţa.36 Iniţial, 
Cioran este bântuit de gândul platonician al posibilului ontologic. Totul trebuie 
reformat.37 Tot acum, în ciuda credinţei depline în existenţa defectă, nu renunţă: Nu 
te poţi consola de neantul lumii prin forţă, ci prin orgoliu. Fiece om e prea mândru 
ca să se închine în faţa evidenţelor. Şi atunci inventează existenţa.38 
                                                 

36 E. Cioran, Amurgul gândurilor, ed. cit. p. 80. 
37 Ibidem, p. 89. 
38 Ibidem, p. 79. 
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Mai târziu, un astfel de proiect este abandonat. Să înţelegem, din premisele 
de aici, că, evidenţele s-au impus, iar mândria a pierdut în faţa acestora, orice 
speranţă a existenţei de a fi salvată prin inventarea sa fiind inutilă. Nu există nimic 
care să-l împiedice să adere la textul dantesc din avanpostul iadului: voi cei ce 
intraţi aici, lăsaţi orice speranţă. Totul este aparenţă a nimicului39, declară Cioran. 

* 

Nu este dificil de întrevăzut cum, în condiţii istorice identice, Cioran ar fi 
avut o soartă politică mai aspră decât Socrate. În denunțul întocmit împotriva 
acestuia nu s-a mers până la acuzația ontologică. I s-au imputat, gradual, stricarea 
tinerilor, contestarea zeilor, introducerea de noi zei. Nimic de felul subminării 
ontologice. 

În plus, Socrate este un apostat. El se retrage din faţa tuturor acuzaţiilor, nu 
admite că existenţa este rea, cu atât mai puţin îi trece prin cap că zeii, susţinători ai 
acesteia, i-ar cauza distrugerea. 

Cu excepția episodului de tinerețe, mai degrabă biografic decât altfel, Cioran 
nu a retractat nimic. Nu a fost un apostat. 

 

Digresiune despre ambalaj 

a) În ciuda faptului că, aparent, creează impresia că vorbeşte numai despre 
sine, suntem reticenţi în a-l crede. De exemplu, niciuna dintre mărturisirile sale nu 
este datată. Este ca şi cum trăirile sale se petrec în afara timpului. Spune că face 
una sau alta, dar nimic despre timp. Timpul este pentru el o categorie metafizică, 
ceea ce face ca şi mărturisirile sale să împrumute aceeaşi calitate. Fiinţa metafizică 
este originea tuturor negaţiilor sale. 

În Caiete, există câteva datări, de exemplu, 1 ianuarie 1965.40 Apoi, zile, 
săptămâni, nu mai notează nimic cu referire la timp. De regulă, notaţiile sunt pentru 
zile şi luni. Niciodată însă pentru o zi şi conţinutul reflectat al acelei zile. Concretul 
maxim, hic et nunc, nu este niciodată prezent. Şi, totuşi, numai în acel concret se 
petrece totul. Repudiind timpul minim, timpul imediat, aici de faţă, timpul trăirii 
cutărui sentiment, Cioran îi distruge, de neînţeles, rădăcina cea mai vie. 

Să fie atunci jurnalul formula cea mai inspirată a creditării unei experienţe? 
Evident, sau, cel puţin, aşa lasă de înţeles lunga tradiţie a acestuia în cultura 
europeană. Data devine obligatorie în relatarea conţinutului diurn. De unde atunci 
refuzul sistematic al lui Cioran pentru elementul cel mai ferm al persuadării trăirii? 
Este posibil ca, în ciuda mărturisirilor că nu face altceva decât să vorbească despre 
                                                 

39 Ibidem, p. 21 
40 Idem, Caiete I, ed.cit. p. 281. 
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sine şi trăirile sale, fondul acestora, raportarea la timpul cel mai exact, să fie 
ocultat. Ceva de felul pudorii cronologice l-a determinat pe Cioran să fie reticent în 
faţa sinelui ultim. Discursul său despre sine este, prin excluderea datării, discursul 
despre sinele general. 

* 

b) Sinele general şi stilul 
Despre stil, Cioran vorbeşte mult şi în multe locuri. Chiar dacă nu o făcea, 

importanţa pe care i-o acordă este evidentă. Nu comunică idei, ci aforisme, design 
lexical, sonoritate lirică. Nu lipsite însă de conținut, retorică vană. Când vorbeşte 
despre stil, o face în aceeaşi manieră în care vorbeşte despre sentimente, trăiri, 
experienţe, adică fără referinţă imediată la sine. Nu găseşti nicăieri date despre cum 
a scris cutare sau cutare text, despre piedici, formulări, reuşite. Din moment ce, pe 
parcursul tuturor cărţilor sale, al celor şaizeci de ani de scriitură, a încercat 
permanent să ne convingă că totul provine din fondul trăirilor sale, experienţă 
proprie, nu era cu totul firesc ca în discursurile sale multiple despre stil să o facă la 
fel? Să-şi ilustreze propria sa luptă cu îngerul descriind-o în termenii luptei 
proprii aşa cum s-a desfăşurat aceasta în cutare sau cutare carte, la cutare și cutare 
dată? Nu era la fel de convingător decât în practica descrierii generale? 

* 

Cioran îşi rezumă fondul gândirii sale admiţând că ideile exprimate acolo, 
omul e rău, că moartea e un scandal, că viaţa nu are sens, în timp ce sinuciderea 
are unul – sunt banalităţi pe plan teoretic, dar nu când le trăieşti. Ca experienţă, 
faptul că moartea este un scandal nu e deloc o banalitate 41 iar ceea ce contează 
este intensitatea experienţei. Până la urmă, nou e timbrul, tonul, nota, ceea ce 
fiecare aduce pornind de la intensitatea experienţei sale.42 Cu alte cuvinte, felul în 
care formulezi, maniera. 

Cu un anumit timbru al vocii sau ideii comunici ceva, o faci într-un anume 
ton. Într-o anumită notă, joasă sau înaltă, transmiţi lucruri care s-au mai transmis. 
Inventarul acestora este cota de originalitate care îţi aparţine. Oferi acelaşi lucruri 
prezentate diferit, în altă formă. Stilul, redus la maniera elementară a datelor 
primare, este ambalajul. 

c) Ambalajul 
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, ambalaj este materialul 

care serveşte la împachetarea şi închiderea (ermetică) a unui produs. Scopul 
primar al unui astfel de material este de protecţie, scopul său secundar, apărut în 
                                                 

41 G. Liiceanu, Itinerariile unei vieţi, București, Editura Humanitas, 1995, p. 103. 
42 Ibidem, p. 104. 
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timp, este de reclamă şi publicitate. Iniţial, când reclama şi publicitatea nu însemnau 
mare lucru şi nu erau avute în vedere datorită nivelului scăzut de dezvoltare 
economică, erau cvasi-inexistente. 

Există un eufemism lesne de observat în definiţia ambalajului: ceva ce 
serveşte la obţinerea unui pachet, la împachetarea lucrului, pachetul fiind el însuşi 
un fel de ambalaj. Cu alte cuvinte, o circularitate evidentă. Scopul ambelor fiind 
unul şi acelaşi: deservirea produsului de a fi el însuşi, de a nu se altera şi trece în 
altceva. În plus, de a-i conferi, pe lângă aceste deziderate concrete, unul ce ţine de 
gratuitate: estetica sa, niciun ambalaj neputând fi separat de participarea lui la 
ţinuta design a produsului. Un astfel de design, exterioritate materială fermă, 
finalmente intră în produs în aşa fel încât raţiunea finală a acestuia încorporează 
raţiunea estetică a ambalajului conferind un plus ontologic raţiunii finale. În 
termenii lui Aristotel, cauza primară şi cea finală fac una. 

La origine, produsul se livrează ca produs nud, în afara ambalajului. În 
economia primitivă, fructul – cel dintâi produs economic oferit (nu dăruit!) nu este 
ambalat. Este, pur şi simplu, oferit în stare nudă. Nu există percepţia că fructul 
oferit se poate strica, devenind altceva decât la prima ofertă. 

Ambalajul apare la data exactă când percepţia este că produsul poate 
deveni altceva decât era în momentul zero al ofertei. Cu alte cuvinte, atunci 
când între ofertă şi consum apare o distanţă de natură temporală, cauzatoare de 
alterare. În vederea înlăturării unui astfel de risc apare ambalajul. Cu alte cuvinte, 
miza este distrugerea timpului înţeles drept cauză agresivă la identitatea de 
sine. Ceea ce este lucrul, identitatea sa, fructul cutare sau cutare, este ameninţat de 
către timp. Se poate strica, altera, pierzându-şi identitatea. Altfel spus, ambalajul 
apare atunci când timpul este perceput ca agresiune la adresa fiinţei lucrului, a 
ontologiei sale. 

O astfel de înţelegere a fost făcută de timpuriu. Oamenii au înţeles destul de 
devreme că se află într-o lume coruptă în care atât ei cât şi lucrurile din 
preajmă, ofertele economice, se alterează iar timpul este marele duşman. 

Retorica, indiferent unde se exercită: lirica poeţilor, discursul filosofilor, ştiinţe, 
joacă rolul unui astfel de ambalaj. Unul rafinat, sofisticat, greu digerabil ambalajului 
economic brut, sensul este însă acelaşi. La fel logica. Fără un astfel de ambalaj 
superior, miezul liric al poemului, conținutul filosofic sau științific se erodează, 
mutatis–mutandis, în aceeași manieră în care se erodează produsul economic 

Dacă, în cazul produsului economic, ambalajul ajută în chip evident stoparea 
acţiunii timpului şi păstrarea conținutului, în cazul ambalajului furnizat de retorică, 
despre ce fel de stricăciune poate fi vorba? Cum este de gândit că se poate strica o 
idee, un adevăr? O stricăciune radicală nu poate fi evidentă. Ceea ce este, însă, 
evident este cum fără un astfel de ambalaj adevărul livrat este împuţinat, plasat 
într-o ontologie diminuată. Este ceea ce se întâmplă de fiecare dată când, reluată 
didactic, conţinutul unei gândiri scade. Să ne gândim ce este o gândire în 
formulările sale originare şi ce este în formulările sale didactice. Cum arată 
gândirea lui Platon, expresis verbis, şi cum arată în lecţiile sale de istorie. Sau cum 
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arată un sonet redus strict la mesajul său. Fără artă, orice sonet este redus la 
banalitate. Stil și artă înseamnă, aici, unul și același lucru. 

* 

Data de naştere a ambalajului este epoca modernă, când produsul brut nu mai 
este în stare să se susţină, supus riscului de alterare. Comerţul tradiţional era 
dispensat de o astfel de grijă. Produsul său era dispus direct, în stare brută, fără nici 
un adaos. Ceea ce se oferea era strict atât. Economia modernă, prin ambalaj oferă 
mai mult, conferind lucrului un plus şi sporindu-i identitatea. Odată cu sporul de 
identitate este şi un spor de fiinţă, lucrul ambalat fiind lucrul brut plus ceva. 
Lumea modernă resimte nevoia ca lucrul brut să fie mai mult decât este. Aici 
îşi poate avea lumea modernă una dintre dimensiunile sale metafizice profunde. 

Dialectica acestui proces este evidentă: raţiunea ambalajului este de a 
conserva ingenuitatea printr-un adaos exterior astfel încât, inevitabil, aceasta se 
pierde în ceva superior. 

Cultura ambalajului 

La nivel de ultimă exterioritate, corpul îşi are propriul ambalaj secretat 
organic. Pielea este ambalajul uman, aşa cum, în cazul păsărilor, este penajul, iar al 
florilor – coloritul. Un ambalaj profund, introdus carnea corpului, de nedezlipit de 
acesta. Funcţia acestuia rămâne însă una şi aceeaşi: protecţia, reproducerea speciei 
prin ademenire în scopul reproducerii. 

În cadrul culturii ambalajului, mitul oferă, poate, cea mai formidabilă lecţie: 
scalda Dianei. Lecţia este pierdută în mulţimea sensurilor, primordial, însă, este 
unul: Diana nu vrea să fie văzută nud, fără vestimentaţie. Pentru că nu i se respectă 
dorinţa, îşi asmute câinii asupra lui Acteon, sfâşiindu-l. Pentru om, vestimentaţia 
este supremul ambalaj, iar între funcţiile acesteia, este dificil de ştiut care este 
prima: cea practică sau cea metafizică, ultima corespunzând raţiunii ambalajului. 

Finalmente: ce livrează Cioran: idei sau stil? 

Cioran şi scriitorii ruşi, dar mai ales Gogol… 

Cioran citează mult din teologii ruşi. Urma acestora este evidentă în scriitura 
sa. Între scriitori îi preferă pe Tolstoi şi Dostoievski. Ceilalţi, Cehov, este amintit 
sporadic, iar Gogol, nu-mi amintesc să fie citat vreodată. Totuşi, acesta din urmă 
are o nuvelă, oglindă întunecată a propriei gândiri. 

Cadru: într-un părculeţ încântător din Sankt Petersburg, într-o minunată seară 
de la începutul verii, un cuplu, aflat la începuturi. Cei doi se pierd în reverii pe 
seama viitorului. În conformitate cu sexul, fiecare îşi asumă temperamentul. 
Bărbatul, guraliv, preia iniţiativa; tânăra femeie, pierdută în farmecul vorbelor, 
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ascultă. Prin forţa de a citi viitorul, bărbatul emană putere. Femeia, prin 
disponibilitatea de ascultare, rămâne calmă. Vor avea o nuntă frumoasă, spune 
bărbatul, copii le vor face inimile să tresalte şi să se bucure de dimineaţa până 
seara, şi tot aşa, un inventar al deliciilor de paradis ale căsniciei. Nu peste multă 
vreme însă, greutăţile slujbei, faptul că ea va rămâne acasă, iar povara întreţinerii 
familiei va rămâne doar pe umerii săi, vor face lipsurile să apară. Sărăcia ameninţă, 
el va fi dat afară de la slujbă. Un timp se vor întreţine vânzând bruma de lucruri pe 
care o deţin, apoi dezastru, decesul unui copil, certurile şi, finalmente, divorţul. 

Bărbatul încheie, încredinţat că a punctat decisiv în câştigarea iubitei sale: Ai 
perfectă dreptate, îi spune tânăra femeie, căsătoria noastră este lipsită de viitor. 
Este de preferat s-o încheiem aici, fără a mai parcurge paşii dureroşi pe care, atât 
de minunat, i-ai descris. Mulţumesc! – după care, ridicându-se, îl părăseşte trist şi 
contrariat, cu adevărul minunatei sale descrieri. 

Concluzia fabulei este simplă: adevărul nu numai că dezumflă speranţele, 
iubirea, faptele, făcându-le cu neputinţă actualizarea – el distruge. Ceea ce urma să 
se întâmple prin cursul firesc al lucrurilor, este abandonat, ne–împlinit (făcut să nu 
se împlinească43) din cauza unei lucidităţi neghioabe. Este foarte probabil că ceea 
ce descria personajul lui Gogol, avea mari şanse să se petreacă. Rostit, el precipită 
viitorul distrugând realitatea iminentă. A doua morală: dacă adevărul rămâne 
nerostit, ontologia lumii îşi urmează cursul. A treia morală: nu întotdeauna 
adevărul este tot una cu fiinţa. Sunt cazuri când acesta lucrează contra ei. 

Cioran se află în situaţia similară tânărului îndrăgostit. Aşteptarea lui: 
mariajul dintre logosul lumii şi logosul propriu. 

* 

I se pot, însă, imputa lui Cioran, cele scrise? Este, cu adevărat, Cioran 
răspunzător pentru adevărurile întunecate: că lumea este neant, istoria – vid, iar 
eforturile omului de a-şi depăşi mizeria ontologică un non-sens?Evident, nu! 

Este vinovat mesagerul pentru mesajul adus? O întreagă istorie se grăbeşte să 
infirme aşa ceva. Mesagerul nu are nimic de-a face cu mesajul. Cele două trebuie 
distinse. Aşadar, Cioran nu este cu nimic atins de cele comunicate, fiinţa sa este cu 
totul disjunctă. Niciodată, nimeni nu a confundat adevărul cu persoana celui care 
aduce adevărul. Numai în momentele delicte ale istoriei, în furia turbată a 
declasaţilor, mesagerul a fost ucis. 

Primo: Cioran nu are a face cu nimic din cele comunicate. El este mesager şi 
atât. Nu se confundă cu mesajul. 

                                                 
43 A se împlini, sintagmă neluată în seamă în ontologiile sensibile în faţa limbii. Statutul lucrului 

neîmplinit este o enigmă ontologică. Există lucruri care nu se împlinesc niciodată. Ce statut ontologic 
au ele în această ipostază? Unul inexistent nu poate fi. Apoi, ce fel de traseu are de parcurs ontologia 
urmărind evoluţia de la ceea ce este neîmplinit ( momentul 0) la ceea ce este împlinit? 
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Numai că nu este aşa. Cioran nu comunică ceva exterior fiinţei sale. El nu 
transmite mesaje care nu-i aparţin. La mine totul are o bază fiziologică,44 El 
transmite propriile adevăruri jubilând la fiecare pagină a scrierilor sale. Este tot una 
cu ceea ce scrie. Scriitura sa este expunere de sine, respectiv, cunoaștere de sine. 
Nu comunică adevăruri ale lumii, ci adevăruri ale sale, care îl privesc pe sine. 
Marele său orgoliu este, aici, bazat pe o fraudă imensă: adevărurile sale sunt 
adevăruri ale lumii – iată credinţa sa profundă. Pe ce se bazează, însă un astfel de 
transfer? Cine-i comunică lui validitatea unei astfel de identificări între sine şi 
lume? Pe ce se bazează el când afirmă că între sine şi lume nu e diferenţă, între 
adevărul pe care îl extrage din secreţiile fiinţei sale şi lumea largă,? 

Toate mărturiile sale cu privire la această extensie ilicită, sunt pe bază de 
lectură şi observaţii proprii. Caietele abundă în observaţii despre noapte, nori, 
plimbări, întâlniri etc., din care extrage fondul gândirii me-onice. 

* 

Când citeşti Platon, Republica, faimosul său mit al peşterii, cel puţin două 
semnificaţii sunt surprinzătoare. Cunoaşterea este, se spune acolo, un fel de trecere 
de la întuneric la lumină. Aceasta este esenţa pe care cultura occidentală a preluat-o 
fără să-i modifice mare lucru, ca marcă a propriei sale teorii despre cunoaştere. Aşa 
ceva nu ne interesează aici. 

Ce este mai subtil în naraţiunea de faţă este statutul celui ce întreprinde un 
astfel de act. Platon spune: să ne imaginăm că cineva o face. Ei bine, dacă 
înţelegem natura cunoaşterii ca fiind ceva care se produce prin intervenţia cuiva, 
avem dreptul să chestionăm statutul acestui cuiva. Cineva este cel care provoacă în 
noi cunoaşterea şi o duce la capăt. Noi, prin noi înşine, nu o facem. Sau, cel puţin, 
aşa se întâmplă în mitul lui Platon de la care ne revendicăm tipologia cunoaşterii. 
Nu este de conceput cunoaşterea drept ceva care se produce prin sine. Ea are loc 
prin participarea unei instanţe subiective despre care nu ştim mare lucru, practic, nu 
ştim nimic. 

Al doilea lucru de chestionat: natura personajului care aduce cunoaşterea. Ce 
am întrebat mai sus, a fost din perspectiva cunoaşterii, acum este din perspectiva 
opusă, a subiectului propriu zis. Ce interes are el să producă cunoaşterea? Este 
simplă manifestare sau ceva de natură misterioasă îl îndeamnă la un astfel de gest? 

Este dificil de răspuns unei astfel de întrebări stârnite de naraţiunea 
platoniciană. Dacă, în privinţa agentului de cunoaştere platoniciană, nu i se poate 
decide neutralitatea, în privinţa lui Cioran se poate: el nu este neutru în raport cu 
cele comunicate, vidul despre care vorbeşte, demiurgul rău, sunt adevărurile pe 
care el le răstoarnă peste lume, nu adevăruri ale lumii la care el doar consimte. 
Pentru mine a bârfi existenţa nu este un capriciu, nici un obicei, ci o terapie.45 

                                                 
44G. Liiceanu, op. cit.,p. 139. 
45 Cioran, Caiete I, ed.cit. p. 168 
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* 

Ciudat este cum Cioran ajunge contestatarul lumii şi al omului după ce, la 
început, păruse un investitor. Aşa debutase: cu o minimă şi greu de cuantificat 
speranţă că lumea poate fi renovată. Pe culmile disperării sunt urmarea unei 
speranţe. Nu poate ajunge la disperare cel care nu a sperat. La fel, nu poate cineva 
să invoce redresarea unei situaţii fără credinţă în redresare. Schimbarea la faţă a 
României este manifestul de credinţă al cuiva care o doreşte. Gândurile ajung în 
amurg după ce, iniţial, s-au aflat în aurora lor. Ultima carte, a perioadei româneşti 
este la fel de elocventă: Îndreptar pătimaş. Singura raţiune a întocmirii unui 
îndreptar este credinţa în posibilitatea îndreptării ş.a.m.d. 46 

Apoi, lucrurile se schimbă: nimic nu mai poate fi salvat, raţiunea de a face 
aşa ceva nu se mai întrevede. Neantul, existenţa defectă devin copleşitoare și orice 
opoziţie inutilă. Aici, apele pot să se despartă, atitudinile pot fi diferite. Consimţi 
unei astfel de revelaţii sau i te opui. Cioran a ales să consimtă. Camus a ales să i se 
opună: chiar dacă existenţa nu are nici-un sens, aleg să-i confer eu unul. 

Ce a urmat acestui moment zero a fost, pentru Cioran o nesfârşită cavalcadă a 
negării. Fiecare carte a lui Cioran este un breviar al acestora. Totul intră în acest 
malaxor negativ cu privire la lume, origini, demiurg. 

De acum, tot ce va scrie Cioran, vor fi variaţii pe o singură temă. Ideea este 
una singură, manierele în care se vor livra, vor fi însă diferite. Cioran îşi va oferi marfa, 
una şi aceeaşi, într-o varietate de ambalaje, care mai de care mai seducătoare, mai 
colorate, mai persuasive. El nu va livra ideea nud, în formulă de adevăr logic, 
argumentată conform procedurii, va umbla la ambalaj convins că acesta, în 
varietatea sa stilistică, va convinge mai uşor decât orice logică. Ambalajul este 
superior logicii – este credinţa supremă a lui Cioran. Stilul este omul! 

* 

Pentru a semnala importanţa acestui vehicul al transmiterii, am procedat la o 
metodă puţin neortodoxă pe care am numit-o a împachetării, sau ambalajul 
gândirii. Filosofii au recurs deseori la ea, cu conştiinţa certă că uzitează de o 
metodă eficientă și cu servicii clare. Esenţa ei constă în credinţa că ideea este mai 
bine servită dacă o livrăm în ceva convenabil care să o treacă de uzura previzibilă a 
întâlnirii neprevenite. In filozofie nu s-a vorbit niciodată de semnificaţia epistemică 
a ambalajului în sens cu adevărat filosofic, în așa fel încât îmbătrânita problemă a 
stilului și formei să fie trecute în actualitate. 
                                                 

46 Abaterile sale ideologice se explică, cred, prin revoltă în faţa imperfecţiunilor la nivel de 
istorie şi dorinţa de remediu. Cele două totalitarisme, de stânga şi de dreapta, îi apar, la această vârstă, 
strategii de corecţie istorică. Totul trebuie reformat este formula primară a scrisului său. 
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Felul în care ideea poate fi așezată în adăpostul fiinţei sale, poate fi urmărită 
de la origini, cu credinţa fermă că numai astfel ea poate parcurge întreagă vremea 
rea, intemperiile de afară, tot ce o ameninţă cu urgia.47 

Poemul, la începuturile gândirii (presocratici, aproape toţi gânditorii dinainte 
de Socrate, îşi punea gândurile în versuri, iar totalitatea acestora forma un poem, 
cel mai adesea numit, fără dorinţă de diferenţiere, poemul naturii), dialogul, la 
Socrate şi Platon, tratatul la Aristotel şi urmaşi, apoftegmele şi sentinţele la stoici, 
după care aceste forme de manevrare şi manipulare a gândirii se reiau cu variaţiuni. 

* 

El, Cioran, ne-a făcut viaţa suportabilă? Sau, dimpotrivă, a făcut-o de 
nesuportat?48 Dacă cele comunicate de către Cioran datorează atât de mult 
fiziologiei sale, atunci lucrurile comunicate de el nu ne privesc. Indiferent de 
gravitatea lor, de intensitatea experienţei realatate, reducerea lor la fiziologie, le 
reduce şi la unicitate. Fiecare cu fiziologia lui, nimeni nu are nimic în comun cu 
nimeni. Deci viaţa nu ne-a fost făcută nici mai suportabilă, nici mai insuportabilă. 
Luăm act de un unicat, nimic, mai mult. 

Totuşi, nu primim cu indiferenţă lectura din Cioran. Atâta contestare nu ne 
poate lăsa indiferenţi. Nu acceptăm cu bucurie sau bunăvoinţă reducerea la neant. 
Ne simţim vizaţi, suntem implicaţi direct în fiecare contestare a lui Cioran. El nu 
comunică neutru, emisar al adevărurilor străine, comunică propriul adevăr, propria 
dorinţă. O face voluntar, cu mărturisită voluptate. Ori, în faţa a ceea ce ne contestă, 
ne repliem, iar cel ce ne contestă capătă volens/ nolens, statura atacatorului, a 
duşmanului şi agresorului. Cioran este sinteză necesară a tuturor determinaţiilor 
care vizează negativ fiinţa, cosmosul, viaţa, zeii, istoria, naşterea şi moartea. Nu-l 
putem accepta simplu. Ne repliem în faţa acestui torent al contestării, reamintindu-
ne că el face parte dintr-o serie istorică pe care am parcurs-o şi înregistrat-o 
construindu-ne replicile la scara a ceea ce a fost propria noastră cultură. Istoria 
culturii occidentale nu este altceva decât un şir nesfârşit de replici la un şir nesfârşit 
de agresiuni. Cioran se află la capătul acestei liste, demarate demult, în timpuri 
vagi despre care cu greu se mai poate vorbi. 

Totul a început cu actul primordial al apariţiei noastre pe pământ, actul 
Genezei. Acolo s-a consumat cea dintâi contestare a noastră care ne-a costat totul, 
mai puţin viaţa. Cauza, aproape nu contează. Ceea ce s-a reţinut a fost contestarea. 
Domnul Dumnezeu a zis femeii: Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; 
cu durere vei naşte copii şi dorinţa ta se va ţine după soţul tău, şi el va domina 
                                                 

47 Lexicul are trimiteri izomorfe între idee şi oameni: s-a ascuns de ploaie, sinonim cu s-a 
adăpostit de ploaie. Ascunderea are sensul clar al salvării integrităţii. A scăpa întreg. are altă 
determinaţie ontologică: a scăpa întreg înseamnă, din punct de vedere ontologic, a depăşi netaxat 
pericolul, ne-vămuit ontologic. 

48 Gabriel Liiceanu, Itinerariile… ed.cit. p. 87. 
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peste tine. Şi lui Adam a zis: Fiindcă ai ascultat de glasul soţiei tale şi ai mâncat 
din pomul despre care îţi poruncisem zicând: Să nu mănânci din el, blestemat este 
acum pământul din cauza ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele 
vieţii tale, spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci plantele de pe câmp. În 
sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din 
el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce. 

Nu se spune nimic despre cum au primit cei doi un astfel de act. Se spune 
doar atât: Domnul Dumnezeu l-a scos afară din grădina Edenului, ca să lucreze 
pământul din care fusese luat. Astfel El a izgonit pe Adam. Impactul trebuie să fi 
fost uriaş, pe măsura loviturii primite. 

* 

Ceea ce va trăi omul la capătul Scripturii, odată intrat în istorie, va fi o 
cavalcadă a contestărilor în care se vor amesteca toate atitudinile fundamentale 
incriminate de Cioran: religioase, filosofice, ştiinţifice. Raţiunile vor fi identice. Cu 
niciuna nu va fi uşor, toate vor exprima unul şi acelaşi lucru: tot ce ne contestă 
fiinţa respingem, contestăm, la rândul nostru. Astfel, pe baza unei inventarieri 
generale a refuzului agresiunii ontologice, putem accepta mai lesne, de ce lucrurile 
decurg într-o astfel de manieră în privinţa lui Cioran.: aparţine aceluiaşi registru 

Mai departe, odată ajunşi în noua locaţie, undeva, la răsăritul grădinii 
Edenului, ni se spune, lanţul sancţiunilor şi contestărilor divine la adresa oamenilor 
pare să nu mai aibă capăt.. Adresându-se lui Cain, în urma uciderii de către acesta a 
fratelui său Abel, Dumnezeu proferează: blestemat eşti tu de pe pământul acesta, 
care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! Când vei 
lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui: Pribeag şi fugar să fii pe pământ. 

Urmează apoi distrugerea apocaliptică prin potop, al treilea episod al 
sancţiunilor: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toată 
imaginaţia gândurilor din inima lui era în fiecare zi numai răutate. Domnului I-a 
părut rău că a făcut pe om şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis: Voi şterge 
de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la vite, până la 
reptile şi până la păsările cerului; căci îmi pare rău că l-am făcut. 

Mânia divină nu s-a limitat strict la aplicarea corecţiei în perimetrul originar 
al Edenului. Odată alungaţi, cei doi nu vor fi scutiţi de normativitatea lui 
Dumnezeu, liberi, la cheremul propriilor porniri, înlocuind un teritoriu cu altul, 
negrul cu albul. Dacă, în grădina Edenului puteau să facă orice mai puţin un lucru: 
să nu se înfrupte din pomul vieţii, în cealaltă grădină, lipsită de eden, a spinilor şi 
pălămidei, vor avea numai interdicţii, mai puţin una: să-şi câştige, totuşi, existenţa. 

Leviticul şi Deuteronomul, cărţile de început ale Scripturii sunt liste lungi ale 
interdicţiilor cu care Dumnezeu îi urmăreşte pe fii lui Adam dincolo de porţile 
raiului. În rest, nici-o libertate. Libertatea de a-l slăvi pe Dumnezeu, de a-i urma 
poruncile şi da ascultare, evident, nu este o libertate. 
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Ca şi când toate acestea nu erau suficiente, li se mai adaugă una: contestarea 
omului 

de către sine însuşi. Posteritatea lui Adam interiorizează negaţia: omul se 
contestă pe sine, îşi contestă semenul, îl neagă şi ucide. Pentru început Abel îl 
contestă şi ucide pe Cain apoi scenariul se universalizează: la scara întregii specii 
masacrul se omologhează prin generalizare. Toată lumea ucide: neamuri şi seminţii 
între ele, ginte şi triburi, părinţi şi copii. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a 
posomorât faţa. Apoi, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui 
său Abel şi l-a omorât. 

 
Scriptura, în totalitate, pagină cu pagină, Vechiul şi Noul Testament, este o 

lungă, nesfârşită listă a contestărilor divine, la capătul de sus, și a creaturii, la 
capătul de jos, reacție la primele. La capătul tuturor, moartea Fiului lui Dumnezeu 
şi, ultima, dosar închis: Apocalipsa. 

* 

Există viaţă şi dincolo de paradis 

Dar ea va duce cu sine o povară mai perfidă, mai aspră decât pedeapsa 
comunicată şi dusă la executare în urma sentinţei divine. Viaţa cea nouă, câştigată 
prin truda înlăturării spinilor şi pălămidei, nu se va rezuma la atât. Efect al negaţiei, 
ea însăşi va fi purtătoare de negaţie: de sine, de semen, familie, mulţime. Va genera 
haos, turbulenţă şi, nu peste puţin timp va decreta cu privire la sine bellum omnium 
contra omnes. Succesul lumii căzute va fi limitarea acestui dezastru, a celei de-a 
doua căderi. 

* 

Dreptatea lui Cioran: homo contestatus; dosarul lumii 

Dacă filosofii au un cuvânt de spus în privinţa lumii, a începutului şi mersului 
ei, eventual, al viitorului acesteia, atunci, cu siguranţă, debutul său este semnat de 
Thales din Milet. Thales a avut multe cuvinte de spus în privinţa lumii ca atare, 
existenţă nedefinită şi imprecisă, eventual amorfă. Era ceva putred în această lume, 
spune Thales. 

Probabil, primul lucru care i-a stârnit lui Thales indignarea a fost ceva de 
felul rânduielii şi înţelegerii. A înţeles că legiferarea în care grecii credeau 
aparţinea unui Olimp inaccesibil, greu abordabil. Legile trebuiau croite după alt 
calapod, iar Olimpul – discreditat. 

Ne putem da seama foarte uşor ce trebuie să fi însemnat un astfel de program 
pentru lumea greacă a timpului, secolul VI a.Chr: negaţie, contestare. Suntem 
uimiţi că acestui pionier al contestaţiei nu i s-a întocmit dosar, că nu a fost adus 
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instanţă şi, în ultimă instanţă, că nu a fost judecat şi condamnat la moarte. Cu atât 
mai mult cu cât ceva similar s-a produs secole mai târziu, în cazul lui Socrate. Ce i 
s-a imputat lui Socrate i se putea imputa, cu mai mult temei, lui Thales. Istoria 
greacă debutează în cheia povestirilor cu final neaşteptat. 

Lucrurile nu se încheie aici. Ca şi cum primul act de negare istorica nu este 
suficient, urmează altul mai abrupt. Zeii nu putuseră, totuşi, niciodată fi văzuţi, 
auziţi, dincolo de legende şi mituri nimeni nu înregistrase niciodată faptele unui 
zeu, nu-i auzise vocea şi nu-i văzuse înfăţişarea. Pe astfel de lipsă de probe, trecerea în 
contul unui zeu a unui regim de felul uşoarei inexistenţe mai putea fi tolerat. Nu 
putea fi însă tolerat nimic din ceea ce aceştia puteau vedea, simţi şi depune mărturie. 
Nu putea fi tolerată negaţia în privinţa participării la lume. Or, tocmai asta face 
acum Thales. Nu-i este suficientă contestarea zeilor, își contestă apropiaţii, ce 
aceştia văd, aud şi simt. Le contestă singurul tip de existenţă pentru care ei pot 
depune mărturie. Ceea ce vedeţi, pomi, pământ, munţi, oameni, le spune Thales, 
nu sunt pomi, pământ, oameni. Toate sunt apă. La originea lumii este apa. 

Aşa ceva este de natură să răstoarne totul, orice adevăr, orice credinţă, orice 
aşteptare. Este cea mai profundă răsturnare a valorilor care s-a produs vreodată. 
Dacă se poate vorbi despre aşa ceva, răsturnarea tuturor valorilor cu mult înainte de 
Nietzsche, ea s-a petrecut la începutul lumii şi al istoriei sale. 

Mai departe, istoria greacă rostogoleşte o bilă lexicală, devenită mai mare şi 
mai mare. Apa este cea dintâi negaţie a ce vedem, auzim, simţim, consumăm. Urmează 
aerul, focul, pământul, homeomeriile, mulţime de invenţii lexicale, reţinute, uitate, 
omise sau pur şi simple refuzate. Istoria greacă este o uriaşă arhivă a negaţiilor 
lexicale prin care filosofii au adus lumea în pragul haosului lingvistic. 

Când toate acestea păreau să nu se mai termine ameninţând lumea cu 
prăbuşirea în prăpastia fără fund a limbii, cineva a spus: stop. Nu are nici-o 
noimă avansul pe calea limbii dezlănţuite (atunci oameni şi-au dat, probabil seama 
de pericolul limbii reprezentat de posibilitatea ca lumea să se înece în noianul 
invenţiilor fără sfârşit). Nu ele reprezintă oglinda lumii şi nici adevărul ei: omul 
este măsura tuturor lucrurilor. Protagora a apărut, în acel moment auroral al 
inflaţiei lingvistice, singurul vorbitor de limbă a adevărului, nu limbă a 
cuvintelor. 

Spiritele nu s-au liniştit în preajma omului adus pe scenă de Protagora, nici a 
autorităţii sale de măsură. Dimpotrivă, un nou scandal era anunţat: nimeni nu este 
profet in satul lui, în specia umană, în genul ca atare. Omul, adică egalul, aproapele 
nostru, noi înşine – este prea puţin. Nevoia de transcendenţă şi sacru pare să fi fost 
profund lezată de acest episod tranzitoriu al negaţiei. De altfel, viaţa acestor 
declamatori, demagogi ai adevărului a fost scurtă şi lipsită de glorie. Ei au fost 
acoperiţi de ruşine si reprobabil. Asupra lor s-a revărsat marea plină de reprobabil a 
denunţului: sofistica. Cei care au pus punct haosului lingvistic şi cerului ontologic, 
au fost decretaţi sofişti, cea mai dezaprobată sectă, plină de acuze pentru tot restul 
timpului. 
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După un scurt interludiu, cu Socrate, care a încercat o vagă reabilitare a 
episodului sofist, Platon încearcă să urce din nou adevărul în cerul ferm al tradiţiei. 

Şi lumea îşi urmează cursul, corsi et ricorsi. Aristotel este un apostat, revine 
la vechile credinţe contestând toposul celest al lui Platon şi locatarii acestuia. Mai 
departe, lucrurile devine şi mai amestecate, sceptici, stoici, epicureici, epigoni de 
toate felurile, duc gândirea greacă la marginile lumii, acolo unde, începe lumea 
creştină. Şi atunci, pentru o lungă perioadă de timp, din nou se părea că liniştea 
cuprinsese pământul. Pentru a doua oară părea că omul nu poate fără Dumnezeu. 
Devine creştin şi trăieşte ca atare o mie de ani. 

Apoi, ca altădată în lumea greacă, prin ce vede, aude şi simte, îl contestă pe 
Dumnezeu, ca şi filosofii greci. Acum o face prin ştiinţe şi instrumente superioare, 
prin metode şi calcul. 

Simţurile îi sunt potenţate de instrumente şi unelte hiperbolizante. Galilei 
vede mai mult decât oricine. Prin calcule şi matematici, i se impun obiecte ale altor 
lumi de care simţurile sale nu puteau da nici-o socoteală. Se dezvăluie forme şi 
mişcări noi ale pământului. În fine, lumea lui Dumnezeu cade şi, odată cu ea, tipul 
de om în vârstă de o mie de ani. O nouă odisee este pe cale să înceapă. 

O fractură mai mult decât stilistică 

Nu este dificil de întrevăzut ce răspuns ar fi dat Cioran unei întrebări de felul 
dacă s-ar regăsi într-un tablou făcut din cioburi. Este, însă ceea ce el însuşi a 
practicat: arta cioburilor risipite, niciodată strânse, a cioburilor aruncate în toate 
colţurile, în interiorul şi în afara gândirii, a fragmentelor şi ideilor dezordonate, a 
fulguraţiei inspirate şi aforismului închis. În mâinile sale, filosofia, cu raţiune în 
aletheia, scoatere din uitare şi învăluire, devine învăluire şi închidere. Straniu! 

Portretul… atunci când Cioran şi-l asumă, o face în maniera în care logica 
acestuia o pretindea: cu cap şi coadă, subiect bine centrat, întocmit după natură, 
descrieri sau alte surse. Finalmente, însă, vizualizabil, reprezentabil, apt de galerie. 
Aşadar, un Cioran supus cutumei, normelor şi procedurii comune. Nimic remarcabil, 
din acest punct de vedere, pentru portretele realizate de el. Antologia portretului, 
cu galeria sa de reprezentări este, repetând, o întocmire necioraniană. Forma, 
execuţia, rigorile, culorile, tuşele sunt unele şi aceleaşi cu ale tuturor portretiştilor, 
de la Rembrandt la Modigliani sau oricare alt modernist. 

Câtă distanţă între maniera aproape picturală a lui Cioran, din Antologia 
portretului, şi maniera descriptivă pentru idee, din restul operei. În acelaşi timp, câtă 
enigmă, cât mister între cele două practici al căror secret nu reuşim să-l descifrăm! 

Portret şi idee, ca materie de lucru, de reflecţie – două rezultate stranii, 
inexplicabile în abordarea lor. Portretul individului şi portretul ideii: pentru unul 
coerenţă, logică şi argument, pentru altul dezlânare, incoerenţă, risipă. 

Când vrea să impună portretul, Cioran este coerent, logic, demonstrativ, când 
vrea să impună gândul – nu. Să citim aici un anume sentiment al eşecului când, în 
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tinerețe, în perioada românească a gândirii sale, se exersase pe portativul gândirii 
tipice a filosofiei, adică în arta portretului? De ce vorbește Cioran două limbi 
distincte, una a oamenilor şi alta a ideilor? 

* 

Filosofia a încercat mereu să construiască un edificiu pentru om şi lume, 
găsită ca Idee, spirit, fenomen, noumen, voinţă, Dasein etc. O bună investiţie se 
făcuse: material, arhitect, executant. Când, în ziua inaugurării, condiţia de apatrid 
încetase, pentru om şi lume se găsise o casă. Ceea ce părea însă trainic se şubrezea 
repede, câteva pale ale timpului făcând-o repede una cu pământul: resturi ale sale 
gata să treacă în nutrienţi ai noului sol. 

* 

Să atacăm realul la rădăcină! Între toate tipurile de real incriminate 
ontologic de Cioran, cel științific lipsește. Tipul de real promovat de știință nu este 
niciodată luat în atenție. Singurul neatacat, nedistrus, singurul rămas în picioare. 
Ignorat. Ar fi putut Cioran să-l pună la pământ cu aceleaşi arme? Răfuielile lui 
Cioran nu vizează niciodată ştiinţa. Nu vom şti niciodată de ce nu s-a orientat şi 
către ştiinţă, cu atât mai mult cu cât strigătele victorioase ale acesteia în 
privinţa realului le-au acoperit pe toate celelalte. 

* 

Cioran nu face niciodată referinţă la dialogul platonician Parmenide. De ce ar 
face-o? Ce se spune acolo este cu totul opus procedurii sale: demonstraţii logice, 
coerenţă, argumente etc. Intenţia însă nu diferă: distrugerea existenţei. Despre 
existenţă/ fiinţă nu se poate spune nici că este, nici că nu este. La fel în privinţa 
inexistenţei/ nefiinţei, despre ea nu se poate spune nici că nu este, nici că este. 

* 

Ce primire este de aşteptat pentru cel ce ne aruncă în faţă că a nu fi este de 
preferat lui a fi? Ce concesie putem face unui astfel de contestatar şi, mai ales, ce 
sens poate să aibă o astfel de concesie din moment ce, prin ea suntem sabotaţi în 
actul nostru de a fi? Nu este un astfel de personaj, duşmanul nostru radical, 
duşmanul ontologic? Putem fi îngăduitori cu cel ce ne pune în faţă o astfel de 
substituţie? – întrebarea care angajează atitudinea ontologică fundamentală. 

* 

Prin cădere, crede Cioran, s-a petrecut cea dintâi fraudă a noastră: existenţa 
ne-a fost sabotată. Atunci s-a petrecut actul originar al contestării, cel care ne-a 
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despărţit definitiv de existenţă. De aici toată nemulţumirea, toată insatisfacţia, toată 
durerea, apariţia morţii, a bătrâneţii şi bolii. 

Nu putem aduce omagii celui ce ne-a cauzat un astfel de rău. Dimpotrivă un 
ocean de ranchiună ar trebui să ne conducă sentimentele. Odată cu acest act am 
devenit fiinţele resentimentare care suntem. Într-un astfel de act îşi are originea 
ura eternă, ascunsă, nemărturisită pe care o purtăm creatorului. Ce este cu 
totul interesant în privinţa unui astfel de episod, este omisiunea lui Cioran, trecerea 
lui facilă peste felul în care cuplul primordial a trecut peste un astfel de episod. O 
face ca şi cum cei doi ar fi acceptat nonşalant prăbuşirea, ca şi cum nu ar fi distins 
între binele şi răul ei, amploarea actului, lipsa lui de îndurare şi iminentul rău 
conţinut în sine. Cioran nu se întreabă nici-o clipă dacă nu cumva cei doi au 
protestat, dacă nu cumva au ridicat glasul într-un gest de revoltă originară, şi nici 
dacă nu cumva, în mintea lor să-şi fi făcut loc blestemul. 

* 

Dosarul resimţirii agresiunii divine îl întocmesc, cei dintâi, filosofii grecii. 
Aceştia întocmesc o lungă listă de reproşuri la adresa zeilor. Cel dintâi este Thales, 
din Milet. Fără prea multe menajamente, acesta declară originea lumii în apă. Îl 
interesa mai mult susţinerea acestui gând decât protejarea lui în faţa reproşurilor 
venite dinspre credinţă. Beletristica naivă a credinţei nu face faţă rafinării 
exigenţe. 

* 

Pe de altă parte, naşterea filosofiei nu a fost lipsită de răzbunarea perfidă a 
religiei distruse. Aceasta îi inoculează otrava aşa cum Heracles, ucigând leul din 
Nemeea, îi îmbracă pielea făcând una cu ea în ardere…. Filosofia, distrugând 
religia, se distruge, intr-un fel perpetuu. Afirmaţiile ei, ineficiente în ochii unui 
public ale cărui criterii diferă, devin tautologice, pentru sine, neant, ca în definiţiile 
lui Hegel: orice tautologie conduce la neant. 

THE DEFECTIVE EXISTENCE  

(Abstract) 

The plethora of praise received by Emil Cioran’s system of thought has only delayed 
his welcome and acceptance as a philosopher. Admired as a nihilist, skeptic, pessimist, and 
even disputed as a philosopher altogether due to his subversive and atypical themes, Cioran 
is today one of the most provocative philosophers. Cioran’s central idea, according to the 
author, is his negative ontological perspective: the defective existence. 

  
Keywords: existence, defect, fall, paradise, God. 
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Dintre categoriile culturii tradiționale, cea a vindecării omului cu ajutorul 
remediilor medicale populare are o importanță deosebită, aceasta revenind în atenția 
lumii științifice actuale împreună cu problemele mutațiilor apărute în modele 
culturale ale societății românești. În dezbaterile istoriografice din ultimele decenii, 
cercetările de ordin terapeutic s-au intensificat, lucrările și studiile apărute referitoare la 
medicina populară remarcând-se prin diversitatea problemelor dezbătute. 

Studiul de față reprezintă o introducere la o propunere de cercetare complexă 
a fenomenologiei medicinei populare din Oltenia. Justificarea abordării acestei 
teme ține de faptul că în Oltenia acest domeniu a fost până în prezent insuficient 
cercetat și elucidat1. Prin urmare acest studiu își propune o succintă abordare a 
problemei medicinei populare din Oltenia, cu o atenție specială îndreptată asupra 
tradiției vindecării cu anumite leacuri care cuprind combinații a numeroaselor 
elemente din natură. 

În viziunea populară a omului primitiv, boala era o pedeapsă adusă de zei în 
urma săvârșirii unor păcate. În scopul vindecării se întrebuințau remedii magico-
religioase, precum și leacuri ale medicinei empirice. Omul din trecut cunoștea 
valoarea nutritivă și calitățile terapeutice ale legumelor, fructelor și cerealelor, ale 
produselor de origine animală, precum și ale produselor vegetale obținute din 
plante medicinale. De asemenea, din cele mai vechi timpuri, rol taumaturgic au 
avut nămolul, sarea, apele minerale și termale, potasiul. Valențe apotropaice erau 
atribuite amuletelor și talismanelor, chemate să contracareze eventuale acțiuni ale 
maleficului și să promoveze sănătatea purtătorului. 

Medicina populară arhaică nu a presupus doar credința în demoni și 
incantația populară, lecuitorul tradițional fiind încredințat că vindecarea suferinței 
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depindea de îmbinarea elementelor naturale cu cele de magie, dar și cu ritualurile 
de esență religioasă. Pentru profilaxia și combaterea bolii se utilizau ierburile de 
leac pe care le însoțeau cu descântece și incantații și li se atribuiau puteri 
protectoare (sub formă de infuzie, tinctură, macerat, cataplasme, vin medicinal, oțet 
aromatic etc.), remediile organoterapeutice (păstrarea sau restabilirea sănătății cu 
extracte, pulberi și organe de animale) și cele opoterapeutice (tratarea diferitelor 
afecțiuni prin folosirea unor remedii de origine minerală sau chimică). 

În comunitatea tradițională, metodele de vindecare populară întreprinse 
pentru a preveni îmbolnăvirea sau pentru a îmbunătăți sănătatea la toate nivelurile 
erau efectuate de către tămăduitor sau descântător (terapeut magician)2. Practicile 
medicale și riturile de însănătoșire ce vizau reinstalarea stării de sănătate erau 
efectuate de către agenții terapeutici populari care erau persoane cunoscute în domeniu, 
în viziune populară, „profesioniști desăvârșiti” în lipsa cărora actul de vindecare nu 
se putea realiza. La nivelul mentalului colectiv cunoștințele privind bolile și 
eficacitatea leacurilor erau condiții indisolubile în șansa acordată bolnavului de a 
realiza un potențial nou pentru vindecare. În acest sens, era întrebuințată observația 
bolnavului, se punea accent pe depistarea motivului și a cauzei declanșării bolii 
pentru a găsi remediile empirice și magice de tratare. 

Se cuvine să menționăm că proprietățile profilactice și curative ale buruienilor de 
leac au fost observate acum aproximativ 5000 ani î.e.n de către babilonieni și 
egipteni. Mărturii ale terapiei cu ierburile de leac în prevenirea și tratarea bolilor sunt 
tăblițele de lut ale sumerienilor cu reprezentarea grafică a plantelor medicinale. 

Hipocrate din Cos, considerat părintele medicinei Greciei antice, în lucrarea 
Corpus Hippocraticum, prezintă informații despre plantele de leac utilizate în 
scopul tămăduirii diverselor afecțiuni umane sub formă de ceaiuri, cataplasme, 
tincturi etc. Abordarea sa terapeutică se baza pe puterea vindecătoare a naturii, 
recomandând de exemplu, mierea și veninul de albine în tratarea bolilor interne și 
externe. 

În spațiul românesc, însemnări de medicină populară apar încă din antichitate. 
Informații despre comercializarea plantelor de leac de către daci în cetățile Tomis 
și Callatis se găsesc în lucrarea lui Pedanois Dioscoride din Anazarba De materia 
medica (sec. I e.n.). Medicina magico-empirică este atribuită geto-dacilor care, 
după cum ne informează Herodot, erau „buni cunoscători ai plantelor, având și 
tehnici deosebite de îngrijire a bolnavilor cu ajutorul plantelor”3. Geto-dacii 
                                                 

2 În literatura de specialitate există interpretări valoroase ale fenomenului tradițional magic al 
descântecului văzute din mai multe unghiuri de vedere, ceea ce permite abordarea descântecului ca un 
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s-au ocupat de cercetarea fenomenelor de magie populară, cu titlu exemplificativ, menționăm: Artur 
Gorovei, Descântecele românilor, 1931, București; Antoaneta Olteanu, Ipostaze ale maleficului în 
medicina magică, București, Editura Paideia, 1997; Nicoleta Coatu, Structuri magice tradiționale, 
București, Editura All, 1998; Camelia Burghele, În numele magiei terapeutice, Zalău, Editura Limes, 
2000; Sanda Golopenția, Limba descântecelor românești, București, Editura Academiei Române, 
2007. 

3 E. Anastasiu, În lumea plantelor de leac, București, Editura Caleidoscop, 1968, p. 56. 
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cunoșteau proprietățile tămăduitoare ale plantelor, astfel că în vederea alinării 
durerilor și a reglării tulburărilor de somn utilizau fumigații de cânepă. Ritualul 
magic al fumigației cu sămânță de cânepă este descries de Herodot: „Ei iau această 
sămânță de cânepă și o aruncă pe pietre fierbinți scoase din foc; îndată ce ea atinge 
pietrele, răspândește un fum și niște aburi atât de denși, încât întrece cu mult 
efectele unei căldări elinești”4. Medicina empirică practicată de preoții daco-geți în 
scop de a alunga boala avea la bază aceleași principii promovate de adepții școlii 
lui Hipocrate: sănătatea depinde de existența unui echilibru între alimentație și 
activitatea fizică, cel mai bun medic este natura, alimentele să fie medicamente și 
medicamentele să fie alimente. 

Despre faptul că dacii apelau la o serie de remedii magice pentru vindecare 
ne informează Platon în Charmides: „Trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună 
cu sufletul și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli: pentru 
că ei nu cunosc întregul pe care-l au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, 
partea nu poate fi sănătoasă. Toate lucrurile bune sau rele-pentru corp și pentru 
întregul său-vin de la suflet și de acolo curg, ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. 
(...). Sufletul se vindecă cu descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase 
care fac să se nască în suflete înțelepciunea. Îndată ivită aceasta, este ușor să se 
bucure de sănătate și capul și sufletul”5. 

La romani produsele vegetale și medicinale au avut un loc important în medicina 
naturistă: pentru tratarea epilepsiei se foloseau leacuri având la bază combinații din 
muștar și suc de cucurbătă; otrăvirile cu ciuperci erau tratate cu muștar; contra 
arsurilor, plăgilor și afecțiunilor oculare se foloseau rădăcinile de crin6. 

O inscripție găsită pe o piatră din templul lui Esculap atestă utilizarea 
anumitor leacuri combinate pe baza substanțelor vegetale și minerale pentru a trata 
bolile de ochi7. 

Mai târziu, în Evul Mediu, Francesco Massaro menționa, pentru întâia dată, 
într-o scrisoare din anul 1523 către dogele și cancelaria Veneției, că locuitorii din 
Transilvania tratau epilepsia cu ajutorul copitele negre de cerb8. 

În secolele XVI și XVII au apărut și primele documente scrise în limba 
română care atestă întrebuințarea remediilor terapeutice de origine populară: 
Psaltirea Scheiană (1515), Sanitatis studium (1551), Herbarium (1578), Lexicul 
slavo-român (sec XVII), Pravila lui Matei Basarab (1652). 

O serie de călători străini care au străbătut spațiul românesc au confirmat în 
scrierile lor că populația autohtonă întrebuința alimentele și plantele de leac în 

                                                 
4 G.C. Mazăre, Plante medicinale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în „Bucovina 

Forestieră”, nr. 19/ 2019, p. 47. 
5 Platon, Charmides, 156e–157b. 
6 Nicolae Lascu, Cum trăiau romanii, București, Editura Științifică, 1965, p. 74. 
7 Anamaria Lisovschi, Etnoiatria, Magia și descântecul terapeutic, Cluj, Editura Napoca Star, 

2004, p. 12. 
8 Călători străini despre Țările Române, vol. I, îngrijit de Maria Holban, București, Editura 

Academiei Române, 1968, p. 169. 
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ritualurile de profilaxie și terapie. Călător prin Transilvania în prima jumătate a 
secolului al XVII-lea, David Frolich nota în memoriile sale o rețetă de preparare de 
către localnici a unei băuturi din miere, apă și „dresă cu ierburi aducătoare de 
sănătate și cu un fel de aromate” pe care o vindeau „cu preț mare în țările vecine”9. 

Ca dezinfectant în timpul epidemiei de ciumă din anul 1813, care a făcut 
nenumărate victime, a fost utilizat oțetul. Referitor la măsurile luate, Ion Ghica în 
Scrisori către Vasile Alecsandri, nota: „La fiecare poartă era câte o şandrama, un 
fel de gheretă, în care se adăpostea câte un servitor pus acolo pazarghidan (comisionar 
pentru târguielile de pâine, de carne şi de zarzavaturi). Nimic nu intra în curte decât 
după ce se purifica la fum şi trecea prin hărdăul cu apă sau prin strachina cu oţet”10. 

Rolul profilactic al alimentelor este surprins de către călătorul militar rus, 
Alexandru Ivanovici Mihailovski-Danilevski, care relata că în drum spre Bârlad a 
primit „un dar prețios, constând din câțiva căței de usturoi și o sticlă de oțet cu 
usturoi. Și aceasta și aceia slujesc pentru prevenirea ciumei”11. 

În scopul descrierii practicilor tradiționale de prevenire, combatere și vindecare a 
bolilor destul de variate efectuate de către tămăduitorul popular vom lua în considerare 
arealul etnografic oltenesc, folosind informațiile rezultate din cercetările noastre 
recente de teren. Întrebările despre etnoiatrie conținute în chestionare ne oferă date 
prețioase privind credințele populare și superstițiile circumscrise practicilor medicale, 
procedeele empirice de tratare a bolilor interne și externe efectuate de către localnicii 
din spațiul investigat și pot aduce unele contribuții la cunoașterea identității noastre 
naționale. 

Potrivit informațiilor de teren, o mare varietate de credințe și practici magice 
vizează integritatea fizică și spirituală a individului. Unele tehnici magice atașate 
ciclului vieții sunt dominate de valori etnoiatrice și apotropaice: „La trei zile de la 
naștere, moașa pune masa ursitorilor pentru copil ca să nu vină cele rele să-l 
pocească, să-l țină bolnav cât trăiește”12; „Până la botez, copilul mic nu are voie să 
plece la drum lung și nici să treacă peste o apă. E rău de boală. Necuratul îl poate 
paraliza”13; „Lăuza până la botez nu are voie să stea afară după ce apune soarele că 
cele rele o paralizează, o țin la pat. Dacă e nevoită să iasă trebuie să poarte la ea un 
cui de fier ca să o apere”14; „Ca să nu fie deocheat, nașa când aduce copilul de la 
botez acasă îl pune pe pragul ușii și trece peste el”15; „Să nu se îmbolnăvească, să 
fie ferit de boli, copilul de Anul Nou e dat la grindă. Moșul îl ridică de trei ori în 
tocul ușii cu colacul pe cap ca să fie înalt ca bradul”16. Potrivit gândirii magice, 
                                                 

9 Ibidem, pp. 46–47. 
10 Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri, București, Editura Albatros, 1973, p. 36. 
11 Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, vol. II (1822–1830), serie nouă, 

coord. Paul Cernovodeanu, Daniela Bușă, București, Editura Academiei Române, 2005, p. 407. 
12 Inf. Emilia Pătrană, 62 de ani, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
13 Inf. Violeta Popescu, 63 de ani, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
14 Inf. Ana Ungureanu, 71 de ani, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
15 Inf. Evghenia Antonie, 85 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
16 Inf. Maria Rădulescu, 71 de ani, localitatea Bălcești, jud. Vâlcea, 2020. 
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toate practicile rituale îndeplinite acum își vor extinde funcția benefică pe toată 
durata vieții. 

Practicile rituale menite să confere protecție individului, tehnicile magice ce 
vizează ameliorarea și garantarea sănătății sunt prilejuite de sărbătorile de peste an: 
„Fetele și femeile la 1 martie pun la mână sau la gât un fir roșu răsucit cu șnur alb 
numit mărțișor ca să fie sănătoase tot anul”17; La gât sau la mână se pune de 1 martie 
un ban de argint cu un fir roșu ca să fim ferite de farmece și vrăji”18; „Crenguțele 
verzi de la Sf. Gheorghe sunt bune la junghiuri și dureri de oase tot anul”; „Când ai 
probleme de sănătate se pune pe locul dureros brazda verde de la prag de la 
sărbătoarea de pe 23 aprilie”19; „Salcia de la Florii luată de la biserică tratează durerile 
de spate, de urechi, e bună la durerile de cap din timpul anului”20; „De Paști pe brazda 
verde de pe prag se așează copiii și se freacă cu ou roșu pe față ca să fie sănătoși”21. 
Materialele etnologice înregistrate întăresc unele supoziții potrivit cărora, la nivelul 
mentalului colectiv, în anumite momente ale ciclului calendaristic, vegetalul 
dobândește un palier bogat de potențialități. 

Vindecarea prin magie a fost foarte răspândită în Oltenia. Pentru alungarea 
bolii se făceau descântece, uneori asociate unor leacuri de etnoiatrie. Nu ne-am 
propus în acest studiu să analizăm vindecarea prin descântec terapeutic în Oltenia, 
aceasta urmând să fie abordată într-un viitor studiu. 

În spațiul investigat o serie de leacuri populare întrebuințate la tratarea bolilor 
interne și externe se bazau pe proprietățile terapeutice ale diferite părți ale 
legumelor: „Dacă ai afte, se fierbe o mână de frunze de morcov într-un litru de apă 
până când scade la jumătate apa. Se face gargară de câteva ori pe zi”22; „Gastrita se 
lecuiește cu suc proaspăt de cartofi. Se face o cură de o lună și se bea înainte de 
masă, de trei ori pe zi, un păhărel. Se face o pauză de două luni și se bea iar o 
lună”23; „Arterita se tămăduiește cu grăunții pisați de la o căpățână de usturoi peste 
care se pune o mână de pătrunjel tocat mărunt și o frunză de dafin. Se lasă de seara 
până dimineața și se consumă pe nemâncate. Se face o cură de două luni”24; „Dacă 
ai dureri de ochi, să bei câte o cană de ceai făcut așa: peste o linguriță mărar uscat 
se toarnă 200 ml apă clocotită. Se lasă în vasul acoperit zece minute și se 
strecoară”25; „Când ai albeață la ochi se pun seara câteva picături de suc de ceapă 
în fiecare ochi și se masează câteva minute”26; „Când ai sinuzită și dureri groaznice 
de cap, se dă hreanul pe răzătoare, se stropește cu puțină țuică și se pune într-un 

                                                 
17 Inf. Gheorghița Cochințu, 55 de ani, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
18 Inf. Polina Grădinaru, 80 de ani, localitatea Argetoaia, jud. Dolj, 2020. 
19 Inf. Eugenia Raicea, 84 de ani, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020. 
20 Inf. Elena Nițu, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
21 Inf. Nina Dumitru, 62 de ani, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
22 Inf. Eugenia Pițigoi, 61 de ani, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
23 Inf. Viorica Sârbu, 82 de ani, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
24 Inf. Lenuța Păun, 82 de ani, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
25 Inf. Victorița Ruță, 76 de ani, localitatea Ghizdăvești, jud. Dolj, 2020. 
26 Inf. Elena Vintilă, 80 de ani, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
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tifon. Se pune pe frunte și se ține cam o jumătate de oră. Se face o cură de zece 
zile”27; „Cel ce suferă cu ficatul, să toace mărunt 1 kg ceapă roșie și cu aproape 1 kg 
zahăr să o lase două săptămâni la macerat într-un borcan într-un loc răcoros. Se 
strecoară prin tifon dat în trei și se ia câte patru linguri dimineața”28; „Dacă ai 
probleme cu ficatul, să mănânci dimineața cam zece tije de păpădie tocate mărunt. 
Cura durează trei săptămâni”29; „Vederea bună se menține cu un pahar de suc de 
morcovi băut dimineața pe nemâncate”30; Dacă ai febră musculară, se face un suc 
din două ridichii negre, patru morcovi și patru frunze de varză crudă. Se bea 
înghițitură cu înghițitură toată ziua”31; „În cancer de plămâni, se bea de trei ori pe 
zi înainte de masă câte un pahar de suc de usturoi”32; „Dacă ai gută, să bei suc de 
praz”33. Ca uz extern, „când ai astmă, faci masaj pe spate cu usturoi pisat amestecat 
cu ulei”; „Când ai dureri de spate se rade hrean și se amestecă cu țuică sau spirt. Se 
pun comprese pentru câteva ore”34. 

Unele remedii naturale au la bază un amestec dintre plante de leac și alcool: 
„Cei care au viermi intestinali, ia o linguriță de tinctură de pelin dimineața, pe 
nemâncate. Dacă este prea amar se pune în apă. Tinctura o cumpărăm de la Plafar 
de la oraș sau o facem în casă: luăm pelin din grădină și îl uscăm. Îl mărunțim și îl 
lăsăm la macerat două săptămâni într-un borcan nu prea mare cu capac. Îl lăsăm la 
loc răcoros și întunecos și mai mișcăm de el de câteva ori pe zi. Pelinul trebuie să 
fie acoperit tot timpul cu alcool. Lichidul se strecoară printr-un tifon dat în două. Și 
lichidul din pelin se stoarce cu mâinile. Se păstrează în sticluțe mici”35. Tinctura de 
plante este întrebuințată la tratarea bătăturilor ori a negilor: „Se pune într-un borcan 
de sticlă un pumn de rostopască uscată peste care se toarnă țuică cât să o acopere. 
În zece zile o filtrăm și ungem bătăturile și dăm și peste negi”36, la combaterea 
anxietății: „Dacă ești agitat, iei dimineața pe stomacul gol câteva picături de 
tinctură de mușețel puse într-o lingură cu apă. Mușețelul proaspăt cules îl punem 
într-un borcan cu alcool. Îl lăsăm zece zile într-un loc răcoros și strecurăm printr-
un tifon curat lichidul. Se toarnă cu o pâlnie specială în sticluțe la care se pune 
capac”37, la normalizarea tensiunii arteriale: „Ca să scapi de tensiunea mare, pune 
în apă 20 picături de tinctură rozmarin și ia o lună de trei ori pe zi, după ce 
mănânci”, contra insomniei: „Când nu poți să dormi, se pun într-o sticlă trei pumni 
de flori sunătoare și se umple sticla cu rachiu. Se lasă trei săptămâni la soare. Se 

                                                 
27 Inf. Anastasia Antonie, 82 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
28Inf. Anica Șarpe, 75 de ani, localitatea Orașani, jud. Dolj, 2020. 
29 Inf. Teodora Pescaru, 56 de ani, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2020. 
30 Inf. Elena Barnea, 80 de ani, localitatea Gârlești, jud. Dolj, 2020. 
30 Inf. Viorica Moise, 69 de ani, localitatea Ciocănești, jud. Vâlcea, 2020. 
31 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
32 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
33 Inf. Elisabeta Dumitrașcu, 82 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
34 Inf. Maria Isac, 76 de ani, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
35 Inf. Porumbița Popescu, 92 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020.. 
36 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
37 Inf. Maria Rădulescu, localitatea Bălcești, jud. Vâlcea, 2020. 
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strecoară și se pune în sticle închise bine. Se iau dimineața câte zece picături din 
tinctura de sunătoare”38, împotriva transpirației excesive a picioarelor: „Dacă îți 
transpiră rău picioarele, se toacă coada-calului și se pune într-o sticlă cu țuică. Se lasă 
la căldură. După două săptămâni se strecoară și se pune în sticle închise. Se 
frecționează picioarele în fiecare seară”39, în cazul menstruațiilor neregulate: „Se 
toacă mărunt flori de coada șoricelului și se pun într-o sticlă. Se toarnă peste ele 
țuică. După două săptămâni se strecoară printr-un tifon dat în trei și se pune în sticle 
închise. Se ia câte o linguriță de trei ori pe zi înainte de masă”40, împotriva căderii 
părului: „Când îți cade părul, se pun într-o sticlă un pumn de frunze de urzici 
proaspete peste care se pune țuică mai tare. Sticla să fie la căldură, să nu bată soarele 
în ea. După două săptămâni se strecoară. Înainte de baie cu o oră, se dă pe tot părul”41. 

Importante calități terapeutice au din cele mai vechi timpuri ceara și mierea 
de albină combinate cu buruieni de leac, legume, fructe, alcool etc.: „Pentru otită, 
se pun în ureche seara, înainte de culcare, câteva picături de miere caldă”42; „Când 
te doare în gât, ia o bucățică de fagure și mestecă un sfert de oră. Să nu o înghiți. 
Așa se face de cinci ori pe zi”43; „Dacă ai o tumoare pe piele, se amestecă fagure 
din ceară de albine cu țuică și pelin pisat. După ce se unge locul se acoperă cu tifon 
și se lasă de seara până dimineața”44; „Dacă ai bronșită, pui într-un borcan de sticlă 
doi litri cu apă, un kg de morcovi dați pe răzătoarea mare, o jumătate kg miere și 
un cub de drojdie. Drojdie nu prea multă, ca să nu se strice gustul. Se lasă la 
căldură, dar să nu bată soarele în el, două săptămâni. Se strecoară printr-un tifon 
îndoit și se pune în sticle închise. Se ia câte un păhărel de trei ori pe zi înainte de 
masă. Când se termină, se face o pauză de două luni și se repetă”45; „Să elimini 
pietrele de la fiere se bea dimineața pe stomacul gol suc de lămâie în care se pune o 
linguriță miere de albine”46; „Când ai tensiunea mare, se amestecă o lingură de 
rădăcină hrean cu una de miere. Se mănâncă dimineața pe stomacul gol”47; „Să fii 
sănătos tot anul se pune într-un borcan o jumătate kg miere, 150 g sâmburi nucă 
tocați mărunt sau îi dai la mașină și patru linguri de polen. Polenul să fie natural. Se 
lasă la loc unde nu bate soarele zece zile în borcanul de sticlă închis cu capac. Se ia 
câte o linguriță după fiecare masă”48; „Când tușești rău, ai tuse măgărească, așa se 
zice la noi, se dau în clocot 1kg nuci verzi, se scot din vas și se scurg. Se pun din 
nou la foc mic pentru zece minute cu un kg miere. Se ia după masă câte o lingură”49. 

                                                 
38 Inf. Paraschiva Nisipașu, 76 de ani, localitatea Maglavit, jud. Dolj, 2020. 
39 Inf. Maria Luță, 89 de ani, localitatea Stoicești, jud. Dolj, 2020. 
40 Inf. Oprița Miscoci, 65 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
41 Inf. Aurica Ionescu, 69 de ani, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
42 Inf. Teodora Pescaru, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2020. 
43 Inf. Elena Mihai, 75 de ani, localitatea Nedeia, jud. Dolj, 2020. 
44 Inf. Ștefana Vâlcan, 60 de ani, localitatea Perișor, jud. Dolj, 2020. 
45 Inf. Gheorghe Diaconu, 82 de ani, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
46 Inf. Vișinica Murgan, 64 de ani, localitatea Ghizdăvești, jud. Dolj, 2020. 
47 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
48 Inf. Angela Truică, 74 de ani, localitatea Celaru, jud. Dolj, 2020. 
49 Inf. Eugenia Mitrică, 84 de ani, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020. 
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Unele leacuri utilizate în scopuri profilactice sau în procesul de vindecare se 
bazează pe ceaiuri și decocturi de plante: „Problemele de stomac se pot rezolva cu 
ceai de frunze de gutui”50; „Când ai probleme la rinichi, se bea un ceai făcut așa: un 
litru de apă clocotită se pune peste o mână de busuioc, cimbru, sunătoare, coada 
calului și cozi de cireșe. Se lasă într-un vas acoperit un sfert de oră și se strecoară 
prin tifon curat. Se bea toată ziua cu înghițituri mici”51; „Când ai febră, se beau câte 
trei căni de ceai de busuioc”52; „Să ai energie toată ziua să bei câte o cană 
dimineața pe stomacul gol din crenguțe uscate de vișin”53; „Dacă ai probleme cu 
ochii, se bea ceai de mărar uscat de trei ori pe zi”54; „Când ai dureri la vezica 
urinară, se face un ceai de rădăcină de coacăz și se bea o cană pe zi cu înghițituri 
mici”55; „Nisipul la rinichi se elimină cu ceai de păpădie”56; „Contra hemoroizilor e 
bun ceaiul de urzică cu coajă de stejar. Se bea după fiecare masă”57; „Femeile care 
au cistită să lase câteva ore o cană de apă fiartă cu trei linguri de frunze mesteacăn 
și să bea înainte de masă”58; „Dacă ești balonat, se bea ceai de mărar înainte de 
fiecare masă”59; „Pentru tensiune mare, se pune peste o lingură fructe de păducel 
uscate un pahar cu apă fierbinte și se lasă câteva ore. Se strecoară prin tifon și se ia 
două linguri de trei ori pe zi. Se face o cură de o lună și se mai poate repeta după o 
pauză”60; „Când ai dureri de cap, trebuie să pui într-o cană de apă fiartă o mână de 
crenguțe de coacăz negru și să lași câteva ore. Se strecoară și se bea câte trei 
lingurițe de trei ori pe zi”61; „Dacă ai diabet, să bei ceai de păstăi de fasole și frunze 
de dud. Se bea câte o cană înainte de masă”62. 

În terapeutica naturistă o importanță deosebită o are ceaiul folosit sub formă 
de comprese: „Împotriva herpesului, se pun comprese cu ceai de coacăze negre”63; 
„Dacă ai dureri în gât, se face un ceai de mușețel și se pun comprese pe gât. Așa se 
face de mai multe ori pe zi”64; 

Anumite remedii populare cuprind amestecuri în care un rol deosebit îl are 
sarea la care se adaugă mierea, fructele, alcoolul, plantele de leac etc.: „Când tușești 
rău se pune într-un ciorap sare mare de sac care se încălzește și se pune pe piept 
sau la gât”65; „Contra astmului se face gargară de trei ori pe zi cu apă călduță, 
                                                 

50 Inf. Gheorghe Nițu, 72 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
51 Inf. Ana Groapă, 76 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
52 Inf. Polina Grădinaru, localitatea Argetoaia, jud. Dolj, 2020. 
53 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
54 Inf. Evghenia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
55 Inf. Ion Mate, 73 de ani, localitatea Preajba, jud. Dolj, 2020. 
56 Inf. Emilia Pătrană, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
57 Inf. Lenuța Păun, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
58 Inf. Elena Nițu, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
59 Inf. Eugenia Raicea, localitatea Drănic, jud. Dolj, 2020. 
60 Inf. Elisabeta Dumitrașcu, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
61 Inf. Violeta Popescu, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
62 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
63 Inf. Lucica Nuță, 89 de ani, localitatea Călărași, jud. Dolj, 2020. 
64 Inf. Dan Miscoci, 68 de ani, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
65 Inf. Florica Capră, 92 de ani, localitatea Malu Mare, jud. Dolj, 2020. 
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miere, un praf de sare și zeama de la lămâie”66; „Dacă aveți dinții galbeni, spălați-vă cu 
sare mare de sac sau cu suc de lămâie”67; „Dacă ai dureri de genunchi, se pun într-un 
borcan jumătate boabe de tuia și jumate sare mare de sac. Se pune și o jumătate 
litru spirt sau țuică. Se lasă o lună într-un loc întunecos și răcoros. Seara se pun 
comprese”68; „Când te junghie oasele, se pune într-un borcan de sticlă o linguriță 
piper negru, un păhărel de sare mare și o jumătate litru țuică. La o săptămână se 
strecoară printr-o bucată de tifon curat și se pun comprese pe unde te doare”69; 
„Contra mâncărimilor de piele, se iau două linguri de urzică proaspătă și se 
amestecă cu un gălbenuș de ou și o linguriță de sare. Se pune la rece pentru patru 
zile după care se unge locul”70. 

În rețetele vindecătorilor, produsele de origine animală sunt utilizate în 
tratamentul diverselor boli: „Contra problemelor cu plămânii, într-un pahar de lapte 
călduț se pune puțină untură și un ou cu tot cu gălbenuș. Se bea de trei ori pe zi după 
masă”71; „Arsurile se tratează cu pielița de la coaja de ou proaspăt”72; „Dacă ai bătături 
în talpă, se pun bucăți subțiri de slănină de porc proaspătă”73; „Dacă ai bronșită, fierbi 
un sfert de oră o cană cu lapte și câțiva grăunți de usturoi. Strecori și îndulcești cu 
miere. Se bea de trei ori pe zi după masă”74; „Pentru oase sănătoase, se consumă 
dimineața pe stomacul gol un ou crud amestecat cu zeamă de lămâie”75. 

Remedii naturale în tratarea diferitelor afecțiuni sunt și cerealele: „Când ai 
probleme cu glanda, se pune la fiert un litru de apă cu două linguri de ovăz 
măcinat, după un sfert de oră se adaugă o mână de drăgaică și se ia de pe foc și se 
mai lasă vasul acoperit o jumătate de oră. Se bea într-o zi. Se face o cură de două 
luni”76; „Contra reumatismului se fac băi cu paie de ovăz”77. 

Din rețetarul medicinei naturiste face parte și oțetul, fiind utilizat frecvent, 
alături de plante medicinale, rachiu, vin și miere în scop profilactic și terapeutic. 
Deoarece oțetului i-am dedicat studiul: Terapeutici arhaice și actuale legate de 
întrebuințarea oțetului. O cercetare expresă din spațiul etnografic oltenesc, apărut 
în „Memoria Etnologică” în anul 202078 vom trece în revistă doar câteva leacuri 
utilizate de locuitorii din spațiul cercetat având la bază oțetul de vin sau de mere: 

                                                 
66 Inf. Floarea Șarpe, 79 de ani, localitatea Orășani, jud. Dolj, 2020. 
67 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
68 Inf. Stana Ciuciuc, 87 de ani, localitatea Dăbuleni, jud. Dolj, 2020. 
69 Inf. Anastasia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
70 Inf. Nina Dumitru, localitatea Câmpeni, jud. Dolj, 2020. 
71 Inf. Lenuța Păun, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
72 Inf. Maria Bică, 65 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
73 Inf. Gheorghe Nițu, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
74 Inf. Emilia Pătrană, localitatea Gângiova, jud. Dolj, 2020. 
75 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
76 Inf. Teodora Pescaru, localitatea Cioroiu, jud. Olt, 2020. 
77 Inf. Elena Mihai, localitatea Nedeia, jud. Dolj, 2020. 
78 Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Terapeutici arhaice și actuale legate de întrebuințarea 

oțetului. O cercetare expresă din spațiul etnografic oltenesc, în „Memoria Ethnologica”, nr. 74–75/ 
2020, pp. 56–69. 
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„În cancer de esofag se fierbe la foc mic cam o oră un litru de oțet mere cu 250 g 
coajă de dud tăiată mărunt. Se strecoară și se pune și miere. Se bea un păhărel în 
fiecare zi cu înghițituri mici”79; „De dureri de urechi scapi dacă pui în ureche 
zeama de praz cu oțet de mere”80; „Care are reumatism face frecţii cu oţet de 
levănţică mai ales seara”81; „Când ești răcit sau ai glicemia mare, se pun într-un 
pahar cu apă sau cu ceai 50 ml oţet de cătină şi se bea înghițitură cu înghițitură 
înainte de masă. Se face o cură de trei săptămâni”82; „Când ai arsuri la stomac, se 
pun într-un pahar cu apă două lingurițe de miere și două lingurițe oțet de mere și se 
bea înainte de fiecare masă”83; „Contra bătăturilor, se pun într-un pahar de oțet de 
mere cojile de la trei cepe mari și se lasă două săptămâni. Se scot cojile și se pun pe 
bătături și se acoperă cu o bucată de tifon. Se face așa cinci nopți”84; „Când te 
doare în gât, se face gargară cu oţet de măceşe amestecat cu apă”85. 

O parte dintre leacurile întrebuințate pentru a trata diferite boli se bazau pe 
proprietățile medicale curative ale vinului combinate cu calitățile terapeutice ale 
unor elemente din natură: „Când ai anemie, se pune într-un vas de sticlă, la răcoare, 
vreo cinci zile un litru de vin roșu din grădina noastră, să fie natural și un kg miere. 
Se mestecă de două ori pe zi cu o lingură de lemn. Se filtrează și se pune în sticle 
astupate. Se bea câte un pahar mai mic înainte de fiecare masă”86; „Dacă ai pietre 
la rinichi, se dau pe răzătoare zece rădăcini de hrean și se amestecă cu un litru de 
vin de struguri roșii netratați. Se lasă la macerat zece zile și se strecoară printr-o 
sită deasă. Se ia câte o jumătate de păhărel după fiecare masă. Se bea cu înghițituri 
mici”87; „La tensiune mare e bun vinul de coacăze făcut așa: peste două kg coacăze 
se pune un litru de vin roșu și o jumate kg zahăr. La două zile se trece prin tifon și 
se pune în sticle. Se bea câte o ceașcă înainte de masă”88; „Când ai probleme cu 
ficatul, se pun într-un vas de sticlă trei rădăcini de rostopască cu un litru de vin. Se 
trece prin tifon și se bea câte un păhărel înainte de fiecare masă. Se face o cură de o 
lună”89; „Dacă te dor oasele, dai pe răzătoare o ridiche neagră. Se lasă două 
săptămâni într-un vas de sticlă cu un litru de vin de struguri albi de grădină, 
netratați. Se ia câte o ceașcă dimineața pe nemâncate. După o lună se face pauză și 
se ia iar”90; „Cine tușește să bea vin de ceapă. Se toacă câteva cepe mărunt, se pun 
200 g miere și vin roșu din struguri de grădină cât să le acopere. După două 
                                                 

79 Inf. Dan Miscoci, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
80 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
81 Inf. Violeta Popescu, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
82 Inf. Maria Luță, localitatea Stoicești, jud. Dolj, 2020. 
83 Inf. Dumitru Moise, 67 de ani, localitatea Ciocănești, jud. Vâlcea, 2020. 
84 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
85 Inf. Anastasia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
86 Inf. Alexandra Matei, 88 de ani, localitatea Cârna, jud. Dolj, 2020. 
87 Inf. Maria Vodă, 70 de ani, localitatea Gârlești, jud. Dolj, 2020. 
88 Inf. Violeta Popescu, localitatea Apele Vii, jud. Dolj, 2020. 
89 Inf. Evghenia Antonie, localitatea Prundeni, jud. Vâlcea, 2020. 
90 Inf. Gheorghe Diaconu, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
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săptămâni se strecoară și se bea câte o ceșcuță dimineața după masă”91; „Dacă sunt 
probleme la inimă, se pune la fiert un mănunchi de pătrunjel, fără rădăcină, cu un 
litru de vin alb și trei linguri de oțet de vin. După un sfert de oră se adaugă o ceașcă 
cu miere și se mai lasă să dea câteva clocote. Se bea câte un păhărel dimineața”92; 
„Când ai pietre la vezica urinară, se toacă mărunt un praz și se lasă la macerat două 
săptămâni într-un litru de vin alb din struguri netratați. Se filtrează și se bea câte un 
păhărel dimineața după masă”93. 

Prevenirea, combaterea și vindecarea bolilor se realizează și prin tratamente 
bazate pe alifii și unguente: „Pentru vindecarea bolilor de piele e bună alifia de 
tătăneasă: 250 g untură de porc curată, nesărată se încinge pe foc într-un vas și se 
pun 50 g rădăcină tătăneasă curățată și rasă. Se lasă să clocotească zece minute la 
foc mic. Se acoperă vasul până a doua zi când se încălzește din nou, se strecoară 
printr-un tifon și se pune o lingură de miere, câteva picături de tinctură de propolis 
și 50 g ceară albine. Se mai pun și 20 g propolis but. Când se răcește se pune în 
borcănașe mici, bine închise. Trebuie păstrată la rece. Când te dor oasele sau dacă 
ai bătături seara se unge locul și se pune deasupra un tifon și se lasă până a doua 
zi”94; „Dacă ai semne rămase de la arsuri e bună alifia de sânziene: în 250 g untură 
de porc încinsă la foc se pune un pumn de sânziene proaspete, mărunțite. Când 
untura face spumă se ia vasul de pe foc și se lasă opt ore. Se încălzește iar, se 
strecoară prin tifon și se păstrează la rece”95; „Contra furunculelor se amestecă la 
foc o lingură cu ulei, ceară de albine (cam cât un bob de fasole) și o linguriță praf 
tămâie până se obține o pastă. După ce se răcește alifia se pune pe rană”96; „Dacă ai 
călcâiele crăpate se ia un pumn de gălbenele proaspete și se fierb în câteva linguri 
de untură la foc mic câteva minute. Untura să fie nesărată. Se ung călcâiele cu 
ea”97; „În reumatism e bună alifia de ardei iute. Se fierb în 250 g untură de porc 
proaspătă patru ardei mărunțiți. Se unge locul unde te doare”98. 

Cercetarea efectuată în domeniul medicinei populare relevă faptul că 
localnicii din Oltenia dau curs, cu precădere, în momente de cumpănă existențială 
când boala pune în pericol sănătatea omului, superstițiilor și credințelor care animă 
mentalul popular, practicilor tradiționale de tratament. Terapiile naturiste se 
bazează pe o tradiție empirică și pe credința în actul de vindecare. Calitățile, 
proprietățile și virtuțile tămăduitoare pe care le împlinesc remediile empirice și 
magice bazate pe plante de leac, dar și pe elemente din natură, au determinat omul 
să conștientizeze importanța acestora și în actualitate. 

                                                 
91 Inf. Gheorghița Cochințu, localitatea Chilii, jud. Olt, 2020. 
92 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
93 Inf. Elena Toma, localitatea Silea, jud. Vâlcea, 2020. 
94 Inf. Floarea Șarpe, localitatea Orășani, jud. Dolj, 2020. 
95 Inf. Marina Ilina, 83 de ani, localitatea Bulzești, jud. Dolj, 2020. 
96 Inf. Viorica Sârbu, localitatea Lunca, jud. Gorj, 2020. 
97 Inf. Gheorghe Diaconu, localitatea Bocșa, jud. Vâlcea, 2020. 
98 Inf. Ana Ungureanu, localitatea Gubandru, jud. Olt, 2020. 
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CONTRIBUTION TO THE RESEARCH  
OF THE TRADITIONAL MEDICINE FROM OLTENIA 

(Abstract) 

Our research, based on the information that the performers from Oltenia supplied, 
which resulted from the personal field investigations, endeavours a succinct approach on 
the subject of the traditional medicine from Oltenia, with special attention to the tradition of 
healing by using empirical and magical remedies. 

In the first part, there special attention was paid to the archaic traditional medicine, 
which included only the belief in demons and the traditional incantations, the healer being 
convinced that the cure used to depend on the combination between the natural elements 
with the magical ones, along with the religious rituals. Moreover, there was analysed the 
role and the status of the traditional therapeutic agent, which was based on the observation 
of the sick person, on the identification of the reason and cause for becoming ill, in order to 
find the adequate methods for fighting against and heal it. 

In the second part, there were exemplified diverse categories of remedies, used by 
our forefathers, in their rituals of prophylaxis and therapy. There was given special 
importance to the narratives of the foreign travellers from the Middle Age, who confirmed 
that the autochthonous population was using the food and the healing plants to preserve 
their health and prevent diseases. 

In the third part of the research, there were reproduced, based on the information 
supplied by our questionnaires, the empirical proceedings in the treatment of the internal 
and external illnesses, utilised by the dwellers from the investigated region, accentuating 
the moments of great existential trials, when the disease endangered the human’s health; 
there were evidenced the traditional beliefs, the interdictions and the superstitions 
circumscribed to the medical practices. 

 
Keywords: traditional medicine, healer, belief, superstitions, illness. 
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OBICEIURI ŞI PRACTICI RITUALE  
PRIVIND FERTILITATEA PĂMÂNTULUI� 

ANCA CEAUȘESCU�� 

În tradiția populară românească, practicile și riturile agrare formează un 
capitol însemnat, agricultura fiind una dintre ocupațiile tradiționale care a generat 
cele mai numeroase manifestări magico-rituale. În concepția lui Mircea Eliade, în 
ansamblul său, agricultura este un ritual: „În ceremonialul și în tehnica agricolă omul 
intervine direct: viața vegetală și sacrul vegetației nu-i mai sunt exterioare, el participă 
acum la ele, manipulându-le, implorându-le. Pentru omul «primitiv», agricultura, 
ca orice altă activitate esențială, nu mai este o simplă tehnică profană. Fiind în 
raport cu viața și urmărind sporirea prodigioasă a acestei vieți prezente în semințe, în 
brazdă, în ploaie și în duhurile vegetației, agricultura este înainte toate un ritual”1. 

Fiecare interval temporal din ciclul calendaristic era marcat de un set de 
obiceiuri și credințe, în strânsă legătură cu mersul vremii și dezvoltarea vegetației, 
dar și cu principalele faze de desfășurare a muncilor agricole. Agricultorul își 
efectuează acțiunile într-o comuniune cu sacralitatea, toate gesturile sale fiind 
încărcate de consecințe, „pentru că se împlinesc înăuntrul unui ciclu cosmic, în care 
anul, anotimpurile, vara și iarna, vremea însămânțărilor și aceea a culesului își 
accentuează propriile lor structuri, luând fiecare o valoare autonomă”2. 

Pentru perioada de creștere a culturilor, interval temporar care coincide cu un 
moment climateric de mare însemnătate pentru recolte, Calendarul obiceiurilor 
agrare înscrie numeroase cunoștințe agricole tradiționale, manifestări rituale, 
practici și obiceiuri, unele care au loc cu regularitate, la o dată fixă, altele, 
practicându-se în funcţie de necesităţile culturilor. După cum notează Alexandru 
Popescu, parafrazându-l pe Romulus Vuia, „alternanța anotimpurilor calde și 
favorabile vegetației cu cele reci și dușmănoase vieții, cu contrastele lor de lumină 
și viață în anotimpurile plăcute, cu frig și moarte în timpul iernii, au influențat în 
mod covârșitor asupra dispoziției sufletești și a fanteziei popoarelor și le-a condus 
                                                 

� Articolul face parte din proiectul de cercetare „Viaţa economică rurală tradițională din 
Oltenia, componentă a patrimoniului cultural”, inclus în programul de cercetare al Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”: „Antropologia tradiţiilor în lumea românească şi 
balcanică”. 

�� Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: ancaceausescu@yahoo.com. 

1 Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, București, Editura Humanitas, 1992, p. 307. 
2 Ibidem. 
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la concepția unei lupte între natură și iarnă. Această concepție și-a găsit expresie în 
diferite sărbători populare practicate la momentele principale ale schimbării 
anotimpurilor. Îndeosebi era sărbătorită reîntoarcerea primăverii și verii. Cele mai 
multe dintre obiceiurile de primăvară și vară de astăzi își au originea în această 
sărbătoare a reînvierii naturii. Aceste obiceiuri sunt deci acte – la diferite 
anotimpuri – ale aceleiași reprezentări dramatice: reînvierea naturii”3. 

În cadrul obiceiurilor agrare, o categorie însemnată o formează riturile de 
fertilitate, acestea concentrându-se mai mult asupra asigurării unor condiții normale 
de precipitații. Dacă pentru sporirea recoltelor, omul tradițional avea la îndemână 
metode clasice de creștere a fertilității solului și lucrări de întreținere curente, 
uneori în situații limită, cauzate de lipsa precipitațiilor sau de abundența acestora, 
el recurgea la modalități magico-rituale ce aveau în centrul preocupărilor apa. 

Din categoria obiceiurilor agrare practicate de poporul român, care au 
menirea de a stimula fertilitatea pământului, în materialul de faţă ne vom opri asupra 
Caloianului (cu referire la Oltenia), un rit magic, în principal, pentru pornirea 
ploilor (uneori, oprirea acestora), conservat în tradiția orală a poporului român și 
practicat până aproape de zilele noastre. Alături de Paparudă, obiceiul este pus în 
legătură cu practicile magico-rituale ale oamenilor destinate schimbării mersului 
vremii și provocării, pe această cale, a creșterii rodniciei solului pentru a asigura, 
astfel, o recoltă cât mai bogată. 

Obiceiul Caloianului are o vechime considerabilă, fiind unul dintre cele mai 
arhaice elemente surprinse de Calendarul popular. Semnalat pentru prima dată de 
Ghe. Săulescu, în Moldova, obiceiul este întâlnit frecvent în zonele cu specific 
agrar (Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova). De altfel, Caloianul a fost cunoscut 
și în Transilvania, fără a avea, însă, aceeași pondere și aceeași frecvență. La origine, un 
rit consacrat zeului naturii și al vegetației, Caloianul a devenit, cu timpul, un rit de 
invocare a ploii care a coexistat, în timp și chiar în același spațiu, cu alte forme de 
obiceiuri de promovare a fertilității pământului, precum Paparuda, și cu alte rituri 
destinate influențării mersului vremii. 

Cu privire la originea obiceiului, T. Burada este de părere că trebuie căutată într-
o zeitate dacică4, iar alți cercetători au încercat să demonstreze că originea acestuia se 
regăsește în tradiția strămoșilor noștri romani și anume în sărbătoarea Argerilor, când 
se făceau „vrăji de ploaie”5. Mai târziu, Marcu Breza6 susține originea Caloianului în 
cultul zeului naturii care moare și renaște, zeu cunoscut sub mai multe denumiri (Attis, 
la frigieni; Osiris, la egipteni; Adonis, la greci; Tammuz, la babilonieni), iar în opinia 

                                                 
3 Alexandru Popescu, Tradiții de muncă românești, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 

1986, p. 109. 
4Apud Dumitru Pop, Obiceiuri agrare în tradiția populară românească, Cluj-Napoca, Editura 

Dacia, 1989, p. 147. 
5 Ibidem; I. A. Candrea, Caloianul, în „Adevărul literar și artistic”, IV (1923), nr. 124, p. 2; 

Tache Papahagi, Din folclorul romanic și cel latin. Studiu comparat, 1923, p. 102. 
6 Marcu Breza, Paganism in roumanian folklore, London, 1928, pp. 32–36. 
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lui G. Ivănescu7 numele de Ene sau Ian care denumește obiceiul în discuție la români și 
bulgari, provine dintr-o sursă grecească populară8. 

Dumitru Pop, pe baza cercetării materialelor legate de obiceiul Caloianului, 
ajunge la concluzia că acesta reprezintă numai una dintre manifestările folclorice 
românești, destinate influențării mersului vremii, iar „variantele obiceiului evidențiază 
adesea un proces de întrepătrundere, de contaminare a acestor manifestări, a căror 
origine nu va putea fi stabilită niciodată cu exactitate. Chiar dacă – așa cum a arătat  
I. Candrea – unele din variantele Caloianului nostru sunt identice cu cele bulgărești 
(«ghermenciuk»), există altele pe care nu le întâlnim nici la bulgari și nici la alte 
popoare”9. 

Asemenea Paparudei și Sângeorzului, ceremonialul Caloianului era practicat, 
îndeosebi, primăvara, într-un moment important în dezvoltarea culturilor, când 
acestea treceau la faza de creștere, iar semințele încolțite aveau nevoie de umiditate 
crescută. Reprezintă, așadar, la origine, un rit de etapă10, menit să asigure condiții 
de fertilitate, în primul rând un regim pluviometric normal, pe toată perioada de 
dezvoltare a culturilor. 

Spre deosebire de alte ritualuri și obiceiuri agrare, efectuate la anumite date 
fixe din Calendar sau la debutul și încheierea activităților agricole, Caloianul se 
practica și la termene fixe, dar și atunci apărea problema ce urma să o îndepărteze. 
Astfel, după unele informații mai vechi, ceremonialul se desfășura în joia a treia 
după Paști, cunoscută sub denumirea de joia Caloianului11, zi considerată o 
adevărată sărbătoare, când era interzis lucrul, iar în sat se organizau hore și petreceri. 
Desfășurarea ceremonialului în preajma sărbătorii Paștelui, într-o perioadă în care, 
anterior creștinismului, se performau numeroase obiceiuri de fertilitate, face 
trimitere la sărbătoarea primăverii care, pe vremuri, înscria sfârșitul Anului Vechi 
și începutul Anului Nou la popoarele agricole și, în același timp, se fac referiri la 
zeul vegetației care moare și învie. Totodată, este evidentă relația statornicită, în 
mentalul colectiv, între moartea și nașterea divinității sărbătorită în perioada 
pascală și cea a vegetației. Numai moartea Caloianului, ca formă de inițiere, aducea 
cu sine încărcătura magică necesară realizării scopului. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în majoritatea localităților unde a fost 
atestat, săvârșirea ritualului nu ținea de o dată anume, ci se practica „într-o marți”, 
„totdeauna joi de lângă 8 mai” sau „miercurea, în a șasea săptămână după Paști”12. 
Obiceiul avea loc și în ajunul zilei de Duminica Tomii13, iar, mai târziu, ceremonialul 

                                                 
7 G. Ivănescu, O influență bizantină sau slavă în folclorul și limba românească: Caloianul, în 

„Folclor literar”, I, Timișoara, 1967, p. 14. 
8 Ibidem, pp. 20–22. 
9 Dumitru Pop, op. cit., p. 151. 
10 Ibidem, p. 143. 
11 Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea, București, 

Editura Minerva, 1976, p. 177. 
12 Ibidem, p. 268. 
13 Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui  

B.P. Haşdeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 372. 
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se organiza ocazional, cele mai multe informații menționând practicarea acestuia 
„la secetă prea mare primăvara sau vara” sau „când era secetă”14. 

Totodată, în aceleași chestionare găsim răspunsuri potrivit cărora Caloianul 
se practica „și la secetă prea mare și la ploaie prea abundentă” sau „când plouă prea 
mult”15. Aceste răspunsuri, în opinia lui Dumitru Pop, „indică confuzia cu alte rituri 
destinate influențării mersului timpului, precum și un ultim stadiu din evoluția 
obiceiului, după care se va restrânge și se va retrage treptat din viața folclorică”16. 

Ritualul cuprinde, în desfășurare, câteva momente principale care se întâlnesc 
în majoritatea zonelor în care obiceiul s-a practicat: confecționarea păpușii cu chip 
de om, împodobirea ei, bocirea ca pe un mort, înmormântarea, pomana, dezgroparea la 
trei zile și aruncarea pe apă sau într-o fântână. 

Elementul central al obiceiului este păpușa confecționată din lut galben, 
pământ, noroi, cârpe sau petice vechi, care substituie fie o divinitate pluviometrică, 
fie un sol trimis la divinitatea pluviometrică pentru pornirea sau oprirea ploilor. Ca 
număr, se făceau una, două sau mai multe păpuși (cu trăsături feminine și masculine). 
În opinia lui Ion Ghinoiu, în funcție de zonă și de scopul pe care-l urmăreau 
protagoniștii, aceasta se numea Ploaia, Moașa Ploii, Mama Caloiana, Maica 
Călătoarea, Scaloiana (atunci când era invocată să aducă ploaia), Mama Secetei, 
Seceta, Tatăl Soarelui, Sfântul Soare, Sântilie (când trebuia să o oprească)17. Pe 
aceleași coordonate se înscriu și informațiile consemnate de Adrian Fochi: 
„Termenul de Caloian și Scaloian apare destul de rar; în general, practica și 
denumirea păpușii este «muma ploii», «tatăl soarelui» sau «mama secetei»”18. 

În Oltenia, mica păpușă, cât și ceremonialul, poartă denumiri diferite: Muma 
ploii (Corlățel, Gogoșu, jud. Mehedinți, Rusănești, jud. Olt), Caloian (Prunișor, 
jud. Mehedinți), Zgherman (Orlea, jud. Olt), Muma Ploii și Tata Soarelui (Bistreț, 
Gogoșu, jud. Dolj, Bălăcița, jud. Mehedinți, Dobrun, jud. Olt și în multe alte 
localități)19. 

Cel mai adesea se făcea o singură păpușă. Aceasta era modelată numai de 
copii cu vârste până la 10–12 ani, în special de către fetițe, care erau organizate în cete 
formate dintr-un număr impar de persoane (uneori, participau și băieți). Criteriul de 
bază în selectarea membrilor cetei era puritatea rituală, în mentalul popular existând 
credința că întotdeauna copiii „erau curați la suflet și puteau să fie ascultați”20. În 
unele situații, participau și adulți care, însă, doar ajutau la această operațiune. 

                                                 
14 Adrian Fochi, op. cit., p. 263. 
15 Ibidem. 
16 Dumitru Pop, op. cit., p. 154. 
17 Ion Ghinoiu, Mitologie română. Dicționar, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 

2013, p. 60; vezi și Idem, Comoara satelor.Calendar popular, București, Editura Academiei Române, 
2005, p. 152. 

18 Adrian Fochi, op. cit., p. 275. 
19 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic 

Român, vol. I, Oltenia (ediţie îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca), Bucureşti, Editura 
Enciclopedică, 2001, p. 310. 

20 Ibidem. 
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Efigie a divinității pluviometrice21, mica păpușă din lut era împodobită cu 
flori, uneori cu coji de ouă roșii păstrate de la Paști și supusă, apoi, unui adevărat 
ceremonial de înmormântare. Florile ce o împodobesc (busuioc, flori de câmp, 
izmă creață) conferă micii păpuși caracterul de personaj vegetațional. Efigia era 
așezată pe o bucată de scândură sau într-un coșciug, era bocită și înmormântată. 
Ceata, orânduită sub forma cortegiului funerar, asemănător celui real, participa la 
înmormântarea Caloianului după un scenariu asemănător înmormântării tinerilor 
necăsătoriți (cu preot, steag funerar și bocete) în diverse locuri (în grădină, în 
câmp, pe malul uni râu, la răscruce de drumuri etc.). 

Spațiul de îngropare a păpușii era tot atât de important, având rosturi magice. 
Astfel, se credea că, dacă este îngropată pe malul unui râu sau lângă o fântână, se 
va produce fenomenul dorit – ploaia. Prin îngroparea în câmp se indica locul unde 
era necesară ploaia pentru creșterea feritilității. Uneori, păpușa era înmormântată la 
hotar, între două sate sau la răspântii, așadar în locuri mitice, în spații unde 
comunicarea dintre cele două lumi, Lumea de aici și Lumea de dincolo, devine 
posibilă22. Alteori se îngropa într-un loc secret, neștiut de nimeni. 

În unele variante locale, păpușa de lut, în loc să fie îngropată, era aruncată 
într-o fântână sau lăsată să plutească pe o apă curgătoare. La Rusănești, jud. Olt, 
„Copiii făceau o păpușă din cârpe, o aruncau în Olt ca să plouă, boceau și făceau 
pomană”23, iar la Brâncoveni, în vreme de secetă se făcea Muma ploii care se arunca în 
fântână ca să învie: „Când era secetă mare, copiii, fetițe și băieți, până la 10 ani, puși de 
babe, făceau Muma Ploii din pământ, nămol. O puneau într-o cutie și o înconjurau cu 
flori. Unul lua cutia în mână, ceilalți mergeau cu lumânări aprinse și plângeau. Ne 
rugam să plouă, ocoleam tot satul și o azvârleam în fântână”24. 

Ceremonialul funerar este însoțit de bocete. Se pare că la origine avem de a face 
cu incantații, în care principalul motiv îl reprezintă implorarea ploii binefăcătoare. 
Caloianul este rugat să urce în cer și să implore divinitatea să dezlege ploile: 
„Caloiene, iene, / Du-te-n cer și cere / Să deschidă porțile, / Să sloboade ploile / Să 
curgă ca gârlele / Zilele și nopțile… Ca să crească grâiele”25 sau, într-o altă variantă: 
„Caloiene, ene, / Caloiene, ene, / du-te-n ceri la Dumnezeu / ca să plouă tot mereu, 
/ zilele / și nopțile / să dea drumul roadelor, / ca să fie-mbelșugată, / roadele, 
noroadele, / țara toată, lumea toată”26. Alături de valorile magice, prin invocarea 
divinității căreia i se adresează o cerere, întâlnite în formele mai vechi, lirismul 
Caloianului îmbracă și valori de esență practică, un strigăt de disperare în fața 
iminenței foametei: „Cum ne curg lacrămile / Să curgă și ploile”27. 
                                                 

21 Ion Ghinoiu, Mitologie română..., p. 60. 
22 Antoaneta Olteanu, Metamorfozele sacrului. Dicționar de mitologie populară, București, 

Editura Paideea, 1998, p. 42; a se vedea și Idem, Calendarele poporului român, București, Editura 
Paideea, 2000, pp. 639–640. 

23 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 312. 
24 Ibidem, p. 311. 
25 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, București, Editura Didactică și 

pedagogică, 1991, pp. 135–136. 
26 Marcel Olinescu, Mitologie populară, București, Editura Saecului I.O., 2001, p. 244. 
27 Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, op. cit., p. 136. 
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Într-o altă variantă mai veche și mai restrânsă ca întindere geografică (sudul 
Moldovei, Dobrogea) este prezentată situația nefericită a mamei care-și caută fiul 
dispărut: „Caloiene, Ene / Te plânge mă-ta / Prin pădurea rară, / Cu inima friptă-
amară; / – Aoleo, Caloiene, Ene! / Te caută mă-ta / Prin pădurea deasă, / Cu 
marama întoarsă / Cu fața aleasă / …”28. Este vorba aici, după cum subliniază 
Narcisa Știucă, despre un motiv suplimentar, „al căutării mamei îndurerate, cu altă 
sugestie de interpretare: tânărul Caloian și-a încheiat deja viața pământească, el nu 
mai poate fi un mediator între oameni și cer, dar plânsul neistovit al mamei 
anticipează simbolic ploaia, ca rezultat al sacrificiului lui”29. 

După înmormântare, se face pomana Caloianului, o masă rituală cu alimente 
aduse de către membrii cetei sau adunate de la săteni. 

Secvența îngropării simbolice a Caloianului este partea din ritual cea mai 
importantă, încărcată de sensuri magice și religioase. Potrivit informațiilor etnografice, 
semnificația îngropării păpușii din lut este „ca să înverzească”, ca să reînvie30. 
Întemeindu-se, la origini, pe sacrificii umane reale, îngroparea Caloianului, așadar 
moartea simbolică a acestuia și contactul direct cu solul determină reînvierea vieții 
îngropate, creșterea puterii de regenerare, deci conduce la creșterea fertilității: 
„Frate, frate, Caloiene, / Nu te punem în pământ ca să putrezești, / Ci te punem să-
nverzești, / Căluiene, Căluiene, of! of!”31. 

În ceea ce privește gestul ritual al aruncării în apă a Caloianului, se păstrează 
aceeași idee, a regenerării, a învierii zeului. Imersiunea în apă presupune, în plan 
uman, moartea, dar pe plan cosmic și antropologic este vorba despre o moarte 
simbolică, urmată întotdeauna de o renaştere, o regenerare: „Contactul cu apa 
implică întotdeauna regenerarea; pe de o parte, pentru că disoluţia e urmată de o 
«nouă naştere», pe de altă parte, imersiunea fertilizează şi sporeşte potenţialul de 
viaţă şi creaţie”32. 

Uneori, după trei zile, păpușa era dezgropată, bocită din nou și, fie era 
aruncată într-o fântână sau într-o gârlă, fie era așezată pe o scândurică și i se dădea 
drumul pe o apă curgătoare, urând ca anul să fie ploios și plin de belșug. La 
Gogoșu, jud. Mehedinți, păpușa de lut „se îngropa pe malul Dunării. În groapă se 
puneau flori, coji de ouă roșii. Copiii boceau. [Când se dezgropa păpușa] era lăsată 
să plutească pe apă sau era aruncată în Dunăre”33. 

În unele variante locale, după ce era dezgropată, efigia era zdrobită sau ruptă 
în bucăți și apoi abandonată în fântâni sau ape curgătoare: „Când era secetă se 

                                                 
28 Georgeta Nițu, Magia ploii. Practici tradiţionale de invocare a ploii, în „Anuarul 

Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu Plopşor»”, nr. 3, 2002, p. 333. 
29 Narcisa Alexandra Știucă, Spirala sărbătorilor. Rosturi, tâlcuri și deslușiri, Sibiu, Editura 

Astra Museum, 2014, p. 207. 
30 Dumitru Pop, op. cit., p. 158; vezi și Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 520. 
31 Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 484. 
32 Mircea Eliade, op. cit., pp. 183–184. 
33 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 311. 
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îngropa Muma ploii la crucea fântânii; [dacă seceta continua] era scoasă, ruptă și 
băgată în fântână”34. 

Secvența dezgropării Caloianului, a ruperii lui în bucăți, a zdrobirii acestuia 
și aruncarea în fântâni „vine să confere obiceiului nu numai o mai mare amploare și 
un grad sporit de complexitate, ci și o idee nouă: aceea de pedepsire a zeului naturii. 
Poate că într-un stadiu mai vechi Caloianul era dezgropat a treia zi numai dacă după ce 
fusese înmormântat nu plouase, dacă prin urmare zeul nu-și dusese la îndeplinire 
misiunea pentru care îl invocaseră oamenii. Cele două rituri s-au contras apoi în 
unul singur, acesta din urmă devenind o simplă secvență a celui dintâi. Astfel, 
«ruga» a ajuns să fie însoțită și de cealaltă alternativă: pedepsirea prin ucidere și 
profanare a zeului”35. 

În cele din urmă, se organiza, din nou, o petrecere de pomenire a Caloianului, 
numită „pomana Caloianului” care se încheia, uneori, cu hora Caloianului36. 

Deși în studiile de specialitate s-a vorbit despre unitatea obiceiului pe întreg 
teritoriul românesc, analiza variantelor acestuia conduc către o mare diversitate în 
cadrul acestei unități. După cum subliniază Dumitru Pop, „problema care se pune este 
dacă această diversitate este rodul procesului de dezagregare a obiceiului, mai complex 
odinioară sau, dimpotrivă, variantele lui sunt mărturii ale procesului său treptat de 
evoluție, până la formele cele mai ample și mai complexe pe care le cunoaștem?”37. 

În sudul Olteniei și Munteniei, obiectele ritului erau două păpuși de lut, una cu 
înfățișare bărbătească – Tatăl Soarelui, alta cu trăsături feminine – Muma Ploii, 
Caloiana, Caloienița, mesageri perechi care sunt trimiși către divinitate printr-un rit 
funerar (înhumare sau scufundare în apă) cu mesaje antagonice: Ea să aducă ploaia, 
El să o oprească38. Fiecare sunt simboluri ale Soarelui ca divinitate la multe 
popoare39, respectiv simbol al Ploii, entitate mitică, căreia i se atribuia caracter 
sacru la multe popoare unde agricultura era ocupație de bază. 

În general, ritualul era performat pentru aducerea ploii, în perioadele secetoase. 
În acest caz, era îngropată păpușa reprezentându-l pe Tatăl soarelui, iar Muma ploii se 
arunca pe apă sau se lega de un par în gard. Dar, pe lângă invocarea ploii, obiceiul se 
înfăptuia și pentru stoparea acesteia, acum procesul fiind invers, se îngropa Muma ploii 
și se lăsa Tatăl soarelui. Iată cum se desfășura ritualul la Ghioroiu, jud. Vâlcea: „Muma 
Ploii și Tata Soarelui erau două păpuși din pământ clisos. Îngropau păpușa la rădăcina 
unei cruci [făcută tot de copii] din nuiele mai groase sau din coceni de porumb. Când 

                                                 
34 Ibidem. 
35 Dumitru Pop, op. cit., p. 168. 
36 Ion Ghinoiu, Mitologie română..., p. 61. 
37 Dumitru Pop, op. cit., p. 152. 
38 Ion Ghinoiu, Mitologie română... p. 61; vezi și Idem, Zile și mituri. Enciclopedie a 

sărbătorilor, ritualurilor, ființelor fabuloase, eroilor, și miturilor, din panteonul popular românesc, p. 
57, a se vedea: https:/ / kupdf.net/ download/ ion-ghinoiu-zile-aring-yuml-i-mituri-calendarul-aring-
pound-auml-fnof-ranului-roman_58e3e722dc0d609059da980d_pdf (accesat la 5 iunie 2020). 

39 Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Timișoara, Editura Amarcord, 
1994, pp. 170–171. 
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erau prea multe ploi îngropau pe Muma ploii, ca să nu mai plouă; când era secetă mare, 
îngropau pe Tatăl soarelui, ca să oprească seceta și să dea drumul ploilor. Boceau ca la 
mort, puneau flori în groapă. Păpușa nu se dezgropa niciodată”40. În funcție de 
orizontul de așteptare, este înregistrat un text ritual specific: „A murit tata soarelui /  
Și-a-nviat mama ploii” sau „A murit muma ploii / Și a înviat tatăl soarelui”41. 

După cum se observă, în acest ritual are loc amenințarea și pedepsirea uneia dintre 
cele două zeități-patroane (a secetei sau a ploii) în paralel cu invocarea celeilalte. În 
opinia lui Dumitru Pop, s-ar putea ca, inițial, să fi existat două rituri independente („tatăl 
soarelui” și „muma ploii”) la care oamenii apelau în funcție de necesități iar în decursul 
timpului acestea s-au influențat reciproc, constituindu-se într-unul singur: „Modul lor de 
desfășurare în stadiul de evoluție pe care-l reprezintă aproape toate variantele ce ne sunt 
cunoscute relevă probabil contragerea lor în unul și același rit, pedepsirea prin moarte a 
uneia dintre cele două divinități arhaice, fiind simultană cu invocarea celeilalte, sau, în 
sistemul gândirii magice, anularea uneia echivalând, implicit cu afirmarea, cu 
promovarea celeilalte”42. Același autor subliniază faptul că obiceiul „tatăl soarelui” și 
„muma ploii” reprezintă un rit arhaic de alungare a secetei sau a ploii (și nu de 
invocare, ca în cazul Caloianului). 

Așadar, păpușa care este îngropată reprezintă divinitatea care trebuia pedepsită. 
În vreme de secetă, după cum menționam, era pedepsit zeul Soare, care era îngropat în 
pământ, iar păpușa Muma ploii era lăsată să plutească pe o apă, ritualul având menirea 
de a implora divinitatea pentru dezlegarea ploilor fertilizatoare. Prin urmare, putem 
vorbi de o practică magică concomitentă, în dublu sens, având drept rezultat alungarea 
secetei, prin îngroparea Tatălui Soarelui, și invocarea ploii, prin învierea Mumei Ploii. 

Uneori, pe drum, atunci când mergeau să îngroape păpușa, membrii cetei erau 
stropiți cu apă. Astfel, la Leu, jud. Dolj, în condiții de secetă prelungită, păpușa era 
îngropată, de copii, lângă troița fântânii, însă, „Înainte de îngropare, păpușa era dusă în 
curtea bisericii, unde se ocolea biserica și se trăgea clopotul. Când se ducea păpușa să 
fie îngropată, se aținea calea cu găleți de apă, în fața și în spatele cetei. Dacă se 
întâmpla să fie și vreo femeie gravidă, se arunca apă pe ea, ca să fie belșug, să fie rod 
bun, să plouă la timp pe ogoare. Mormântul era împodobit cu flori și lumânări aprinse, 
ca la orice înmormântare. În timpul înmormântării se spunea: «A murit Tatăl Soarelui 
și va învia Muma Ploii. Plouă Doamne, plouă / Pe toate ogoarele / Să se facă bucatele / 
Să se umple pătulele»”43. Stropitul cu apă al efigiei și al membrilor cetei are o 
importanță deosebită, având menirea de a provoca, prin magia imitativă, ploaia. 

În unele localități, în vreme de secetă se îngropau amândouă. Spre exemplu, la 
Oboga, județul Olt, „se făceau două păpuși, Muma Ploii și Tata Soarelui, acum nu se 
mai obișnuiește. Le îngropau la o fântână, în groapă se turna apă, le udau și 
participanții la ceremonie. Nu se mai dezgropau, se uda mormântul timp de 40 de zile 

                                                 
40 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 312. 
41 Adrian Fochi, op. cit., pp. 273, 274. 
42 Dumitru Pop, op. cit., p. 160. 
43 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, p. 311. 
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dacă nu ploua”44, iar la Cetate, jud. Dolj, păpușile se îngropau sub o tufă de boji:  
„… acestea erau îngropate una lângă alta. Pe ele se puneau petale de flori și peticul pe 
care au fost aduse, apoi se acopereau cu pământ stropit cu apă. Pe mormânt se puneau 
ramuri verzi și coronițe de flori. Fetele pregăteau pomana din pite de pământ, tot atâtea 
câți copii participau. Pitele se aruncau în sus pentru a chema ploaia”45. 

Un rol important în cadrul ceremonialului îl are magia cuvântului, textul care 
însoțește actul ritual. Redăm, în continuare, după datele chestionarului lui N. Densușianu, 
câteva forme ale acestuia: „Aaa, – au, – au, mărelică Doamne, / Doamne, Doamne și 
iar Doamne, / A murit tata soarelui, / Soarelui viteazului, / Și a rămas muma ploii / Să 
dea ploaie și șiroaie, / Să curgă pe hududoaie”46 sau, într-o altă incantație din Valea 
Stanciului, județul Dolj, „Aoleo, tată de soare, / Mort te punem în vultoare. / Mai 
schimbă razele călduroase / Și dă pe pământ ploi mănoase. / Aoleo, muma ploii, / Mai 
învie odată / Și dă-ne pe pământ / Ploaie îmbelșugată”47. 

Mihai Pop, analizând poezia de ceremonial pentru Muma ploii, arată faptul că 
acesta este un rit de invocare a precipitațiilor combinat cu unul de alungare a secetei: 
„Aoleo, crăiță, crăiță, / Tata Soarelui a murit, / Muma ploii a înviat, / Dă-ne și nouă 
ploiță, / Deschideți portițele / Să curgă ploițele”48. 

În cazul în care ploile erau prea abundente, se îngropa Muma ploii, fie în grădină 
sau pe malul Dunării49, fie sub o cruce, la răspântii, în vatra focului sau în cimitir50, iar 
pe Tatăl soarelui îl puneau pe un gard, într-un pom verde, pe mărăcini sau pe o cruce 
de la fântână51, gestul urmărind cinstirea soarelui în scopul opririi ploilor. 

Se observă în această manifestare rituală, simultaneitatea celor două modalități 
magico-religioase pentru influențarea mersului vremii (cu precădere, ploaia și căldura). 
Este vorba, în primul rând, despre manifestări cu caracter de rugă, prin incantații forțele 
divine fiind chemate să aducă fenomenele necesare colectivității. Cealaltă modalitate 
este de pedepsire a divinității, pe această cale, omul încearcând să ucidă zeul care 
favorizează fenomenul atmosferic nedorit. 

Dacă în unele studii de specialitate ritul „Tatăl soarelui” și „Muma ploii” este 
considerat o formă specială a Caloianului, există și abordări care diferențiază Caloianul 
de cele două secvențe rituale. Astfel, în opinia lui Dumitru Pop, ritul Caloianului, deși a 
cunoscut forme variate de manifestare, este diferit de obiceiul „Tatăl soarelui”, „Muma 
ploii”. Dacă în ritul Caloianului, consacrat zeului vegetației, a cărui jertfire, prin 
îngropare sau scufundare în apă, aveau scopul de a-l reînvia, în ritul magico-religios 
„Tatăl soarelui” și „Muma ploii”, prin sacrificarea zeului se urmărea dispariția, anularea 

                                                 
44 Ibidem, p. 312. 
45 Ibidem, p. 311. 
46 Adrian Fochi, op. cit., p. 274. 
47 Ibidem. 
48 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, București, Editura Univers, 1999, p. 127. 
49 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri …, pp. 311–312. 
50 Georgeta Nițu, op. cit., p. 333. 
51 Ibidem. 
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fenomenelor pe care le patrona52. În decursul timpului a avut loc, însă, un proces de 
contaminare a celor două rituri distincte, fenomen care s-a produs pe baza afinităților 
funcționale, iar rezultatul a fost apariția unei noi variante a Caloianului. Aceasta 
debutează cu invocarea zeului, așa cum se întâmpla în forma originală a obiceiului, și se 
încheie cu pedepsirea zeului, modalitate specifică ritului Tatăl soarelui. 

Aşadar, ritul Caloianului, această practică magică de pornire sau oprire a 
ploilor, ocupă un loc important în cadrul obiceiurilor de fertilitate. Pornind din 
vremuri străvechi, obiceiul a cunoscut, în evoluția sa, forme variate însumând 
gesturi și acte magico-rituale, mai mult sau mai puțin unitare la nivel național, ce 
aveau scopul de a ajuta dezvoltarea culturilor agricole. Cu timpul, dar, mai ales, în 
ultimele decenii, obiceiul a îmbrăcat predominant o formă ludică, migrând tot mai 
mult către folclorul copiilor. În prezent, practicarea unei agriculturi având la bază 
tehnologii de ultimă generație unde randamentele solicitate au la bază cercetări 
științifice riguroase, atrage după sine o atrofiere a multora dintre riturile și 
obiceiurile de fertilitate practicate odinioară. 

RITUAL HABITS AND PRACTICES  
REGARDING GROUND’S FERTILITY 

(Abstract) 

Within agricultural habits, fertility rites form a significant category, focusing more on 
ensuring normal rainfall conditions. In this article we will focus on Caloian, a magical-
ritual practice of triggering precipitation (but also to stop them, in certain situations), 
conserved in the oral tradition of the Romanian people and practiced close to our days.  

The habit of Caloian is one of the most interesting and complex folklore 
manifestations of the archaic type. The main element of the custom is the doll made of clay, 
mud, rags or old patches, which replaces either a pluviometric divinity, either a messenger 
sent to the pluviometric divinity for starting or stopping rains. 

 
Keywords: agrarian habits, Caloian, fertility rites, popular mentality. 

                                                 
52 Dumitru Pop, op. cit., p. 160. 
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CONTRIBUȚII LA O TIPOLOGIE A BOLILOR IN FOLCLORUL 
MEDICAL – IMAGINI ALE CORPULUI ȘI PRACTICI DE 
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GABRIELA BOANGIU* 

Literatura de specialitate referitoare la descântece, precum și, mai extins, la 
folclorul medical sau medicina poporană este foarte amplă, de la culegerile 
interbelice de folclor, până la anumite tratate de etnoiatrie. Ca o structură de bază, 
putem menționa lucrarea lui I. Aurel Candrea, Folclor medical român comparat, 
cea a doamnei Mariana Sefer – Medicină populară românească sau cea a lui Tudor 
Pamfile – Boli și leacuri la oameni, vite și păsări după datinile și credințele 
poporului român adunate din comuna Țepu (Tecuciu) și exemplele pot continua 
după cum se va observa pe parcursul prezentului studiu. 

Printre cercetările de folclor medical realizate în regiunea Olteniei este 
binecunoscută lucrarea lui Chales Laugier (1875–1939) – Contribuțiuni la medicina 
empirică din Oltenia. Acesteia i se pot adăuga studiile doctorului craiovean Mihai 
Cânciulescu, existente la Arhivele Statului și care își așteaptă publicarea. Doctorul 
Mihai Cânciulescu a desfășurat o activitate intensă în cadrul Filialei Craiova a 
Societății Științelor Medicale, înființând o Secție de Istorie a Medicinii și 
Farmaciei și de folclor medical, având preocupări serioase referitoare la folclorul 
medical, nu doar cel din Oltenia sau național, ci și asupra elementelor de influență 
balcanică: „dintru început ne-am propus să lărgim sfera noastră de investigații nu 
numai la întreg teritoriul țării noastre, dar, așa cum de altminteri procedase și 
revista Mișcarea medicală română, și la spațiul balcanic, date fiind multiplele 
afinități și paralelisme existente pe plan istoric și cultural la popoarele din sud-estul 
Europei. Legături temeinice au fost stabilite în primul rând cu vecinii noștri de 
peste Dunăre, medico-istoricii și folcloriștii bulgari, cu care s-au organizat ședințe 
comune, care au permis examinarea comparatistă a etnoiatriei celor două popoare, 
cu punerea în evidență a unor similitudini semnificative”1. Importanța studiilor sale 
de folclor medical rămâne peste veacuri: „Fără să neglijăm studierea aspectelor 
magice și superstițioase ale etnoiatriei, ca documente istorice ale mentalității 
preștiințifice, interesul nostru s-a concentrat asupra empirismului medical, în 
                                                 

* Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: boangiu_g@yahoo.com. 

1 ***Despre medicina populară românească. Studii, note și documente, București, Editura 
Medicală, 1970, p. 302. 
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vederea punerii în lumină a tot ce a fost și a rămas cu adevărat valoros din comoara 
înțelepciunii populare”2. 

Prezentul studiu își propune să identifice anumite criterii de tipologizare a 
bolilor în folclorul medical, anumite denumiri tradiționale ale bolilor, unii termeni 
tradiționali pentru anumite părți ale corpului, un anumit imaginar al corpului, 
precum și să stabilească prezența anumitor ființe fantastice drept origine a anumitor 
boli. De asemenea, se vor identifica anumite practici de vindecare prin intermediul 
descântecelor. 

Reprezentările simbolice ale bolilor în mentalitatea arhaică au surse variate: 
„Concepția folclorică despre esența proceselor patologice are rădăcini multiple și 
felurite. La elaborarea acestei concepții, așa cum o întâlneam până mai ieri la țăranul 
român, au contribuit, într-o măsură sau alta observațiile empirice efectuate de lecuitori 
anonimi, ca și reprezentările magice sa preceptele religioase, iar într-un stadiu mai 
recent, anumite cunoștințe împrumutate de la medicina savantă. (...) Viziunea folclorică 
despre boală nu posedă o unitate internă stabilă, ci se prezintă, dimpotrivă, ca un 
conglomerat de noțiuni și explicații cu o coeziune extrem de slabă”3. 

Imaginarul simbolic al corpului, așa cum apare în descântece, depinde de 
descrierea bolii, de originea bolii, de modul cum apare reprezentată simbolic boala. 
Apar țesute aici o mulțime de simboluri, „simbolul ca semn care trimite la un 
indicibil și invizibil semnificat, prin aceasta fiind obligat să incarneze concret 
adecvarea care îi scapă, și aceasta prin jocul redundanțelor mitice, rituale, iconografice, 
care corectează și completează inepuizabil inadecvareaˮ4. Această definiție a 
simbolului, ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează imaginarul simbolic. 
Astfel, „neputând să figureze infigurabila transcendență, imaginea simbolică este 
transfigurarea unei reprezentări concrete printr-un sens pentru totdeauna abstract. 
Simbolul este deci o reprezentare care face să apară un sens secret, el este epifania 
unui misterˮ5. 

Simbolistica structurii corpului omenesc se observă în manifestarea bolii aşa 
cum este descrisă în descântece, în descrierea procesului de vindecare, în prezentarea 
agenţilor vindecării, în recuzita descântătoarei (de exemplu, gestualitate specifică şi 
plante de leac, formule magice, obiecte întrebuinţate la descântat etc.). 

Manifestarea bolii are întotdeauna o componentă simbolică ce vine fie de la 
originea bolii – un demon sau o fiinţă supranaturală (Ielele, Rusaliile, Samca, 
Muma-Pădurii, Zburătorul etc.); de la Dumnezeu, dacă ai încălcat vreo interdicţie, 
ai lucrat într-o zi de sărbătoare, de ziua unui sfânt etc. ori nerespectarea unor reguli 
de igienă transmise prin viu grai de la o generaţie la alta. Este greu de înţeles 
pentru săteanul de odinioară cum funcţionează o boală: „Se ştie că omul primitiv 
nu cunoaşte nici pe de parte funcţia normală a organelor din trupul lui. De aceea 
nu-şi poate da seama că bolile provin din tulburarea funcţiilor fiziologice normale 
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din organism. Cum să-și explice el de ce cutare om, plecat sănătos de acasă, e găsit 
zvârcolindu-se puţin după aceea, pe drum, cu spume la gură şi în stare de 
nesimţire? Cum să-şi lămurească el taina omului care astăzi este bine dispus şi 
mâine, fără nici o cauză aparentă, e zguduit de friguri, îi clănţănesc dinţii, pe când 
tot trupul lui e scăldat de năduşeală? Cutare e astăzi cu mintea limpede, om ca toţi 
oamenii şi mâine mintea i se întunecă, vorbeşte ca nerozii sau e cuprins de o furie 
sălbatică. (...) omul primitiv (...) a ajuns la convingerea că boala este pricinuită de 
cineva”6. Această credință, că la originea bolii se află un duh necurat, o ființă 
mitologică sau un demon poate fi identificată în foarte multe descântece românești, 
„de multe ori îmbolnăvirea se produce pe neașteptate, fără ca observatorul profan 
să poată incrimina vreun factor vătămător din mediul fizic sau o încălcare a 
normelor igienice. Sunt cazuri când suferindul simte că, în adâncul corpului, ceva îl 
chinuiește tenace, cu o perfidie și o abilitate care lasă de preupus că în măruntaile 
sale s-a strecurat o ființă posedând o inteligență răuvoitoare. Tendința de 
antropomorfizare proprie mentalității primitive s-a răsfrânt și în domeniul 
patologiei: mai toate afecțiunile fizice și psihice au fost puse pe seama intervenției 
unor spirite ostile, demoni care se străduiesc necontenit să se sălășluiască în trupul 
muritorilor. Dar din fericire, omul nu poate rămâne neputincios în fața asaltului 
demonilor, căci duhurile bolii pot fi alungate recurgându-se la anumite formule 
magice, a căror acțiune este potențată prin administrarea de leacuri propriu-zise”7. 

Vindecarea înseamnă curățarea întregului trup, din cap până la tălpi, 
descântătoarea menționează fiecare parte a corpului: „Aruncături / Și făcături, / 
Ţipături / Și junghiuri, / Săgeți / Și răutăți, / Dureri / Și Supărări (...) / Să ieșiți / Să 
pieriți: / Din cap / De su cap, / Din păr / De su păr, / Din creieri / De su creieri / Din 
urechi / De sub urechi, / Din ochi / De sub ochi, / Din auzul urechilor, / Din vederea 
ochilor, / Din nas / De su nas / Din gură / De sub gură, / Din dinți / De su dinți, / Din 
măsele/ De su măsele (...),/ Din coaste/ De su coaste,/ Din spate/ De su spate (...) / 
Din câte le are. / Din nărtițele nasului, / Din fața obrazului (...) / Din creștetul capului 
/ Până-n tălpile picioarelorˮ8. Sau un alt descânteec de dălac, unde se observă 
enumerarea părților corpului în același timp cu nimicirea bolii: „Dălac veninat, / 
Dălac mursăcat, / Dălac băşicat, / Dălac topsăcat, / De gheavolu’ lăsat; / Dălac albu, / 
Dălac negru, / Dălac roșu, / Dălac galben, / Dălac de nouăzeci și nouă de feluri; / 
Dălac cu dălăcoaica, / Dălac cu bubă, / Dălac cu lucru rău, / Fugi, c-o să-țî fie greu; / 
Fugi lucru ghiavolesc, / Căci cu praf de pușcă te-am împușcat, / Cu sare te-am tăiat, / 
Cu usturoi te-am usturoiat,/ Cu cuțâtu’ te-am junghiat,/ Din carne de la (cutare)/ 
Afară te-am dat: / Din cap, din mâini, din picioare, / Din ochi, / Din nas, din inimă, / 
Și din tot corpul lui” (Informator Lițu Ioana, țărancă, 71 de ani, cules în anul 1979)9. 
                                                 

6 I.A. Candrea, Folclorul medical român comparat. Privire generala. Medicină magică, Iași, 
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Un alt descântec, enumeră parțile corpului, în același timp cu vindecarea: Apucat 
de lucru rău, / Fărâmătură de inimă, / Din ficați, / Din rărunchi, / Cu lucru rău ai 
venit, / Cu lucru rău să te duci, / Fărâmătură, / Apucătură, / Zbătătură, / Să fugi din 
inimă bună, / Din creierii capului, / Din dosul gâtului, / Cine are cruce, / Să vie la 
cruce; / Cine n-are cruce, / Să fugă de cruce” (Informator Stuncă Ioana, țărancă,  
78 ani, cules în anul 1980)10. 

Aceste imagini ale corpului omenesc afectat de boală, descriu cu ușurință 
modul în care percepeau oamenii, odinioară, corpul omenesc și funcționarea 
acestuia. Se constată orientarea pe verticală a corpului omenesc, aşa cum urmăreşte 
şi descântătoarea vindecarea acestuia, „această combinare a descântecului cu 
tratamentul emipiric, pe lângă evidentele și gravele ei inconveniente pe plan medical, a 
avut totuși și o latură pozitivă, servind la fixarea unor scheme terapeutice relativ 
valabile. Din cele mai îndepărtate vremuri, oamenii au făcut, întâmplător, 
descoperiri prețioase în ce privește mijloacele de prevenire și tratare a bolilor: ei au 
constatat că o anumită plantă ingerată de un suferind a vădit proprietăți curative, că 
o anumită manoperă a permis reducerea mai lesnicioasă a unei luxații, că un anumit 
regim alimentar a favorizat restabilirea sănătății. Dintr-un motiv sau altul, memoria 
colectivității n-a izbutit să le înregistreze dar când respectivelor practici 
vindecătoare li s-au alipit ritualuri și exorcisme, ele au putu fi mai ușor memorate, 
asigurându-li-se persistența în arsenalul terapeutic făurit prin contribuția tuturor 
generațiilor. Numai că acest fixator magic al experienței medicale folclorice este și 
el destul de labil. Pe de altă parte, nu arareori, tocmai fondul empiric valoros al 
practicii vrăjitorești lecuitoare se degradează cu timpul și se pierde, rezistând doar 
ritualul, golit însă cu totul de conținutul lui pozitiv”11. 

O tipologie bolilor se poate realiza având drept criteriu terminologia specifică 
patologiilor diferitelor părți ale corpului, „terminologia bolilor este bine stabilită, 
deși numele unora dintre boli variază după regiuni. Dăm mai jos, clasificate, 
numele bolilor pe care le cunoaște poporul: I. Bolile organelor de respirație:  
A. Bolile nasului: 1.Coriza: guturai, gutunar, troahnă, troană, șuhărie (Mold.), 
buduhală (jud. Prahova, Brăila), budihoală (jud. Vaslui), cataroi (Mold.),  
2. Epistaxis: curgere de sânge din nas; B. Bolile gâtului: 3. Anghină: anghină, durere 
de gât; 4. Amigdalită: gâlci, modâlci, bubîlcă; 5. Angină difterică.Crup difteric: 
gușter, șopârlaiță, bolfe, anghină; 6. Laringită: răgușeală; 7. Struma (Hipertrofia 
glandei tiroide): gușa. C. Bolile pieptului: 8. Bronșită: tuse; tusea convulsivă la 
copii e numită tuse măgărească. 9. Astm. Emfizem. Dispnee: năduf, năduh, 
înădușeală, nădușeală, năglugă, înecăciune, șui. 10. Pneumonie. Pleurezie: junghi, 
cuțit, țeapă. 11. Tuberculoză pulmonară: oftică, osfică (Olt.), boală seacă (Județul 
Lăpușna), cihotcă (județul Ismail). II. Bolile aparatului circulator și ale sângelui: 
12. Palpitații: bătaie de inimă; 13. Hidropizie. Ascită. Anasarcă: dropică, apă, boală 
de apă; 14. Scrufuloză: jolnă, scrofuri; 15. Scorbut: studeniță; 16. Cașexie: rast; 
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17. Gută: podagră; 18. Reumatism articular: mâlcaviță, mărcaviță; 19. Reumatism 
poliarticular acut: întâmpinat, (în)tâmpinătură, întunchinătură; III. Bolile aparatului 
digestiv: A. Bolile gurii: 20. Abces alveolar: abubă; 21. Stomatită: studeniță; la 
copii: plesniță, mărgăritărel; 22. Gingivită: năjit; 23. Afte: gurar, plesne, pogană, 
pușchea, acrum; 24. Ranula: broscuță, broască sub limbă. B. Boli de stomac și de 
intestine: 25. Diaree: urdinare, pântecare, treapăd, trepădare, cufureală, coleți, 
pârțuică, mânce-l coca (Trans.); descuiet (județul Lăpușna); spurcat (Județul Dolj); 
26. Colici intestinale: izdat, surdumași; la copii: mătrice. 27. Dizenterie: ieșire 
afară cu sânge, pântecare cu sânge, treapăd cu sânge, urdinare cu sânge, trecere 
(județul Gorj); sfânta boală; vintre; la copii: lamoste; 28. Gastro-enterită: trecătură; la 
copii: babițe; 29. Dispepsie: rânză, căderea rânzei; 30. Crampe: cârcei, frământătură 
la inimă, funicei; la copii: fras; 31. Indigestie: aplecate, plecate, greață, ciumurluială, 
gemărluială, ciumer(n)iță; 32. Constipație: încuiere, încuietură (Județul Lăpușna)...”12. 

O altă clasificare a bolilor se poate realiza dacă se ia în calcul originea bolii. 
Aceasta poate fi pricinuită de lipsa igienii, de un demon, de duhuri necurate sau de 
ființe demonice, de ființe mitologice (Ielele, Sfintele, Frumoasele, Vântoasele sau 
Moroi, strigoi, Zburătorul, Muma-Pădurii etc.), „un dușman care, cu ajutorul 
farmecelor, îi vâră boala în trup”13, o pedeapsă trimisă de Dumnezeu. Așadar, 
„fiecare boală, după concepția poporului, își are demonul ei (...). Acești demoni  
n-au nume speciale, sunt anonimi. Ei poartă, în genere, numele bolii pe care o 
pricinuiesc”14. Iată ca exemplu un fragment dintr-un descântec de năjit (otită): 
„Năjitule/ Sfrijitule,/ Ieși,/ Că nu mai e vreme de stat/ Că te-oi unge, / Te-oi frige,/ 
Te-oi pârli,/ Te-oi fugări,/ Sufletul ți-a ieși...”15. Concepţia că numele duhului 
necurat este ştiut, salvează bolnavul de chinuri, duhul poate fi invins. Astfel se 
explică şi numeroasele epitete ce se adaugă bolii în descântece, pentru a putea 
alunga cât mai variat demonul care îl chinuie pe bolnav: „Brâncă neagră,/ Brâncă 
albă,/ Brâncă turungie,/ Brâncă cafenie,/ Buba Bubelor,/ Muma ciumelor,/ Tu, brâncă 
roșie,/ Tu, brâncă turchează,/ Tu, brâncă albastră,/ Tu, brâncă verde,/ Tu, brâncă 
galbenă,/ Tu, brâncă din soare,/ Tu, brâncă din ninsoare,/ Tu, brâncă din mâncare,/ 
Tu, brâncă din sculare,/ Tu, brâncă din lovituri,/ Tu, brâncă din întâlnituri,/ Tu, 
brâncă din Șoimane,/ Tu, brâncă din cărare,/ Tu brâncă din soare sec,/ Brâncă cu 
izbitură,/ Brâncă cu vifor,/ Brâncă cu izdat,/ Brâncă cu cai negri,/ Brâncă cu cai 
albi,/ Cu coadele zugrăvite,/ Cu coadele poleite...”16. Pe lângă numeroasele epitete 
adăugate bolii pentru a o identifica și învinge, „de teamă să nu omită tocmai acel 
epitet al duhuui care a pricinuit boala de care suferă bolnavul, descântătorul sau 

                                                 
12 I. Aurel Candrea, op. cit., pp. 237–241. 
13 Ibidem, p. 132. 
14 Ibidem, p. 146. 
15 Tudor Pamfile, Boli şi leacuri la oameni, vite şi păsări după datinile şi credinţele poporului 

român adunate din comuna Ţepu (Tecuci), Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria 
Naţională, 1911, p. 49 

16 Grigore Tocilescu, Materialuri folkloristice, București, 1900, p. 619 
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descântătoarea are grija de a adăuga, după înșirarea tututror epitetelor și formula de 
99 de feluri sau de 99 de neamuri, printre care, fără doar și poate, trebuie să se 
găsească și duhul necurat de pe urma căruia se trage boala suferindului”17. Iată ca 
exemplu un descântec din Vâlcea: „Bubă albă,/ Bubă neagră,/ Bubă roșie,/ Bubă 
albastră,/ Bubă cafenie,/ Bubă cenușie,/ Bubă de cal,/ Bubă porcească,/ Bubă 
ovreiască,/ Bubă nemțească,/ Bubă franțuzească,/ Bubă de 99 de neamuri,/ 
Noauăzeci și nouă de bube,/ Bubă de leac,/ Bubă de uscat,/ Ieși de la (cutare)”18. 

O altă cauză a bolii poate fi întâlnirea cu Ielele, Dânsele Sfintele, Milostivele, 
Șoimanele, Doamnele Cuconițele, fetele câmpului, Fetele lui Șandru etc., acestea 
sunt foarte frumoase, sunt îmbrăcate în alb au clopoței la picioare și flori în părul 
despletit19, zboară în aer, fiind însoțite de muzicanți – tineri frumoși pe care i-au 
răpit, unde dansează hora pe pământ, rămâne locul pârjolit, iarba arsă și dacă 
întâlnesc pe cineva în cale îl zmintesc, îi iau mințile. Ele pot remedia acest lucru, 
dacă după o perioadă de timp, un an, li se amintește de cel bolnav și sunt îmbunate 
și îl vindecă. Iată un fragment de descântec, în care se cere bunăvoința 
Frumoaselor: „De-o fi deochiat de Sfinte / Cu inimile bune, / Sfintelor,/ Bunelor, / 
Line ca apa, / Moi ca mătasea, / Dulci ca mierea, / Pe N. să-l lăsați curat, / Luminat, 
/ Cum Dumnezeu l-a lăsat”20. 

Alte ființe supranaturale care s-ar afla la originea unor boli sunt și Rusaliile, 
întrucâtva înrudite cu Ielele, acestea sunt închipuite ca niște bătrâne urâte, „sunt în 
număr de 3 sau 7 și umblă numai în săptămâna Rusaliilor și în ziua de Todorusale 
sau Strat de Rusalii sau Sfredelul Rusaliilor, care cade într-o miercuri, la 24 de zile 
înainte de Rusalii. Zboară și ele prin văzduc, ca și Ielele, cântă și joacă pe la puțuri, 
pe la fântâni, cruci, răspântii, prin poieni etc, dar numai în zilele consacrate lor. În 
aceste zile, nimeni nu trebuie să lucreze, căci ființele acestea răutăcioase se răzbună 
atunci, și ologesc, schilodesc, scot ochii, asurzesc sau înnebunesc pe cei care nu le 
țin zilele”21. Iată un fragment dintr-un descântec care descrie răul provocat de 
Rusalii: „A purces (cutare).../ Pe cale, pe cărare, / Și la mijloc de cale / Cu Rusaliile 
întâlnitu-s-a. / În fața lui izbitu-l-au, / Mâinile dămblăgitu-i-au, / Vinele la picioare 
zgârcitu-i-au, / Piepu-n sus ridicatu-i-au, / Spinarea strâmbatu-i-au, / Creierii 
turbatu-i-au, / Mintea-n cap schimbatu-i-au, / Vlaga din ciolane luatu-i-au, / Trupu 
schimonositu-i-au, Râs de dânsu făcutu-și-au. / Ca un fuior de cânepă l-au 
zbuciumat, / Într-o bute de roată l-au băgat, / Și de laturea drumului l-au aruncat, / 
Și în pulbere l-au astupat....”22. 

Practicile de vindecare sunt diverse, majoritatea înregistrate în cadrul 
descântecelor, însă vindecarea vine numai de la Dumnezeu, așa cum se rostește la 

                                                 
17 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 148. 
18 GH. F. Ciaușeanu, G. Fira, C. M. Popescu, Culegere de folklor din județul Vâlcea și 

împrejurimi, București, 1928, p. 137. 
19 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 183. 
20 Tudor Pamfile, op. cit., p. 30. 
21 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 187. 
22 Grigore Tocilescu, op. cit., p. 1537. 
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finalul descântecului: Descântecul de la mine, / Și leacul de la Dumnezeu. Maica 
Domnului, de asemenea, poate vindeca, ea este cea care îl aude pe bolnav plângând 
și coboară pe scara de aur până la el, finalul unui descântec de moroi: Sâmta Maică 
Mărie, leac din gura mea să fie; Descântecul meu, / Leacu de la Dumnezeu; / Eu 
puțin am descântat, / Sâmta Maica Marie leac mult mi-a dat23. Maica Domnului 
este adesea invocată pentru a veni în ajutor și să aducă vindecarea: „Mărie Maică, 
Sfântă Mărie, / Te rog vină și-mi ajută mie. / Mărie, Maică Sfântă, / Sfântă ești, 
sfântă să fii, / Curată ești, curată să fii; / Leacul de la tine, / Descântecul de la mine. 
/ Eu mă rog ție, / Tu-mi ajută mie”24 sau într-un descântec de deochi din județul 
Vâlcea: „Descâtecu meu / Leacu de la Dumnezeu / Și de la Maica Precista / Și de 
la toți sfinții / Sfinții doftori / Fără de arginți / Chir și Ioan”25. 

Uneori, descântecul menționează anumiți sfinți care pot aduce vindecare,ca 
de exemplu: „Sfint Augustine / Și tu, Sfinte Trifoane, / Luați durerea de la N. / Din 
creștetul capului / Din fața obrazului, / Din gâtlejul gâtului”26. 

La originea vindecării, a leacurilor se poate afla întâmplara, instinctul 
animalelor, instinctul și experiența omului, dar și leacurile băbești, după cum 
menționa I. Aurel Candrea în lucrarea sa Folclorul medical comparat27. Forma 
descântecului poate întruchipa o rugăminte: „De-o fi boala de la sfintele zile 
greșite, / Să-și aducă Milostivele aminte, / Boala să i-o ia, Leacu să i-l dea / De-o fi 
de la Ale Sfinte,/ Să-și aducă aminte,/ Să treacă blânde ca oile/ Și dulci ca 
albinele..”28, o poruncă: „Fugi, izdate,/ Necurate, / Că am o sabie ruginoasă, / Prin 
venin de șarpe trasă, / Când te-ncinge, / Te cuprinde”29, poate realiza vindecarea 
prin eliminare: „Nouă babe, nouă fete nouă șopârlaiți, / Nicio o babă, nici o fată, 
nici o șopârlaiță, / Opt babe, opt fete, opt șopârlaițe, / Nici o babă, nicio fată, nici o 
șopârlaită....”30, printr-un blestem: Dacă-i deocheat de femeie, să-i cază părul, prin 
enumerare, prin descreștere:„Gâlca cât măru, / Gâlca cât para, / Gâlca cât nuca, / 
Gâlca cât aluna, / Gâlca cât bobu, Gâlca cât mălaiul / Gâlca cât un fir de mac uscat, 
/ În patru despicat”31, prin paralelisme: „Cum se spală / Malurile de tină/ Pietrele de 
rugină, Aşa să se spele (cutare) / De orice boală o avea, și De ele s-o spăla”32, prin 
dialog: „– Ce-ai pe limbă? / – O pușchea/ – Ptiu, amu să pieie!”33. 
                                                 

23 I. Aurel Candrea, op. cit., p. 281. 
24 Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, dir. Artur Gorovei, Fălticeni, 

1892 urm., VII, p. 17 apud I. Aurel Candrea, op. cit., p. 283. 
25 Grigore Tocilescu, op. cit., p. 1563. 
26 Simion Florea Marian, Descântece poporane române. Culese de..., Tipografia lui R. Eckhardt în 

Cernăuți, Suceava, 1886, XXII+352 p. Cernăuți, 1886, p. 327. 
27 I. Aurel Candrea, op. cit., pp. 289–294. 
28 Grigore Tocilescu, op. cit., p.1553. 
29 Charles Laugier, Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei, Craiova, f.a. apud I. Aurel 

Candrea, op. cit., pp. 344–345. 
30 Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, dir. Artur Gorovei, Fălticeni, 

1892 urm., III, p. 141 apud I. Aurel Candrea, op. cit., p. 283. 
31 Simion Florea Marian, op. cit., p. 125. 
32 I. Aurel Candrea, Descântece poporane române..., p. 356. 
33 Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare, dir. Artur Gorovei, Fălticeni, 

1892 urm., II, p. 130 apud I. Aurel Candrea, op. cit., p. 360. 
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Dificil de realizat, datorită varietății descântecelor și a practicilor de vindecare, o 
tipologie a bolilor rămâne o problematică deschisă pentru entografi, etnologi, medici 
interesați de folclor, cercetători în general. Considerăm că prezentul studiu a deschis 
câteva căi de cercetare nu numai în ceea ce privește tipologia bolilor, cât și imaginarul 
simbolic al corpului și specificul anumitor practici de vindecare. 

CONTRIBUTIONS TO A TYPOLOGY 
 OF DISEASES IN MEDICAL FOLKLORE – BODY IMAGES  

AND HEALING PRACTICES 

(Abstract) 

This study aims to identify certain criteria for typifying diseases in medical folklore, 
certain traditional names of diseases, and some traditional terms for certain parts of the 
body, a certain imaginary body, and to establish the presence of certain fantastic beings as 
the origin of certain diseases. Also, certain healing practices will be identified through 
enchantments. 

The symbolic representations of diseases in the archaic mentality have various 
sources: bad spirits, the evil eye, mythological beings etc. 

The symbolic imaginary of the body, as it appears in enchantments, depends on the 
description of the disease, on the origin of the disease, on the way in which the disease 
appears symbolically represented. A lot of symbols appear woven here. 

The symbolism of the human body structure is observed in the manifestation of the 
disease as described in enchantments, in the description of the healing process, in the 
presentation of healing agents, in the enchanter’s props (for example, specific gestures and 
herbs, magic formulas, objects used to enchant etc.). 

The manifestation of the disease always has a symbolic component that comes either 
from the origin of the disease – a demon or a supernatural being (Ielele, Pentecost, Samca, 
Muma-Pădurii, Zburătorul etc.); from God, if you violated any prohibition, you worked on 
a holiday, a saint’s day etc. or non-compliance with hygiene rules transmitted orally from 
one generation to another. It is difficult for the villager to understand how a disease works. 

Healing means cleansing the whole body, from head to toe, the enchantress mentions 
every part of the body. These images of the human body affected by the disease, easily 
describe the way people once perceived the human body and its functioning. There is a 
vertical orientation of the human body, as well as its enchanting healing. 

A typology of diseases can be achieved based on the terminology specific to the 
pathologies of different parts of the body 

 
Keywords: enchantment, medical folklore, typology of diseases, healing practices, 

symbolic imaginary of the body. 
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CĂMAȘA FEMEIASCĂ DIN GORJ – MARCĂ IDENTITARĂ 

ROXANA DECA* 

Privit ca ansamblu de piese vestimentare pe care le-a utilizat un popor de-a 
lungul veacurilor pentru protejarea corpului împotriva intemperiilor, portul popular 
este legat de condițiile geografice și climatice, de ocupațiile și meseriile tradiționale. 

Țesutul și cusutul, apanaje exclusiv feminine1 în societatea tradițională 
românească, se axau pe tehnici variate, rezultând astfel diferite materiale țesute din 
bumbac, in, cânepă, lână și borangic. La origine, costumul românesc are un fond 
străvechi iliro-trac, căruia i s-au suprapus influențele romanice și elemente slave. 
Expresie a unei concepții de viață și a unei viziuni stilistice aparte, costumul 
popular devine unul dintre componentele definitorii ale specificului național.2 

Structura costumului popular românesc a fost determinată, în ansamblul ei, 
de factorii socio-economici, istorici, condițiile climatice și geografice, astfel încât 
portul popular a devenit marcă identitară a purtătorului, vorbind despre categoria 
socială a celui care îl îmbracă, despre mediul său natural, ocupațiile acestuia, 
schimburile sale culturale etc. Costumul popular poartă, de asemenea, amprenta 
comunității, vorbind despre stratificarea socială și schimburile culturale cu zonele 
învecinate, fiind un ansamblu de piese vestimentare cu statut emblematic. 

În încercarea de a creiona diferențele tipologice dintre costumul popular gorjean 
și restul țării, vorbim înainte de orice, despre o unitate manifestată prin prezența unor 
elemente comune pe tot spațiul românesc, explicabile prin fondul cultural străvechi. 
Unitatea portului se manifestă cu precădere la nivelul elementelor de structură, croi și 
piese componente, demonstrând vechimea și continuitatea neîntreruptă a poporului 
român pe întreg teritoriul țării. În mare, unitatea se manifestă și la nivelul stilului 
decorativ. Evoluția și nuanțarea costumului popular s-a făcut, însă, ca urmare a creșterii 
schimburilor comerciale – cu prilejul târgurilor, bâlciurilor, nedeilor unde multitudinea 
mărfurilor și a materialelor care se găseau aici erau valorificate după gustul și cerințele 
localnicilor –, însă și sub influența condițiilor istorice, politice, social-economice și 
culturale diferite. Astfel, de-a lungul timpului s-au conturat și dezvoltat diferite tipuri 

                                                 
* Muzeograf dr. în cadrul Muzeului Olteniei, Craiova, Secția de Etnografie; e-mail: 

roxanadeca@gmail.com. 
1 Gisela Bock, Femeia în istoria Europei, Din Evul mediu până în zilele noastre, București, 

Editura Polirom, 2002, pp. 315–316. 
2 Ștefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc, antologie de texte (1838–1929), 

București, Editura Polirom, 2002, pp. 343–347. 
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de costum corespunzând unităților teritoriale care alcătuiau România Evului Mediu: 
Țara Loviștei, Țara Făgărașului, a Hațegului, a Vrancei etc.3. Acestea au generat zonele 
etnografice creatoare, deținătoare și generatoare de spiritualitate și tradiții. 

Gorjul face parte din județele așezate în partea nordică a Olteniei, întinzându-se 
de la poalele munților Vâlcanului și Parângului într-o depresiune netedă mărginită  
de dealurile subcarpatice până către zona de câmpie. Zona a purtat până în secolul  
al XIV-lea numele de Jaleș, după râul Jaleș (cf. documentelor emise de curtea 
domnească în timpul lui Mircea cel Bătrân). Denumirea Gorj apare din secolul  
al XV-lea, având ca reper etimologic cuvântul slav Gorni care înseamnă Jiu (Jiul de 
Sus). Spre deosebire de alte zone etnografice ale țării, Gorjul are o situație privilegiată 
din punct de vedere al documentelor care atestă specificul portului popular, începând 
cu secolul al XVIII-lea. Nu se păstrează vestigii anterioare acestei perioade, deoarece 
piesele de port erau confecționate din materiale perisabile, nerezistând peste veacuri4. 

Mărturii ale portului zonal sunt picturile cu caracter laic din bisericile gorjene, 
portrete ale ctitorilor îmbrăcați în port tradițional, expuse pe pereții bisericilor 
începând cu sec. al XVIII-lea și prima jumătate a sec. al XIX-lea. Astfel de picturi 
întâlnim în bisericile de la Șomănești (1747), Baia de Fier (1752), unde zugravii 
Pană și Dimitrie Diaconul au redat o horă, Brădiceni (1832), Curtișoara (1821), 
Zorlești (1813), Pițicu–Bumbești, Tismana (1815), Târgu Jiu, Bengești etc., unde 
întâlnim țărani purtând costume populare specifice zonei și practicând diferite 
ocupații tradiționale. În prima jumătate a sec. al XIX-lea reprezentarea ctitorilor 
țărani purtând costume tradiționale care sunt redate în amănunt, atât ca piese 
componente, cât și la nivel decorativ, devine o caracteristică pentru toate bisericile 
din Gorj ctitorite în acea vreme. Găsim astfel de reprezentări la bisericile din: 
Băltișoara (1864), Titirlești, Arcani, Lelești, Bălești, Pojogeni etc. Costumul gorjean a 
fost perceput de cercetătorii etnografi ai zonei ca fiind pitoresc și istoric5. 

Cămașa femeiască – piesă de bază a ansamblului vestimentar femeiesc în 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea se relevă ca o etapă extrem de importantă în 
evoluția costumului gorjean. Cunoscută și sub denumirea de ciupag cu poale, 
cămașa femeiască din Gorj se încadrează tipului dacic (încrețită la gât) și stilului 
ornamental specific spațiului extracarpatic; în vechime trupul ciupagului, adică 
poalele, se croiau într-una cu iia; cămașa prezenta clini aplicați pe șolduri; se 
remarca nu numai prin croială, ci și prin ornamentele de pe umăr, mâneci, piepți și 
de pe spate; precumpăneau motivele geometrice și vegetale stilizate6. 
                                                 

3 Ștefan Meteș, Emigrări românești din Transilvania în secolele XIII–XX (Cercetări de demografie 
istorică), București, 1971, p.199, apud Ștefulescu, Gorjul istoric și pitoresc, Târgu Jiu, 1904, pp. 149–150. 

4 Ghidul monumentelor istorice din județul Gorj, Ministerul Culturii, Direcția Județeană pentru 
Cultură Gorj, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2018, pp. 7–14. 

5 Ion Cherciu, Portul popular românesc în cercetările monografice ale Școlii Sociologice de la 
București, București, Editura Unicart, Academia Română, Institutul de Etnografie și Folclor „C-tin 
Brăiloiu”, 2019, p. 139 

6 Elena Secoșan, Paul Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, București, Editura 
Minerva, 1984, pp. 44–58. 
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În contrast cu cămășile din borangic sau bumbac fin de la câmpie, costumul 
purtat în zonele de deal sau de munte ale Olteniei impresionează prin aspectul său 
viguros. Cu toate acestea, cămașa femeiască din Gorj se caracterizează printr-un 
rafinament deosebit al compozițiilor decorative, în timp ce performanța tehnologică 
a țesăturilor și cusăturilor este deopotrivă spectaculoasă. Ornamentarea prin cusătură se 
realizează prin puncte care se compun dintr-o succesiune de linii drepte, verticale, 
oblice, orizontale, din a căror combinație ritmică rezultă modelul. Broderiile cămășilor 
de Gorj sunt foarte mărunte, iar motivele decorative specifice sunt florale, 
geometrice, liniare, pe care le întâlnim atât pe piept, cât și pe spatele ciupagului. 
Încrețită în jurul gâtului pe o bentiță îngustă numită guler, cămașa se compune prin 
unirea foilor care alcătuiesc stanii și mânecile (croite, de regulă, de la gât). Pentru 
obținerea lărgimii dorite se adăuga o pavă pătrată sau dreptunghiulară la subsuoară 
și câte un clin lateral. Motivele decorative sunt grupate în spațiul altiței, pe încreț și 
pe mâneca propriu-zisă, iar ca dispunere distingem aranjamentul „în râuri” și pe cel 
„în tablă”.7 Există piese la care „florile sărite” de pe mânecă sunt dispuse în diagonală, 
procedeu decorativ destul de răspândit și în zonele vecine ale Mehedințiului și 
Vâlcei. Din punct de vedere cromatic, este vizibilă preferința pentru o singură culoare, 
cu excepția încrețului. Ca particularitate zonală, cămășile vechi aveau broderii de 
culoare vânătă (numită „modur”) asemănătoare culorii porumbelor coapte, culoare 
obținută prin vopsirea firului de arnici în liliachiu închis. Specificului cromatic 
zonal i s-au alăturat firul metalic și mai recent mărgelele care agrementează cusătura. 
Pânza pentru cămăși era țesută la începuturi din in, cânepă sau chiar lână toarsă în 
fire subțiri. Bumbacul apare prin 1884, odată cu războiul de țesut, și era țesut în 2 ițe, la 
război orizontal, iar tehnicile de cusut erau condiționate de structura materialului. 

În funcție de destinația uzuală, existau cămăși de lucru și cămăși purtate cu 
prilejul diferitelor sărbători8. După destinație și vârstă, câmpii ornamentali ai cămășii, 
plasați pe piept, mâneci și poale erau fie numai marcați, la piesele de lucru, fie 
amplificați, la costumul de sărbătoare. Cămășile purtate de bătrâne, cusute cu acul 
la un fir pe dos, cu jumătate de punct, sau alese în războiul de țesut, erau sumar 
decorate, spre deosebire de cele ale fetelor sau femeilor tinere, care aveau decorul 
bogat dispus pe piept și mâneci. Astfel, cămașa de lucru se țesea de obicei în 2 ițe, 
din cânepă, in sau bumbac gros, compusă din foile pieptului, ale spatelui și ale 
mânecilor, asamblate în mai multe feluri. Cămașa de sărbătoare a cunoscut mai 
multe soluții de înfăptuire, care n-au vizat însă croiala, ci ornamentica, mai cu seamă 
aceea de pe mâneci. Gorjul are mai multe tipuri de cămăși, dintre care „cămașa 
bătrânească” sau cămașa încrețită la gât, cămașa „cu mâneca întoarsă”, cămașa 

                                                 
7 Maria Hedvig-Formagiu, Portul Popular din România. Catalog tipologic, Muzeul de Artă 

Populară al Republicii Socialiste România, București, 1974, pp. 28–36. 
8 Doina Ișfănoni, Paula Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu, București, Editura Alcor, 

2007, pp. 68–85. 
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aleasă în război sau „cămașa în ițe multe”, „cămașa cusută” sau cămașa din cânepă, 
destinată zilelor de lucru și „cămașa cu plantici”, de proveniență ungurenească9. 

Ornamentica mânecilor este decisivă pentru tipologia cămășii. Obișnuit, 
decorul acesta se grupează în trei spații: altița pe umăr, încrețul sub altiță și râurii 
pe braț. Câmpul ornamental definitoriu rămâne altița care include, de regulă, 
rânduri orizontale cu o înșiruire uniformă de mici motive, delimitate de șiruri 
drepte. Încrețul se întinde sub altiță, tot în sens orizontal, și își are originea în 
încrețirea mânecii pentru a da libertate de mișcare brațului. Pe brațul mânecii se 
înșiră, în sens vertical (mai rar oblic), 1–2–3 sau mai multe rânduri în formă de 
benzi, fie delimitate de linii drepte, fie trasate în contururi libere. Originea altiței, 
după unele cercetări arheologice asupra costumului figurinelor preistorice de pe 
teritoriul patriei noastre, este localizată în regiunea Olteniei încă din perioada 
bronzului, ca semn distinct care apare pe mânecile costumului acestor figurine10. 

Aria de răspândire continentală a altiței este destul de mare, începe în nord, la 
slavii de vest, la polonezi, slovaci, include pe ucraineni și români și coboară până 
în Balcani, la sârbi și la bulgarii de nord. Costumul bărbătesc și femeiesc din sudul 
și estul arcului carpatic suferă mai multe influențe pătrunse prin Balcani, din Bizanț 
și Asia Mică, precum și influențe răsăritene pătrunse prin ucranieni, de la ruși11. 

Cămașa bătrânească din Gorj are fața ciupagului croită din 2 lățimi de pânză 
încheiate la mijloc, lăsând liberă la partea superioară deschizătura pentru gât. 
Spatele este croit din 2 lățimi de pânză, dar dispuse diferit. Pe centru este așezată 
câte o foaie întreagă, iar de o parte și de alta câte o jumătate, pentru ca să îi dea aceeași 
amploare pe care o are fața. Foaia care formează fața ciupagului se continuă cu 
poalele, până la glezne, dintr-o singură bucată. Mânecile foarte largi sunt realizate 
din 2 lățimi de pânză, una pornind de la umăr, alta așezată pe partea interioară a 
mâinii. Foile componente ale pieptului, spatelui și mânecilor sunt încrețite în jurul 
gâtului, peste încreț se coase o bentiță îngustă numită guler. Poalele sunt croite din 
2 bucăți de pânză așezate una în față, alta în spate care au de o parte și de alta câte 
un clin pentru a avea lărgime. Decorul, în stil geometric este dispus de-a lungul 
mânecilor în formă de tablă compactă, iar de o parte și de alta a deschiderii de pe 
piept și la poale se repetă un grup de broderie identică cu aceea de pe mânecă. Pe 
guler se regăsesc broderii cu motive geometrice de mici dimensiuni, dar perfect 
armonizate cu ansamblul. Întreaga broderie este executată cu arnici de culoare 
maronie și fir auriu așezat discret pe contururile modelelor12. 

                                                 
9 Ecaterina D. Tomida, Cusăturile și broderiile costumului popular din România, București, 

Editura Tehnică, 1972, pp. 44–45. 
10 Romulus Vulcănescu, Caractere înrudite între portul popular român și cel slovac, în 

S.C.I.A., nr.2, an IX, 1962, p. 315, apud Vl. Dumitrescu, Les stauettes de l age du bronze decouvertes 
dans la necropole de Cîrna, în I.P.E.R, vol. XIX (1945–1959), pp. 16–48. 

11 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 315. 
12 Georgeta Stoica, Virgil Vasilescu, Portul popular din Gorj, Comitetul Județean pentru 

Cultură și Educație Soclialistă Gorj, 1971, p. 51. 
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Un alt tip de cămașă răspândită în Gorj a fost cămașa „cu mâneca întoarsă”. 
Prin croi și decor ea reprezintă, alături de cămașa bătrânească, una dintre cele mai 
valoroase piese ale portului gorjean. Croiul este asemănător cu al cămășii 
bătrânești, având fața și spatele croite din câte o bucată întreagă de pânză, cu câte o 
jumătate de foaie prinsă de o parte și de alta. La cămășile cu mâneca întoarsă 
punctele de broderie conferind compozițiilor, prin cusătura „pe dos” cu motive 
decorative multiple și mărunte, un aspect de filigran. Dispoziția ornamentului este 
diferită, această cămașă încadrându-se în tipul ornamental cu altiță. Broderiile 
mânecii sunt dispuse în trei registre distincte: o bandă de lățimi variabile, așezată 
orizontal pe umăr (altița), încrețul – bandă cu broderie monocromă, dispusă imediat 
sub altiță, puțin mai îngustă decât aceasta; două sau trei șiruri de broderie verticală 
sau oblică, numite râuri. La guler și la piept cămașa cu mânecă întoarsă are decor 
geometric dispus de o parte și alta a deschiderii de pe piept. Cromatica acestei cămăși, 
perfect armonizată, constă în nuanțe de roșu, maroniu, auriu și gălbui. Simplitatea 
croiurilor, rafinamentul artistic al ornamentelor și cromatica au imprimat siluetei 
umane grație și distincție, monumentalitate și implicit prestigiu vizual13. 

În funcție de vârstă, cămășile se diferențiau cromatic, putându-se observa 
preponderența roșului și a verdelui – la cămășile fetelor, a albastrului deschis sau 
închis la cămășile femeilor tinere și a negrului la cămășile vârstnicelor. În satele de 
munte din Gorj, comparativ cu zonele de câmpie, ornamentele geometrice sunt 
severe și culorile mai terne, dar apare și tendința de a introduce culori de un roșu 
aprins. Se poate spune că la români roșul este o culoare fundamentală pentru întreaga 
cromatică populară și că familia culorilor derivate din roșu, roz, portocaliu, roșu 
carmin, bordo, roșu vânăt constituie paleta bogată de nuanțe la care se recurge 
mereu. Pe roșu se brodează cu negru, se țese cu alb și galben etc.14. 

Un element de particularizare plastică și decorativă a cămășii este dictat nu 
doar de vârsta, ci și de statutul civil al purtătoarelor. Iia era purtată cu fală și indica 
rolul fiecărei femei în familie și comunitate. Fiecare etapă de vârstă era exprimată 
prin structura morfologică și decorativă a iilor. Suprafața mânecii, divizată în altiță, 
încreț și râuri era ornamentată în principal cu arnici, iar motivele dominante erau 
cele geometrice (romburi, pătrate, triunghiuri, cercuri, spirale în formă de S), în 
combinații diverse, fiind realizate cu acul sau prin alesătură, în război. Pe piept și 
spatele cămășii se prelua un motiv din compoziția altiței, care era repetat și încadrat 
în registre decorative catrințe sau boscele. Ca sisteme de lucru se foloseau alesul cu 
mâna și țesutul cu suveica. Tehnicile de ornamentare specifice sunt punctul în 
cruce sau musca și cusătura pe dos, folosit la realizarea majorității ornamentelor 
care constau în combinații migăloase de motive geometrice și vegetale. Cămașa 
bătrânească și cămașa cu mâneca întoarsă erau cusute cu acul la un fir pe dos. În 
jurul gâtului erau ornamentate cu cerculețe, cruciulițe și cârlige. Pe mâneci râurile 
                                                 

13 Ibidem, p. 52. 
14 Ibidem, p. 46. 
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erau dispuse vertical, alcătuite din motive geometrice numite „furculițe”, altița era 
alcătuită din 6 rânduri de motive dispuse orizontal și delimitate de spații albe – 
„obinzele”, care accentuau finețea broderiei. Încrețul era brodat cu alb sau galben, 
„rumânește”. La gura cămășii, pe marginea pânzei era „îngrădeaua”15, motiv in zig-
zag brodat cu galben sau alb. Spatele era decorat cu până la patru registre de 
ornamente individuale, discrete, dispuse la îmbinarea foilor de pânză. 

Pe harta Olteniei, cămașa femeiască din Gorj continuă să fie pusă în valoare, 
chiar dacă țesutul nu se mai practică decât sporadic în fiecare subzonă etnografică 
din Oltenia. Astfel, prin Gorj regăsim ateliere familiale și asociații care adună laolaltă 
țesătoare ce încă mai țes cămăși cu altiță în formele specifice zonei etnografice, cu 
mijloace nealterate. Aceste grupuri contribuie la crearea, păstrarea, performarea și 
transmiterea tehnicilor de lucru și decorative specifice acestui element. Sunt ateliere 
active de țesut cămăși cu altiță și alte piese de port popular în Gorj, la Tismana, 
Polovragi, Baia de Fier, Rovinari, Târgu Jiu, Arcani, Novaci, Telești, Peștișani etc. 

În perioada comunismului, ca urmare a depopulării satelor, dar și după revoluție, 
ca urmare a sărăcirii populației, s-a produs o catastrofă demografică. Transformările 
sociale de după revoluție nu au avut menirea de a păstra satul românesc drept 
rezervor și sursă culturală pentru viitor, ci dimpotrivă, au transformat satul într-o 
consecință negativă a modelului socio-cultural actual al României16. Ca urmare a 
degradării culturii tradiționale, piesele de port au rămas doar amintire, rar găsindu-se 
în câte o ladă de zestre a bunicilor astfel încât costumul popular cu structura sa 
morfologică poate fi văzut doar în colecțiile muzeului. 

În contextul globalizării post-industriale petrecute de la finele secolului al XX-lea 
și până în prezent, se manifestă pregnant nevoia omului de a se regăsi ca individ, 
prin intermediul valorilor cultural-istorice, prin întoarcerea sa la specificul identitar. 
Din această cauză, se petrece practic un fenomen de redeșteptare a interesului 
pentru creația populară, pură, nealterată. Există trei moduri de abordare modernă a 
lucratului cămășilor, și anume: 

– Identificarea și salvarea diverselor categorii de țesături, printre care piesa 
de rezistență o reprezintă cămașa de sărbătoare, mai ales prin intermediul 
muzeelor și caselor memoriale, care au în vedere atât salvgardarea 
patrimoniului etnografic, cât și ilustrarea diversității și originalității zonale; 

– Crearea unui atare patrimoniu asumat de meșterii populari specializați, pe 
baza experienței dobândite în familie sau în atelierele de profil17; 

– Inițiativa unor doamne din mediul urban care readuc în practică inițiativa 
soțiilor și fiicelor diplomaților din secolele XIX si XX. Acestea, prin ateliere și 

                                                 
15 Paul Petrescu, Elena Secoșan, Aurelia Doagă, Cusături românești: îndrumări metodice 

pentru cercurile de pionieri și școlari, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975, pp. 74,77. 
16 Roxana Deca, Femeia în familia tradițională românească, experiențe socio-culturale 

identitare, Muzeul Olteniei, Jilava: expression.ro, Craiova 2017, p. 37. 
17 Doina Ișfănoni, Costumul tradițional femeiesc între copie și creație, în Drobeta, XXVIII–

XXIX, Seria Etnografie, 2018–2019, Drobeta Turnu Severin, Editura Mega, pp. 213–218. 
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asociații de producere a pieselor de port, au vrut să renască identitatea 
națională și prin intermediul costumului popular românesc18. Șezătorile urbane, 
grupurile care activează și online, conform unor pasiuni comune, caută să 
folosească modelele vechi de rumânescuri, de cusături românești, tehnicile de 
lucru, materialele, punctele de cusătură definitorii pentru portul tradițional 
românesc. Doamnele vremurilor trecute găsiseră cheia de creare a unui costum 
care să întrunească trăsăturile definitorii pentru neamul românesc la nivelul 
croiului, decorului si motivelor decorative folosite, și care să reprezinte 
unitatea costumului românesc în diversitatea sa regionala. Doamnele de astăzi 
de la Șezătoare București, Semne Cusute, Oltenia coase iie, și alte asociații și 
grupuri care activează pe aceeași linie, caută să descifreze acest cod utilizând 
informaţii vitale din albume și cărți de specialitate, din piesele din muzee, de la 
specialiști și persoane care au un trecut în practicarea acestui meșteșug. Ele 
reușesc prin acest demers nu doar să deprindă și să se specializeze în lucrul 
cămășilor, ci practicând și înțelegând, reușesc să și transmită mai departe acest 
element de patrimoniu. Tinerii sunt tentați să cunoască lucruri noi prin metode 
inovative de învățare. 

Probabil ca o carte de cusături ne-ar lăsa pe mulţi nelămuriți, mai ales dacă 
nu am lucrat niciodată cu acul și cu ața, în schimb, aceste doamne reușesc să 
transmită și să asigure continuitate informațiilor ce provin din tradiție, prin 
exerciţiul practic. Dumnealor fac demonstrații vii, sunt creative, inovative și atrag 
atenția asupra creațiilor lor. 

 
Recunoscută și apreciată unanim și la nivel internațional pentru rafinamentul 

și originalitatea broderiilor sale, cămașa românească cu altiță reprezintă o forță de 
fascinație prin grația și distincția pe care le imprimă purtătoarelor. Statul român face 
demersuri de susținere a proiectului de introducere a cămășii cu altiță în patrimoniul 
imaterial al UNESCO, iar Gorjul este una dintre zonele de referință în acest sens. 

Portul popular constituie element de patrimoniu cultural imaterial al 
României, conferind oricărui român sentimente de mândrie, în calitate de păstrători 
și transmițători ai unei moșteniri recreate în permanență. Cămașa cu altiță este 
relevantă pentru întregul areal românesc cu istorie culturală unitară, în care 
comunitățile actuale mențin vii o moștenire specifică mai multor culturi sau unei 
culturi sursă care a suferit transformări specifice de-a lungul istoriei. 

Demersul recunoașterii acestui element în rândul elementelor de patrimoniu 
intangibil de pe teritoriul României este absolut natural, firesc și evident. Statul 
român este direct interesat de păstrarea și conservarea acestui tip de patrimoniu, 
fiind obligat să conștientizeze populația în legătură cu importanța sa pentru 
identitatea națională, mobilizând societatea în cunoașterea și promovarea 
elementelor de patrimoniu recunoscute la nivel mondial. 

                                                 
18 Simona Laiu, Limbajul țesografic al Marii Uniri, a se vedea: http://prodiaspora.de/V5/ 

index.php/proza/4405-simona-laiu-california-sua-limbajul-tesografic-al-marii-uniri, California, SUA, 2020. 
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Cămăși din Gorj care fac parte din patrimonial Secției de Etnografie a 
Muzeului Olteniei Craiova: 

1. III 3577 (20692). Cămaşă femeiască din Gorj, Budieni, Scoarţa, ¼ sec. 
XX, L: 133 cm, La: 68 cm, LM: 71 cm, LAM: 33 cm, ţesută din bumbac, 
încreţită la gât, decor floral (ruje) pe piept, spate şi mâneci, vegetal (frunză 
de viţă cu struguri) la poale, cusătură cu arnici roşu, negru şi mărgele 
albastre, dantelă croşetată cu colţişori la poale, achiziţie, 1972 (fig. 1)19. 

2. III 547 (938). Cămaşă femeiască din Gorj, 4/ 4 sec. XIX, L: 68 cm, La: 
82cm, LM: 75 cm, LAM: 27 cm, ţesută din bumbac, încreţită la gât, cu 
bentiţă, decor geometric (pătrate) în două registre paralele pe piept, altiţă 
compactă, încreţ ales cu mătase alb-gălbuie, fond naţionalizat, 1952 (fig. 2)20. 

3. III 522. Cămaşă femeiască din Gorj, 4/ 4 sec. XIX, L: 158 cm, La: 80 cm, 
LM: 78 cm, LAM: 10 cm, pânză de casă ţesută în 2 iţe, încreţită la gât, brodată 
cu arnici, cu punct în cruce, peste fire, drug, contur, tighel, şabac şi peste 
creţuri, mâneci foarte lungi şi largi, din câte o foaie şi jumătate, încreţite 
cu manşete înguste, cu altiţă adăugată, decor amplasat pe guler, piept, 
spate, mâneci şi lateral, pe mâneci altiţă, încreţ, două râuri şi un registru pe 
manşete, pe piept patru registre verticale cu pătrate cusute compact, iar pe 
spate motive vegetale, puternic stilizate, fond naţionalizat, 1952 (fig. 3)21. 

4. III 3591 (20706). Cămaşă femeiască din Gorj, Budieni, Scoarţa, 4/ 4 sec. XIX, 
L: 142 cm, La: 80 cm, LM: 65 cm, LAM: 12 cm, ţesută din bumbac, în 
două iţe, încreţită la gât, mâneci strânse în manşete cu volane, decor compact 
pe piept dispus în două registre late, pe spate patru registre înguste, pe 
mâneci şi volane decor omogen şi compact, motive geometrice cusute cu 
arnici negru, mărgele roşii, albastre, roz, verde, galben, la poale decor vegetal 
stilizat (viţă de vie cu strugure), cusut cu arnici negru şi mărgele albastre, 
dantelă croşetată cu arnici alb, în formă de colţişori, achiziţie, 1972 (fig. 4)22. 

5. III 9600. Cămaşă femeiască din Gorj, 4/ 4 sec. XIX, L: 138 cm, La: 69 cm, 
LM: 94 cm, LAM: 10 cm, pânză de casă ţesută în 2 iţe, încreţită la gât, 
brodată cu arnici, cu punct în cruce, peste fire, drug, contur, tighel, şabac 
şi peste creţuri, aplicat şnururi la gât şi manşete pentru a închide cămaşa, 
mâneci foarte lungi şi largi, din câte o foaie şi jumătate, cu altiţă adăugată 
şi strânse pe manşetă, decor amplasat pe guler, piept, spate, mâneci şi 
lateral, e mâneci altiţă, încreţ, două râuri şi un registru pe manşete, pe piept 
două benzi verticale, iar pe spate, două benzi similare, mărginesc linia de 

                                                 
19 Deca Roxana, Ia oltenească în colecțiile Muzeului Olteniei Craiova, Craiova, Editura 

Antheo, 2013, p. 151. 
20 Ibidem, p. 152. 
21 Ibidem, p. 153. 
22 Ibidem, p. 154. 
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îmbinare a mânecilor, motive geometrice şi vegetale, puternic stilizate, 
achiziţie, 1989 (fig. 5)23. 

WOMAN TRADITIONAL SHIRT IN GORJ –  
MARK OF IDENTITY 

 (Abstract) 

The study presents the typology and the distict ethnographic personality of the 
traditional women’s shirt in Gorj and also presents the ways of approaching popular creation in 
our days. The traditional shirt from Gorj represents an invaluable documentary archive. 

 
Keywords: traditional shirt, the art of traditional shirt with shoulder decoration 

(altita), techniques of weaving, authenticity and local specific patterns. 
 
 

 a      b 

Fig. 1. Cămașă femeiască din Gorj, Budieni (sec. XX). a – față, b – spate. 
 Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie.  

                                                 
23 Ibidem, p. 155. 
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  a      b 

 Fig. 2. Cămașă femeiască din Gorj (sec. XIX). a – față, b – spate. 
Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie. 

 
 

  a     b 

Fig. 3. Cămașă femeiască din Gorj (sec. XIX). a – față, b – spate. 
 Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie. 
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  a    b 

 Fig. 4. Cămașă femeiască din Gorj, Budieni (sec. XIX). a – față, b – spate. 
 Sursa: Muzeul Olteniei Craiova, Secția de Etnografie. 

 

  a     b 

 Fig. 5. Cămașă femeiască din Gorj (sec. XIX). a – față, b – spate. Sursa: Muzeul Olteniei 
Craiova, Secția de Etnografie. 
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STUDII JURIDICE 

A STUDY ON THE FUNCTIONING OF JUSTICE IN ROMANIA  
DURING THE PERIOD 1918–1949 

SEVASTIAN CERCEL�, ILIE MURĂRIŢA�� 

Preliminary issues 

The Activity Report for 2019 of the High Court of Cassation and Justice of 
Romania, a public document prepared on the basis of extensive documentation that 
includes numerous statistical data, mentions ab initio its two fundamental social 
functions: a. to administer justice, with the other courts; b. to ensure the consistent 
interpretation and enforcement of the law, through the mechanisms of unification 
of case law1. The last chapter of the Report, “Conclusions. Directions of action” 
specifies that the most important desideratum of the supreme court must remain 
“the quality of the act of justice”, and among the directions of action for 2020 we 
will find: “rethinking the competences of the High Court of Cassation and Justice 
in performing the act of justice”; “increasing the quality of the act of justice 
performed by the supreme court, with a direct impact on improving the image and trust 
of society in the act of justice”; “reducing the duration of proceedings, in the 
component regarding the activity of drafting court judgments”; “unifying case law” 2.

On the other hand, the Report from the European Commission to the 
European Parliament and the Council on progress in Romania under the 
cooperation and verification mechanism – Brussels, 22.10.2019 – notes an involution 
compared to the progress made in previous years (available at https://ec.europa.eu/ 

                                                 
� Prof. univ., PhD, „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities 

of the Romanian Academy, Faculty of Law, University of Craiova; e-mail: sevastiancercel@yahoo.com. 
�� Assoc. Prof., PhD, Faculty of Economics and Business Administration, University of Craiova. 
1 In the Preamble, “What we propose for the future”, pp. 5–8, Judge Corina Alina Corbu, President 

of the High Court of Cassation and Justice (“starting with 16 September 2019 and up to now”, p. 10 Report), 
document also available at https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/ GetIncludedFile?id=21773. 

2 It is emphasized that the Department for the study and unification of case law was set up 
within the Legislation, studies and documentation service, stating that it is “one of the most important 
measures” adopted by the supreme court presidency during 2019, Report p. 107. The document contains 
the activity of each section of the High Court, and the structure of the document also brings to the fore 
the institutional concerns: the volume of activity; the workload for each judge; assistant-magistrate 
and clerk; efficiency indicators (case resolution rate, stock of files older than 1 year, share of files 
closed in one year, average duration of case resolution); human resources; professional training of 
staff; section management. 
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info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-499_ro.pdf/  
https://ec.europa.eu/ info/sites/info/files/progress-report-romania-2019-com-2019-
499_en.pdf)3. It is mentioned that in the period since the last report – November 
2018 – the Commission had to frequently review its analysis of developments in 
Romania related to the reform of the judiciary and the fight against corruption. The 
evolution of the situation in the first months of 2019 was a major source of 
concern. Therefore, in May 2019 the Commission had to inform the Romanian 
authorities that, if they did not make the necessary improvements shortly, or if they 
adopted new negative measures, the Commission would take measures under the 
EU Framework for the Rule of Law, which provides for a dialogue to address 
concerns related to the rule of law (and which may therefore exceed the parameters 
assessed in the CVM). In June 2019, the Romanian government expressed its 
intention to reconsider the approach and efforts were made to create new 
mechanisms for consultation and dialogue with the judiciary. 

The two introductory remarks present only a few aspects of the current 
general picture of the Romanian judicial system. We will not follow any of the 
directions of analysis that they open at first sight. Our study aims to evaluate, from 
a statistical point of view, the functioning of justice in Greater Romania, during the 
period 1918-1940. Our research is mainly based on data from statistical yearbooks 
compiled by the official bodies in charge with it4.

Romania’s participation in the First World War was considered “the result of 
a calculated political decision to take a decisive step in the mission of national 
unification of the country”5. After two years of tough negotiations, Prime Minister 
Ion I.C. Brătian managed to obtain the diplomatic and military support of the 
Entente powers to unite the provinces inhabited by Romanians in Austria-Hungary 
with the Old Kingdom6.
                                                 

3 The CVM reports 2007–2018 are available on the website of the Ministry of Justice, http:// 
www.just.ro/mcv . The Cooperation and Verification Mechanism (CVM) was established in 2007, at 
the time of Romania’s accession to the European Union, as a transitional measure designed to 
facilitate Romania’s sustained efforts to reform its judiciary and intensify the fight against corruption, 
as the joint commitment of the Romanian state and the EU in this regard. The CVM will end when all 
the reference objectives applicable to Romania are satisfactorily met. 

4 The authors presented this topic at the International Scientific Conference dedicated to the 
Centenary of the Great Union “Return of Bessarabia to the Romanian legal space”, organized in 
Chișinău, 22–23 March 2018, by the Faculty of Law of the State University of Moldova, and this 
study is an updated form of the original text. For the analysis of the judicial structures existing in the 
historical provinces before the Great Union of 1918 and the difficulties encountered in the unification 
process, see Mircea Duțu, Istoria Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, 2nd edition, revised 
and supplemented, Bucharest, Universul Juridic Publishing House, 2012, “The Court of Cassation 
under the reign of King Ferdinand I”, pp. 281–300, as well as “The Romanian Justice at the time of 
King Carol II”, p. 317 sqq. 

5 Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, translation from English by Dan Criste, 
Bucharest, Meteor Publishing, 2014, p. 349. 

6 For the analysis of the internal and external political tensions, negotiations with the Entente 
and the conclusion of the alliance treaty, see Atanasie Iordache, chap. VI. Romania in The First 
World War, in Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologice, Istoria Românilor, 
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The decision of the Romanian government regarding the engagement of the 
country in the war together with the Entente countries, for the liberation of the 
Romanian territories under foreign domination had a strong echo in the whole 
country. In the meeting of the Romanian Academy on 2/15 September 1916, the 
writer Barbu Ștefănescu-Delavrancea declared: “We do not want what is not ours, 
but we want the union with our brothers in Transylvania, Banat and Bucovina”7.
Starting with the night of 14/ 27 August to 15/28 August 1916, the Romanian army 
entered Transylvania through several points, and the passes of the Carpathians 
were completely conquered. The 1916 campaign, the withdrawal to Moldova and 
the rebuilding of the Romanian army or the 1917 campaign are not the subject of 
this study8. Also, Romania’s exit from the war, the Armistice of Focșani, the Peace 
of Buftea, the change in the balance of forces in favour of the Entente, the second 
mobilization and Romania’s re-entry into the war or the defeat of the Central 
Powers, cannot be analyzed here. In essence, it is considered that Romania’s 
participation in the war was decisive for the completion of national unity. Despite 
all internal and external impediments, this desideratum was fulfilled. 

In the period between the two world wars, as Romania asserted itself as a 
national state, the trends of political, economic and social development, which had 
appeared long before, were becoming mature. The question was whether Romania 
should follow the Western model and quickly join the modern European nations or 
preserve its peasant, agrarian and Orthodox traditions and thus remain faithful to itself. 
There were discussions about a third, middle way, which offered the Romanians the 
possibility of keeping the best of their traditional way of life and the chance to 
participate in the life of Europe9. That period was full of vitality and creativity, new 
ideas were experienced, from philosophy to poetry and from politics to business, but 
                                                                                                                            
volumul VII, tomul II, De la Independență la Marea Unire (1878–1918), coord. Acad. Gheorghe 
Platon, Bucharest, Encyclopedical Publishing House, 2003, pp. 408–420. 

7 Barbu Delavrancea, Războiul și datoria noastră, Bucharest, 1916, p. 27. 
8 For those who knew “the strategically vulnerable geographical position of the country, the 

poorly trained and poorly equipped army, the high command incompetence and dubious promises 
made by the allies” Romania’s defeat was predictable, says Glenn E. Torrey, op. cit., pp. 349–352. 
For a chronological development of 1918, Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria României în date, 
Bucharest, Encyclopedical Publishing House, 2003, pp. 343–354, which captures the important 
moments of each month, since the arrival at the Chișinău railway station of the echelon of 
Transylvanian volunteer soldiers (about 850 people) or the moment when units of the Romanian 
army, at the repeated call of the officials in Bessarabia, addressed to the Romanian government, cross 
the Prut – January 1918 –, to the Great National Assembly of Alba Iulia – 18 November / 1 December 
–, the moment when the Country Council votes the Agrarian Law for Bessarabia – 26–27 November / 
9–10 December (ratified by the royal decrees of 14/ 27 and 16/ 29 December) –, the establishment of 
the Peasant Party in Bucharest, under the leadership of the primary school teacher Ion Mihalache, 
from Topoloveni (Argeș County) – 5/ 18 December – or the moment when the Romanian troops 
receive the permission from the allied military authorities to cross the demarcation line of the Mureș 
and to support the Romanian population – 11/ 24 December. 

9 For some aspects regarding the debate between Europeanists and traditionalists in interwar 
Romania, Mihai Bărbulescu ş.a., Istoria României, Bucharest, Corint Educaţional Publishing House, 
2014, pp. 347–352. 
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disputes and divisions were also inevitable, because complicated situations arose before 
the Romanian society, many of them being specific to a rising bourgeois society. 

The historical provinces, previously under different legal regimes, started off 
in 1918 on a common road, which had to be reflected in the national legal system 
too. Bessarabia brought the regime of the Russian laws and the old Moldovan laws 
and customs, which remained in force there. Bucovina and Transylvania brought 
Austrian and Hungarian legislation, different in point of principles and spirit from 
the legislation of the Old Kingdom. The proper functioning of justice and legislative 
unification were essential. 

The beginning of 1919 brought Romania to an internal challenge: in the 
unified territory there were several regulations of judicial organization. It was the 
tip of an iceberg! First, in Transylvania, Banat, Crișana and Maramureș, in the 
absence of a special law on the organization of the judiciary, several normative acts 
of Hungarian legislation – adopted in 1869, 1871, 1874, 1896 – regulated various 
aspects of this important matter. On the other hand, in Bucovina the applicable law 
was the Austrian law on the organization of the judiciary of 27 November 1896, 
which unitarily regulated the norms for the appointment of magistrates and the 
organization of courts. The Court of Appeal in Chernivtsi, to which 5 counties in 
Bucovina were assigned, was established by decree-law no. 1867 of 14 May 1919. 
By decree-law no. 2047 of 22 May 1919, all second appeals from this province 
were given in the jurisdiction of the Court of Cassation in Bucharest. Regarding 
Bessarabia, subject to the judicial organization in Russia – in Chisinau there was a 
regional court subordinated to the Court of Appeal in Odessa –, by decree-law no. 2770 
of 6 October 1918, the judicial organization of the Old Kingdom was extended. 
The Chisinau Court of Appeal was established in 1919, having jurisdiction over the 
9 counties of the province10.

The unification of the judicial organization in Romania was a part of the 
process of legislative unification, which had to bring a unitary and complete legal 
system, a genuine resettlement of Romanian law. A phenomenon of interprovincial 
law or interprovincial conflicts of laws appeared and developed in Romania in the 
period immediately following the state union. It was the result of the coexistence of 
the legislations of different historical provinces in the structure of the new state, to 
which was added the work of the Governing Council for Transylvania11 or other 

                                                 
10 See also Mircea Duțu, Știința dreptului și cultura juridică în România, Bucharest, Romanian 

Academy Publishing House, 2018, pp. 402–404; Mircea Duțu, Înaltei Curți de Casație și Justiție a 
României, pp. 287–289. 

11 See, Dimitrie Alexandresco, Tribuna Juridică, No. 19–20 of 27 July 1919, who criticizes a “recent 
and strange decision” of the Transylvanian Governing Council regarding marriage. After a brief history of 
the problem, the great professor presents “a completely new impediment, established by a decree-law” of 
the Transylvanian Governing Council, which “prevents the marriage of Romanian citizens, to 
Transylvanian female citizens, and vice versa”. After mentioning that “I did not have the happiness to read 
this decree, or its rationale”, this possible regulation is criticized, recalling that “a bad law on marriage can 
lead to the disappearance of a State”. It should be noted that the journal contained during that period 
numerous studies on “The future reform of the civil code” signed by Professor Dimitrie Alexandresco. 
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normative acts adopted in different matters. In the debate on the issue of legislative 
unification, the legal journals in Greater Romania had a special role by publishing 
and encouraging the opinions expressed, by maintaining various issues in the 
attention of public opinion, by attracting reputable lawyers so as to research and 
resolve these issues12. 

Because this study will not analyze the problem of legislative unification, but 
the question of the functioning of justice in interwar Romania from a statistical 
perspective, we will mention however some doctrinal contributions from that 
period, in an attempt to establish a general framework of discussion. First, Andrei 
Rădulescu stressed that legislative unification was necessary “to complete the soul 
unity of the nation, to strengthen national consciousness as much as possible”. The 
diversity of applicable legal rules “much complicates life in all respects and largely 
maintains the old boundaries”13. There is a mention of the difficulty of the mission of 
magistrates who seek to better understand the multitude of laws in order to decide on 
the legal issues brought before the courts. “Few magistrates in Europe are struggling 
with so many legal hardships as many of us, especially in the new territories”14. Andrei 
Rădulescu argued that “the most appropriate means for unification is the introduction 
of the legislation from the Old Kingdom into the new territories as well”15. 
                                                 

12 Sevastian Cercel, Considerații privind unificarea legislativă în România în perioada 
interbelică. De la entuziasm la stagnare, de la argumente științifice la soluții normative, in Dreptul 
românesc la 100 de ani de la Marea Unire, Paul Pop, Radu Rizoiu (coord.), volume of the National 
Conference of 22–23 November 1918 organized by the Faculty of Law of the University of 
Bucharest, Bucharest, Hamangiu Publishing House, 2020, pp. 194–198. 

13 Andrei Rădulescu, Unificarea legislativă, Memoriile Secţiunii Istorice, session of 2 June 1927, 
series III, tome VII, Bucharest, CVLTURA NAŢIONALĂ, available at www.digibuc.ro, pp. 3–7, 
which mentioned the difficulties encountered in many common aspects of life: “If married in 
Bessarabia you wonder whether you are validly married and what the value of this marriage is in the 
rest of the country, you do not know whether you will be considered as such in another province. If 
divorced, in another part of the country, you do not know whether you will be considered as such in 
another province. Opening the succession of one person from the old Kingdom, who was sent as a 
clerk to one of the new provinces, will you wonder what law applies, who comes to the inheritance, 
etc.? But a receipt, a policy how to do it? How should companies be formed?” 

14 “Whoever does not have the opportunity to do other research, please go to the Court of Cassation 
and hear about how many laws are being spoken of and how far we are from the legislative unity, before the 
war when lawyers showed their talent and science, working with the same basic elements, which formed 
the law – only one – of the Romanian people. If we knew the many shortcomings, which result from this 
and on which we do not have time to insist, we do not know how many would hesitate to recognize the 
need for unification”, A. Rădulescu, op. cit., p. 5. See also Andrei Rădulescu, Puterea judecătorească, 10 
March 1922, in Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucharest, Humanitas Publishing 
House, 1990, pp. 278–314, which reproduces the New Constitution of Romania, 23 public lectures 
organized by the Romanian Social Institute, published by Bucharest, Tiparul Cultura Națională, f.a., in 
which the author also analyzes the problem of recruiting magistrates. 

15 “The full unity in all fields, on fundamentals and in the Romanian spirit, this is the duty of those 
who were lucky enough to see the dream of Romanianism come true and who have the mission to ensure 
with justice, forever and solidly, its great incarnation”, Andrei Rădulescu, op. cit., p. 43. See also Andrei 
Rădulescu, Dreptul românesc în Basarabia, presentation in the public session of the Romanian Academy 
on 3 July 1942, republished by Bucharest, Universul Juridic Publishing House, 2017, which stated: 
“Bessarabia remained Romanian in the field of law as in all forms of life of its people. This truth – which 
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On the other hand, Paul Negulescu, in the Romanian Constitutional Law 
Course, edited by Alex. Th. Doicescu and published in Bucharest, with a foreword 
to readers signed in September 1927, explained the need to amend the Constitution 
following the “union of Transylvania, Bucovina and Bessarabia”: to regulate the 
new state of affairs created by the union and to establish the principles enshrined 
and necessary after the great war. The Constitution of 1866 had not been repealed 
by the union made by the laws of 1 January 1920 and tacitly the organization of the 
state functioned on this basis on the whole territory of Romania at the time of the 
decree-laws of: 10 April 1918 for Bessarabia, 13 December 1918, for Transylvania and 
Banat, 19 December 1918 for Bucovina. Pursuant to art. 32 of the 1866 Constitution, 
the legislative power was performed by the King and Parliament, the executive 
power, by the law, and the judiciary by the courts and tribunals with a single Court of 
Cassation for the entire territory of Romania, Professor Paul Negulescu emphasized. 

On the other hand, in Transylvania and Banat the management of public 
services in these regions was provisionally entrusted to a Governing Council by the 
decree-law of 13 December 1918 based on the vote of the National Assembly of 
Alba-Iulia of 1 December 1918. The interests of these regions were represented in 
the central government by ministers without portfolios. The Governing Council also 
had a certain legislative power, but the following remained in the administration of the 
central government: foreign affairs and the army, railways, post office, telegraph, 
fiduciary traffic, public loans, customs, and general security. In Bucovina, the decree of 
19 December 1918 also established a provisional organization. The interests of this 
historical region were represented by two ministers without a portfolio, one 
residing in Bucharest, the other in Chernivtsi as the central government delegate 
for Bucovina. The public services were grouped in 9 secretariats headed by a chief 
secretary, and the public services that directly concerned the unity of the state 
belonged to the central government, not to this regional administration. The union 
of Bessarabia with the Country was achieved based on the resolution of the Country 
Council, by which the democratic republic of Moldova declared on 27 March 1918 the 
union with its mother, Romania. By the royal decree of 10 April 1918 this vote was 
validated and the union of Bessarabia with Romania was proclaimed “forever and 
indivisible”. Bessarabia’s interests were also represented in the council of ministers 
in Bucharest by 2 ministers without a portfolio. By the resolution of 27 November 
1918, the Country Council declared the unconditional union. In Bessarabia there 
were organized directorates, similar to the secretariats in Bucovina. By the decree-
laws of 4 April 1920, these regional bodies in the historical provinces ceased their 
activity, only the central bodies being competent for the future16.
                                                                                                                            
can be controlled by anyone – we must all know and it is a duty to make it known to foreigners, and if 
necessary to use it to defend our nation, which respects the rights of others and demands for itself nothing 
but justice”. 

16Paul Negulescu, Curs de drept constituţional român, Bucharest, pp. 261–262. Regarding the 
need for a new Constitution and the proposed projects, during that period, see also G. Alexianu, 
professor of public law at the University of Chernivtsi, in Curs de drept constituţional, House of 
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Finally, in the Treatise on Civil Procedure published in 1928, Victor G. Cadere, 
professor at the Faculty of Law in Oradea, mentioned the provisions in force during 
that period in Romania,17 to conclude: “The Romanian Kingdom has this great 
advantage of having at its disposal four procedures belonging to special times, 
mores, and disciplines, all of which were provisionally admitted within the new 
State of the Romanian people; it remains to carefully analyze which of these 
already experienced rules are more suitable for our national nature and our legal 
establishments, so that the new procedural code of Romania can be drafted soon – 
but without haste – which thus will be one of the most complete”. 

Plan and sources of the statistical study 

Official statistics in Romania is organized and coordinated by the National 
Institute of Statistics (NIS). NIS has a series of attributions of which we consider to 
be relevant for this study the following:18 a) to elaborate the system of statistical 
indicators, calculation methodologies, specific technologies and standards for 
obtaining indicators; b) to organize and conduct statistical research on economic 

                                                                                                                            
Schools Publishing House, 1930, with a preface by Paul Negulescu, nr. 287–292, pp. 449–463, which 
mentioned: “The union of the sister countries with the old kingdom, the formation of a new State, on 
completely new bases, the coexistence of all Romanians from different lands, made the old 
framework of our Constitution no longer appropriate under the circumstances. This framework had 
been severely truncated by a series of hasty amendments, most of them in an illegal form, by the 
exceptional way of the decree-law. It was then requested that our fundamental pact should include all 
the commitments that the State had made through international conventions and peace treaties, 
commitments that had the value of constitutional norms”. 

17 Victor G. Cadere, Tratat de procedură civilă după legile de unificare şi legile în vigoare în 
Vechiul Regat şi Transilvania, Bucharest, NATIONAL CULTURE Publishing House, 1928, n. 20–21, 
pp. 39–43, which mentioned: “As for the procedural code of the Old Kingdom, the 1865 procedural code 
was drawn up on the basis of the procedural code of the canton of Geneva of 29 September 1819.  
Mr. Boerescu, the editor of the Romanian procedural code, also used the French procedural code in its 
wording of 1842, as well as the French procedural law of 1855 (…). The procedural code of the Old 
Kingdom was radically modified in 1900, the Minister of Justice being Mr. C. Disescu”. In 
Transylvania, the law in force was the law of procedure I of 1911, entered into force by law LIV of 1912 
and implemented on 15 January 1915, in accordance with law XXXIV of 1914. In Bucovina, the 
Austrian code of civil procedure of 14 July 1895 was in force, and “it also represents the result of the 
discussions and criticisms aimed at of the old Austrian procedures”. In Bessarabia, the Russian code of 
civil procedure was in force, and it “deals with matters of procedure in: Rules of Procedure before 
Justices of the Peace, Rules of Procedure before General Courts, Exceptions to the General Rules of 
Civil Procedure, On Conservative Procedures, Writs of execution”. For “The spirit and general 
characteristics of the reform” – Law of 19 March 1925, Eugen Herovanu, professor at the Faculty of 
Law in Iasi, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Organizare judecătorească şi competenţă,  
vol I, Iaşi, Romanian Life Graphic Arts Institute, 1926, pp. 443–449, which mentioned: “if tomorrow, 
the unification of the procedures were fulfilled by simply adopting one of the four legislations in force, 
or whatever it may be — my preference in this respect remains firmly determined for the procedure of 
the old kingdom, but rejuvenated by the introduction of a few rules and institutions of the Austrian 
procedure –, we would still have strong reasons to be satisfied”. 

18http:/ / www.insse.ro/ cms/ ro/ content/ prezentare-generala. 
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and social phenomena and processes, through censuses, total statistical surveys or 
polls; c) to collect, process and store data and information in order to ensure 
statistical databases; d) to elaborate studies and analyses for the characterization of 
the economic and social evolution. 

The emergence of official statistics in our country is related to the name of 
the Prince of the Union, Alexandru Ioan Cuza, who, on 12 July 1859, by the Royal 
Ordinance no. 276, enshrined the creation of official statistics in Romania. Shortly 
after the Great Union of 1918, by Decree-Law no. 122 of 25 January 1919, the 
General Directorate of Statistics was established. After the First World War, 
Romanian statistics experienced a period of flourishing19. The official institution of 
statistics, over time, had several names, as follows20: The Directorate of General 
State Statistics (1892), The Institute of General State Statistics (1925), The Central 
Institute of Statistics (1936), The Central Directorate of Statistics (1951), The 
National Commission for Statistics (1989), The National Institute of Statistics and 
Economic Studies (1998), The National Institute of Statistics (2001). 

The Statistical Yearbook is one of the most representative works of statistics. 
The Statistical Yearbook contains the latest statistical data available from various 
fields, for the economic and social characterization of Romania. The data series in 
the Statistical Yearbook highlight the state of the economy as well as the evolution 
over the last years of the main economic indicators. The first Statistical Yearbook 
of Romania appeared in 1902. The next Yearbook came out in 1912, in a neat 
volume, with over 800 pages, containing interesting data on the economic and 
social evolution of Romania. The 1919 edition, entitled “The Statistical Yearbook 
of Romania 1915–1916”, marks another period of interruption of the succession of 
the yearbook. The publication of the Yearbook was systematically resumed in 
1922. The 1930 Yearbook included “the preliminary figures of the 1930 General 
Census of the Population”. It was followed by the editions of the Statistical 
Yearbook 1931–1932, 1933 and 1934. The Statistical Yearbook of Romania 1939–
1940 is the last published before the period of the communist regime. The 1957 
edition represents the first Yearbook after the Second World War, the publication 
of the Yearbook continuing regularly until 1989. The Statistical Yearbook of 1990 
was distinguished by the resumption of the tradition of publishing a comprehensive 
number of indicators, which characterized the economic and social evolution of the 
country. The 2005–2009 editions are distinguished by a form of presentation and, 
especially, by content comparable to the most representative and high-performance 
editions of the yearbooks of some member states of the European Union with a 
tradition in the field. 2009 marked the celebration of 150 years of Romanian 
official statistics, the jubilee being marked by a special anniversary edition of the 
Statistical Yearbook of Romania21.
                                                 

19 Anuarul Statistic al României. O Istorie din 1902 până în 2014, National Institute of 
Statistics, 2014, p. 4. 

20 http:/ / www.insse.ro/ cms/ ro/ content/ prezentare-generala. 
21 Anuarul Statistic al României. O Istorie din 1902 până în 2014, National Institute of Statistics, 

2014, pp. 5–13. 
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For our work, we have studied the following editions of the Yearbooks: 1922, 
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931–1932, 1933, 1934, 1937–
1938, 1939–1940. The part dealing with the problems specific to the functioning of 
justice had a very diverse structure throughout the analyzed period (which shows 
the typical searches for any beginning), which makes it quite difficult to follow 
some indicators for the whole time interval taken into account. As a way of 
structuring the justice component, we opted for the division into chapters (with two 
exceptions, where the chapters are abandoned: the last editions 1937–1938, 1939–1940). 
The main chapters dealing with justice, which we find in almost all yearbooks, are: 
Criminal statistics; Judicial activity; Penitentiaries; Trade statistics; Civil statistics; 
Bankruptcies / Judicial winding up and bankruptcies; Companies and trademarks; 
Divorces; Suicides; Various judicial issues / Miscellanies. 

From the perspective of our objective (the study of the functioning of justice 
in Romania, during the period 1918–1940) it must be pointed out that we 
encountered a series of shortcomings related to the data we had to process. One 
thing that needs to be mentioned is that the topics covered in these chapters were 
not the same over the 22 years. Naturally, some of the topics are introduced along the 
way, which makes the period for which data were recorded shorter. Unfortunately, 
for other topics the recording was not permanent, so there are indicators with 
“gaps” (lack of data) for some years. So there are not many indicators for which we 
have data for a long time. In view of these considerations, the chapters we have 
dealt with in the following paragraphs are: “Criminal statistics”, “Judicial activity” 
and “Penitentiaries”. 

Quantitative evaluation for “Criminal statistics”, in the period 1921–1936 

“Criminal statistics” is one of the important issues of justice, which we find 
in all yearbooks printed in the interwar period (the chapter is numbered 1, except 
for the yearbooks of 1933 and 1934, and those of 1937–1938 and 1939–1940 have 
no chapters). The topics covered in this chapter are the following: Convicts after 
sentences; Individuals convicted by correctional courts according to the nature of 
the crimes committed; Individuals convicted by a final decision by the Jury Courts 
according to the nature of the crimes committed; Individuals prosecuted and convicted 
according to the nature of the punishment for types of crimes; Individuals sued and 
convicted by the Jury Courts according to the nature of the punishment for types of 
crimes; Individuals convicted by a final decision by the Jury Courts, according to 
sex, age and punishment applied; Crimes in the years…; Nature of the crimes in 
the years…; Number of convicts for the years… by nationality, religion, marital 
status, education and profession; Complaints and denunciations addressed to the 
Prosecutor’s Offices; Complaints and denunciations sent to the courts. For the 
reasons set out in the Introduction, we will only analyze the indicators for which 
we were able to establish statistical series for as long as possible. 
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The evolution of the “total number of individuals convicted by a final 
decision” in Romania, in the period 1921–1936, is presented in figure 1 (the data 
are in Annex 1). The total number of definitively convicted individuals increased 
from 55,526 in 1921 to 614,294 in 1936. The analysis must be separated, however, 
into two sub-periods: 1921–1926 and 1927–1936, because in the first part we only 
have data for the Old Kingdom and Bessarabia (with the specification that data for 
1923 and 1924 are missing). Surprising is the way in which this indicator increases 
more than 4 times from 1922 to 1925. It is not excluded that these differences 
appear in a different way of recording, but which we could not detect by studying 
the yearbooks of that period. Regarding the second sub-period (1927–1936), we 
notice that the trend is clearly increasing (from 329,984, in 1927, to 614,294, in 
1936), which reflects a negative situation, from a social perspective. 

 
*) for these years, the data concern only the Old Kingdom + Bessarabia. 
**) there are no data for the years 1923 and 1924.  

Figure 1. Evolution of the total number of individuals convicted by a final decision in 
Romania, in the period 1921–1936.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

The evolution of the “number of individuals sentenced to prison by a final 
decision”, by categories of sanctions, in Romania, in the period 1921–1936, is 
presented in figure 2 (the data are in Annex 1). The total number of individuals 
definitively sentenced to prison increases from 12,253 in 1921 to 35,763 in 1934, 
then decreases to 32,428 in 1936. In the five categories (1–15 days, 15 days – 6 months, 
6 months – 1 year, 1–5 years, 5–15 years), the situation is about the same, an 
increase from 1921 to 1934 (or 1935) and then a decrease. In terms of volume, 
most of them are individuals sentenced to prison in the first category, “1–15 days”, 
except for the period 1927–1929, when the first position is occupied by the 
category “15 days – 6 months”. The least numerous are those in the “5–15 years” 
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category. In other words, there are many convicts sentenced for a short period of 
time, and those sentenced to many years of imprisonment are few. 

0

5000

10000

15000

20000

19
21

*

19
22

*

19
25

*

19
26

*

19
27

19
28

19
29

19
30

19
31

19
32

19
33

19
34

19
35

19
36

1-15 days 15 days - 6 months

6 months - 1 year 1-5 years

5-15 years
 

*) for these years, the data concern only the Old Kingdom + Bessarabia. 
**) there are no data for the years 1923 and 1924. 

Figure 2. Evolution of the number of individuals sentenced to prison by a final decision,  
by categories of sanctions, in Romania, in the period 1921–1936.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

The evolution of the “total number of individuals convicted by a final 
decision of District Courts” in Romania, by regions, in the period 1921–1936, is 
presented in figure 3 (the data are in Annex 1). There is an upward trend in all 
regions. In the Old Kingdom, in 1921, the total number of individuals convicted by 
the District Courts was 28,284, and in 1936 it was 197,486. In Bessarabia, in 1922, 
the total number of convicts was 3,555, and in 1936 it was 51,972. In Bucovina, in 
1931, the total number of convicts was 12,252, and in 1936 it was 24,071. In 
Transylvania, in 1931, the total number of convicts was 98,786, and in 1936 it was 
174,223. 

The evolution of the “total number of individuals definitively convicted by 
Tribunals” in Romania, by regions, in the period 1921–1936, is presented in figure 
4 (the data are in Annex 1). In all regions there is an upward trend (the exception is 
Bucovina, where we have an oscillating evolution). In the Old Kingdom, in 1921, 
the total number of individuals convicted by Tribunals was 20,655, and in 1936 it 
was 106,830. In Bessarabia, in 1921, the total number of convicted individuals was 
5,834, and in 1936 it was 18,500. In Bucovina, in 1931, the total number of 
convicts was 5,110, and in 1936 it was 4,983. In Transylvania, in 1931, the total 
number of convicts was 18,791, and in 1936 it was 24,530. 
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*) there are no data for the period 1927–1930, and for Bucovina and 

Transylvania there are no data for 1921–1930. 

Figure 3. Evolution of the total number of individuals definitively convicted  
by District Courts in Romania, by regions, in the period 1921–1936.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

 
*) there are no data for the period 1927–1930, and for Bucovina and 

Transylvania there are no data for 1921–1930. 

Figure 4. Evolution of the total number of individuals definitively convicted  
by Tribunals in Romania, by regions, in the period 1921–1936.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940 

 



 A study on the functioning of justice in Romania during the period 1918–1949 

 
347

The evolution of the “total number of individuals definitively convicted by 
the Courts of Appeal” in Romania, by regions, in the period 1921–1936, is 
presented in figure 5 (the data are in Annex 1). In all regions there is an upward 
trend (the exception is Bessarabia, where we have a downward trend in the last 
three years). In the Old Kingdom, in 1921, the total number of individuals 
convicted by the Courts of Appeal was 477, and in 1936 it was 5,846. In 
Bessarabia, in 1921, the total number of convicted individuals was 276, and in 
1936 it was 531. In Bucovina, in 1931, the total number of convicts was 243, and 
in 1936 it was 1,518. In Transylvania, in 1931, the total number of convicts was 
1,910, and in 1936 it was 3,804. 

 
*) there are no data for the period 1927–1930, and for Bucovina and Transylvania 

there are no data for 1921–1930. 

Figure 5. Evolution of the total number of individuals definitively convicted  
by Courts of Appeal in Romania, by regions, in the period 1921–1936.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

More detailed data on the indicators of the Chapter “Criminal statistics” can 
be found in Annex 1. 

Quantitative evaluation for “Judicial activity”, in the period 1919–1937 

The “Judicial activity” is also one of the important issues of justice, which we 
find in almost all yearbooks (with the exception of the 1924 yearbook; the position 
of the chapter varied, so that it received numbers from 1 to 4). The topics covered 
in this chapter are the following: The activity of Jury Courts; Judicial activity; The 
activity of Magistrates’ Courts, Tribunals, Courts of Appeal and the Court of 
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Cassation; The activity of prosecutor’s offices and instruction offices; Table of the 
number of cases tried by different courts. For the reasons set out in the Introduction, 
we will only analyze the indicators for which we were able to compile statistical 
series for as long as possible. 

The evolution of the indicators “Cases to be tried” and “Tried cases” in the 
High Court of Cassation in Romania, in the period 1919–1937, is presented in 
figure 6 (the data are in Annex 2). Although for the period 1919–1923 the data 
refer only to the Old Kingdom, both the “Cases to be tried” and “Tried cases” in 
the High Court of Cassation seem to have a relatively natural continuity for the 
following years. The “Cases to be tried” increase from 3,591 (in 1919) to 29,653 
(1928), and decrease to 21,059 (in 1937), and the “Tried cases” increase from 2,930 
(in 1919) to 16,374 (1929), and decrease to 15,210 (in 1937). As expected, the level of 
the “Cases to be tried” is constantly above the level of the “Tried cases”. 

 
*) data only for the Old Kingdom. 

Figure 6. Evolution of indicators “Cases to be tried” and “Tried cases”  
in the high Court of Cassation and Justice in Romania, in the period 1919–1937.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940 

The evolution of the indicators “Cases to be tried” and “Tried cases” in the 
Romanian Courts of Appeal, during 1919–1937, is presented in figure 7 (the data 
are in Annex 2). In the Courts of Appeal, the “Cases to be tried” and “Tried cases” 
have a different evolution from that of the High Court of Cassation, registering an 
almost permanent increase. The “Cases to be tried” increase from 11,094 (in 1919) 
to 122,164 (in 1937), and the “Tried cases” increase from 5,978 (in 1919) to 54,375 
(in 1937). Predictably, the level of the “Cases to be tried” is constantly above the 
level of the “Tried cases”. 
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*) data only for the Old Kingdom + Bessarabia. 

Figure 7. Evolution of indicators “Cases to be tried” and “Tried cases”  
in the Courts of Appeal in Romania, in the period 1919–1937.  
Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

The structure of the “Cases to be tried” in the Romanian Courts of Appeal, by 
regions, in 1937, is presented in figure 8 (the data are in Annex 2). The highest 
share of “Cases to be tried” is found in the Old Kingdom (53%), while the lowest 
share belongs to Bucovina (8%). The structure of the “Tried cases”, by regions, in 

1937, is presented in figure 9 (the data are in Annex 2). The highest share of 
“Cases to be tried” is in the Old Kingdom (46%), while the lowest share belongs to 
Bucovina (9%). 

 
Figure 8. Structure of “Cases to be tried” in the Courts of Appeal  

in Romania, by regions, in 1937.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1939–1940. 
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Figure 9. Structure of “Tried cases” in the Courts of Appeal  

in Romania, by regions, in 1937.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1939–1940. 

The evolution of the indicators “Cases to be tried” and “Tried cases” in the 
Tribunals in Romania, in the period 1919–1937, is presented in figure 10 (the data 
are in Annex 2). In the Tribunals, the “Cases to be tried” and “Tried cases” have a 
similar evolution to that of the Courts of Appeal, registering an almost permanent 
increase. The “Cases to be tried” increase from 296,893 (in 1919) to 861,449 (in 
1937), and the “Tried cases” increase from 117,113 (in 1919) to 473,070 (in 1937). 
Not surprisingly, the level of the “Cases to be tried” is consistently above the level 
of the “Tried cases”. 

 
*) data only for the Old Kingdom + Bessarabia. 

Figure 10. Evolution of indicators “Cases to be tried” and “Tried cases”  
in the Tribunals in Romania, in the period 1919–1937.  

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940 
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The structure of the “Cases to be tried” in the Tribunals in Romania, by 
regions, in 1937, is presented in figure 11 (the data are in Annex 2). The highest 
share is found in the Old Kingdom (55%), while the lowest share belongs to 
Bucovina (6%). The structure of the “Tried cases” in the Tribunals in Romania, by 
regions, in 1937, is presented in figure 12 (the data are in Annex 2). As in the 
previous case, the highest share is found in the Old Kingdom (55%), and the lowest 
share belongs to Bucovina (5%). 

The evolution of the indicators “Cases to be tried” and “Tried cases” in the 
District Courts in Romania, in the period 1919–1937, is presented in figure 13 (the 
data are in Annex 2). In the District Courts, the “Cases to be tried” increase from 
342,468 in 1919 to 3,072,884 in 1931, and decrease to 2,295,782 in 1937, and the 
“Tried cases” increase from 413,209 in 1919 to 2,070,792 in 1931, and decrease to 
1,729,099, in 1937. The level of the “Cases to be tried” is above the level of the 
“Tried cases” (except for 1919, when the ratio is reversed). 

 
Figure 11. Structure of “Cases to be tried” in the tribunals in Romania, by regions, in 1937. 

Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania,1939–1940. 

 
Figure 12. Structure of “Tried cases” in the Tribunals in Romania, by regions, in 1937. 

Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1939–1940. 
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*) data only for the Old Kingdom + Bessarabia. 

Figure 13. Evolution of indicators “Cases to be tried” and “Tried cases”  
in the District Courts in Romania, in the period 1919–1937.  
Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

The structure of the “Cases to be tried” in the District Courts in Romania, by 
regions, in 1937, is presented in figure 14 (the data are in Annex 2). The highest 
share is found in Transylvania (54%), while the lowest share belongs to Bucovina 
(5%). The structure of the “Tried cases” in the District Courts in Romania, by 
regions, in 1937, is presented in figure 15 (the data are in Annex 2). Similarly to 
the previous case, the highest share is in Transylvania (59%), while the lowest 
share belongs to Bucovina (4%). 

More detailed data on the “Judicial activity” can be found in Annex 2. 

 
Figure 14. Structure of “Cases to be tried” in the District Courts in Romania,  

by regions, in 1937.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1939–1940. 
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Figure 15. Structure of “Tried cases” in the District Courts  

in Romania, by regions, in 1937.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1939–1940. 

Quantitative evaluation for “Penitentiaries”, in the period 1923–1938 

“Penitentiaries” are another essential component of justice, which we find in 
almost all yearbooks (except for the yearbooks of 1923, 1925, 1929, 1931–1932; as 
a rule, the position of the chapter was the third). The topics covered in this chapter 
are the following: Convicts in prison according to the nature of the sentence; 
Convicts in prison according to education; Convicts in prison according to religion; 
Convicts in prison according to profession; Convicts in central prisons for crimes 
and delicts according to nationality; Detainees in prison. For the reasons set out in 
the Introduction, we will only analyze the indicators for which we were able to 
establish statistical series for as long as possible. 

Depending on the “Nature of the sentence”, the situation of the convicts is 
studied according to the following categories: Correction of adults; Correction of 
minors; Reclusion; Forced labour; Heavy dungeon; Detention; Police prison; 
Penitentiary colony; Penitentiary colony, vagrants; Penitentiary colony, beggars; 
Corrective education; Hospice. 

The evolution of the number of convicts according to the “Nature of the 
sentence”, by sex, in Romania, in the period 1923–1938, is presented in Figure 16 
(the data are in Annex 3). The statistical series of the number of male convicts 
according to the “Nature of the sentence” begins (for 1923) with an unlikely value 
(as compared with other years) of 69,087, a level that is not reached in any of the 
next 15 years22. In fact, the statistical series of the number of female convicts 
records a similar situation, starting with an unlikely value (as compared with other 
years) of 4,754, a level that is not reached in any of the next 15 years. The variation 
for male convicts is not very clear, with an upward trend until 1935 (where it 
                                                 

22 We initially suspected a printing error, but this value appears in all yearbooks. 
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stands at 38,405), after which it seems that the trend is reversed (in 1938, the level 
reached is 24,650). The same situation appears for the variation of female convicts, 
there is an upward trend until 1934 (where it stands at 3,714), after which the trend 
seems to be reversed (in 1938, the level reached is 2,707). 

 
Figure 16. Evolution of the number of convicts according  

to the “Nature of the sentence”, by sex, in Romania, in the period 1923–1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

The evolution of the number of convicts according to “Religion”, in the 
category “Men”, in Romania, in the period 1923–1938, is presented in figure 17 
(the data are in Annex 3). The observations from the previous situations remain 
valid here as well (both those related to the data from the first year and those 
related to the trends). The number of convicts of the “Orthodox” religion was 
56,065 in 1923 and 18,754 in 1938, of the “Catholic” religion – 6,731 in 1923 and 
2,773 in 1938, of the “Protestant” religion – 2,130 in 1923 and 992 in 1938, of the 
“Mosaic” religion – 2,430 in 1923 and 973 in 1938, of the “Armenian-Gregorian” 
religion – 413 in 1923 and 189 in 1938, of the “Mohammedan” religion – 690 in 
1923 and 117 in 1938, of “Other religions” – 628 in 1923 and 852 in 1938. 

The structure of the convicts according to “Religion”, in the category “Men”, 
in Romania, in the years 1923 and 1938, is presented in figures 18 and 19 (the data 
are in Annex 3). In 1923, the highest share belongs to those convicts of the 
“Orthodox” religion (81%), followed by those of the “Catholic” religion (10%), 
and the lowest share belongs to those convicts of the “Armenian-Gregorian” 
religion (1%). In 1938, the highest share is held by convicts of the “Orthodox” 
religion (76%), followed by those of the “Catholic” religion (11%), and the lowest 
share by convicts of the “Mohammedan” religion (1%). 
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Figure 17. Evolution of the number of convicts according  

to “Religion”, in the category “Men”, in Romania, in the period 1923–1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

 
Figure 18. Structure of convicts according to “Religion”,  

in the category “Men”, in Romania, in 1923.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1924. 
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Figure 19. Structure of convicts according to “Religion”,  

in the category “Men”, in Romania, in 1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1940. 

The evolution of the number of convicts according to “Religion”, in the 
category “Women”, in Romania, in the period 1923–1938, is presented in figure 20 
(the data are in Annex 3). The observations from the previous situations remain 
valid here as well (both those related to the data from the first year and those 
related to the trends). The number of female convicts of the “Orthodox” religion 
was 3,293 in 1923 and 1,896 in 1938, of the “Catholic” religion – 834 in 1923 and 
335 in 1938, of the “Protestant” religion – 363 in 1923 and 104 in 1938, of the 
“Mosaic” religion – 124 in 1923 and 179 in 1938, of the “Armenian-Gregorian” 
religion – 69 in 1923 and 37 in 1938, of the “Mohammedan” religion – 29 in 1923 
and 2 in 1938, of “Other religions” – 42 in 1923 and 154 in 1938. 

 
Figure 20. Evolution of the number of convicts according to “Religion”, 

in the category “Women”, in Romania, in the period 1923–1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 
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The structure of the convicts according to “Religion”, in the category 
“Women”, in Romania, in the years 1923 and 1938, is presented in figures 21 and 
22 (the data are in Annex 3). In 1923, the highest share belongs to the female 
convicts of the “Orthodox” religion (69%), followed by those of the “Catholic” 
religion (17%), and the lowest share belongs to the female convicts of the 
“Mohammedan” religion (1%). In 1938, the highest share belongs to the female 
convicts of the “Orthodox” religion (70%), followed by those of the “Catholic” 
religion (12%), and the lowest share to female convicts of the “Mohammedan” 
religion (less than 1%). 

 
Figure 21. Structure of convicts according to “Religion”,  

in the category “Women”, in Romania, in 1923.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1924. 

 
Figure 22. Structure of convicts according to “Religion”,  

in the category “Women”, in Romania, in 1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1940. 

The evolution of the number of convicts according to the “Degree of 
education when imprisoned”, in the category “Men”, in Romania, in the period 
1923–1938, is presented in figure 23 (the data are in Annex 3). The comments from 



 Sevastian Cercel, Ilie Murăriţa 

 
358 

the previous situations remain valid (both those related to the data from the first 
year and those related to the trends). The number of convicts who have “Secondary 
and tertiary education” (5,941 in 1923) from 376, in 1924, increases to 1,931 in 
1936, then decreases to 1,597 in 1938, those who were “Able to read and write” 
(26,023 in 1923) increase from 8,397, in 1924, to 19,281, in 1935, then decrease to 
12,931 in 1938, those who were “Able to read” (4,696 in 1923) increase from 833 
in 1924, to 3,262 in 1934, then decrease to 2,360 in 1938, those who were 
“Analphabets” (32,427 in 1923) increase from 7,937 in 1924 to 15,698 in 1934, 
then decrease to 7,762 in 1938. 

 

 
Figure 23. Evolution of the number of convicts according to the “Degree of education 

when imprisoned”, in the category “Men”, in Romania, in the period 1923–1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940 

The structure of the convicts according to the “Degree of education when 
imprisoned”, in the category “Men”, in Romania, in 1923 and 1938, is presented in 
figures 24 and 25 (the data are in Annex 3). In 1923, the highest share belongs to 
the convicts “Analphabets” (47%), followed by those “Able to read and write” 
(38%), and the lowest share to the convicts “Able to read” (7%). In 1938, the 
highest share belongs to the convicts “Able to read and write” (52%), followed by 
the “Analphabets” (32%), and the lowest share to convicts who have “Secondary 
and tertiary education” (6%). 
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Figure 24. Structure of convicts according to the “Degree of education  

when imprisoned”, in the category “Men”, in Romania, in 1923.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1924. 

 

 
Figure 25. Structure of convicts according to the “Degree of education  

when imprisoned”, in the category “Men”, in Romania, in 1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1940. 
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The evolution of the number of convicts according to the “Degree of 
education when imprisoned”, in the category “Women”, in Romania, in the period 
1923–1938, is presented in figure 26 (the data are in Annex 3). The comments from 
the previous situations remain valid (both those related to the data from the first 
year and those related to the trends). The number of female convicts who have 
“Secondary and tertiary education” (26 in 1923) from 18, in 1924, increases to 153 
in 1936, then decreases to 114 in 1938, those who were “Able to read and write” 
(571 in 1923 ) increase from 547, in 1924, to 947, in 1937, then decrease to 852 in 
1938, those who were “Able to read” (599 in 1923) increase from 38, in 1924, to 
317, in 1931, then decrease to 182 in 1938, those who were “Analphabets” (3,558 
in 1923) increase from 1,891 in 1924 to 2,464 in 1934, then decrease to 1,559 in 1938. 

 

 
Figure 26. Evolution of the number of convicts according to the “Degree of education 
when imprisoned”, in the category “Women”, in Romania, in the period 1923–1938. 

Source: NIS, Statistical Yearbooks of Romania, 1922–1940. 

 
The structure of the convicts according to the “Degree of education when 

imprisoned”, in the category “Women”, in Romania, in 1923 and 1938, is 
presented in figures 27 and 28 (the data are in Annex 3). In 1923, the highest share 
belongs to the female convicts “Analphabets” (75%), followed by those “Able to 
read” (13%), and the lowest share to convicts who have “Secondary and tertiary 
education” (less than 1%). In 1938, the highest share belongs to the convicts 
“Analphabets” (58%), followed by those “Able to read and write” (31%), and the 
lowest share to convicts who have “Secondary and tertiary education” (4%). 

More detailed data on the “Judicial activity” can be found in Annex 3. 
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Figure 27. Structure of convicts according to the “Degree of education  

when imprisoned”, in the category “Women”, in Romania, in 1923.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania, 1924. 

 

 
Figure 28. Structure of convicts according to the “Degree of education  

when imprisoned”, in the category “Women”, in Romania, in 1938.  
Source: NIS, Statistical Yearbook of Romania 1940. 
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Conclusions 

The study is mainly based on data from the statistical yearbooks compiled by 
the official bodies in charge with this, respectively those of the years: 1922 to 
1934, 1937–1938, 1939–1940. The part dealing with the problems specific to the 
functioning of justice had a very diverse structure throughout the analyzed period, 
which makes it quite difficult to follow some indicators for the entire period 1918–
1940. The justice component was divided into chapters, of which we have dealt 
with the following: “Criminal statistics”, “Judicial activity” and “Penitentiaries”. 

“Criminal statistics” is one of the important issues of justice, which we find 
in all yearbooks printed in the interwar period. 

The total number of definitively convicted individuals, in the period 1921–
1936, records an increase of over 10 times. The number of individuals sentenced to 
prison by a final decision, in the period 1921–1936, increases until 1934, then 
decreases until 1936. 

The total number of individuals definitively convicted by the District Courts 
shows an upward trend in all regions: The Old Kingdom (1921–1936) – it increases 
almost 7 times; Bessarabia (1922–1936) – it increases over 14 times; Bucovina 
(1931–1936) – it increases almost 2 times; Transylvania (1931–1936) – it increases 
almost 2 times. 

The total number of individuals definitively convicted by the Tribunals, by 
regions, has an upward trend (the exception is Bucovina, which has an oscillating 
evolution): The Old Kingdom (1921–1936) – it increases over 5 times; Bessarabia 
(1922–1936) –it increases more than 3 times; Bucovina (1931–1936) – it decreases 
slightly; Transylvania (1931–1936) – it increases 1.3 times. 

The total number of individuals definitively convicted by the Courts of 
Appeal, by regions, has an upward trend (the exception is Bessarabia, which has a 
downward evolution in the last 3 years): the Old Kingdom (1921–1936) – it 
increases over 12 times; Bessarabia (1922–1936) – it increases almost 2 times; 
Bucovina (1931–1936) – it increases over 5 times; Transylvania (1931–1936) – it 
increases almost 2 times. 

“Judicial activity” is another fundamental issue of justice, which we find in 
almost all yearbooks. The “Cases to be tried” and “Tried cases” in the High Court 
of Cassation, between 1919 and1937, increase until 1928, then decrease. 

The “Cases to be tried” by the Courts of Appeal, in the period 1919–1937, 
increase more than 11 times, and the “Tried cases” increase more than 9 times. The 
structure of “Cases to be tried” / “Tried cases” in the Courts of Appeal, by regions, 
in 1937, was: the highest share in the Old Kingdom (53% / 46%), and the lowest 
share in Bucovina (8% / 9%). 

The “Cases to be tried” by the Tribunals, in the period 1919–1937, increase 
almost 3 times, and the “Tried cases” increase more than 4 times. The structure of 
“Cases to be tried” / “Tried cases” in the Tribunals, by regions, in 1937, was: the 
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highest share in the Old Kingdom (55% / 55%), and the lowest share in Bucovina 
(6% / 5%). 

The “Cases to be tried” by the District Courts, in the period 1919–1937, 
increase until 1931, then decrease, and the “Tried cases” increase until 1931, then 
decrease. The structure of “Cases to be tried” / “Tried cases” in the District Courts, 
by regions, in 1937, was: the highest share in Transylvania (54% / 59%), the lowest 
share in Bucovina (5% / 4%). 

“Penitentiaries” are another important dimension of justice, which we find 
in almost all yearbooks. 

The number of male / female convicts according to the “Nature of the 
sentence”, between 1923 and 1938, increases until 1935, then decreases. 

Depending on “Religion”, in the category “Men”, in the period 1923–1938, 
we see a reduction in the number of convicts to less than half for Orthodox, 
Catholic, Protestant, Mosaic, Armenian-Gregorian, Mohammedan convicts, but the 
number of those of “Other Religions” increases. The structure of convicts according to 
“Religion” is: in 1923 � the highest share – Orthodox (81%), the lowest share – 
Armenian-Gregorian (1%); in 1938 � the highest share – Orthodox (76%), the 
lowest share – Mohammedan (1%). 

Depending on “Religion”, in the category “Women”, in the period 1923–
1938, we can see a reduction in the number of female convicts of the Orthodox, 
Catholic, Protestant, Armenian-Gregorian, Mohammedan religion, but the number 
of those of the Mosaic religion and “Other religions” increases. The structure of 
female convicts according to “Religion” was: in 1923 � the highest share – 
“Orthodox” (69%), the lowest share – “Mohammedan” (1%); in 1938 � the 
highest share – “Orthodox” (70%), the lowest share – “Mohammedan” (less than 1%). 

Depending on the “Degree of education when imprisoned”, in the category 
“Men”, we record a reduction to less than half in the number of all convicts, 
regardless of the degree of education (Secondary and tertiary education, Able to 
read and write, Able to read, Analphabets). The structure of convicts according to 
the “Degree of education when imprisoned”, in the category “Men”, was: in 1923 
� the highest share – “Analphabets” (47%), the lowest share – “Able to read” 
(7%); in 1938 � the highest share – “Able to read and write” (52%), the lowest 
share – “Secondary and tertiary education” (6%). 

Depending on the “Degree of education when imprisoned”, in the category 
“Women”, we can see an increase in the number of those who have “Secondary 
and tertiary education” and “Able to read and write”, and a decrease in the number 
of those “Able to read” and “Analphabets”. The structure of convicts according to 
the “Degree of education when imprisoned”, in the category “Women”, in 1923 / 
1938, was: the highest share – “Analphabets” (75% / 58%), and the lowest share – 
“Secondary and tertiary education” (less than 1% / 4%). 
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A STUDY ON THE FUNCTIONING OF JUSTICE IN ROMANIA  
DURING THE PERIOD 1918–1949 

 
(Abstract) 

 
Romania’s participation in the First World War was “a decisive step in the mission of 

national unification of the country”. After 1918, the Romanian historical provinces, 
previously under different legal regimes, set off on a common path, which had to be 
reflected in the national legal system as well. Bessarabia brought the regime of the Russian 
laws and the old Moldovan laws and customs, which remained in force there. Bucovina and 
Transylvania brought the Austrian and Hungarian legislation. The legislation of the 
provinces was different in point of principles and spirit from the legislation of the Old 
Kingdom. The proper functioning of justice, which also required a legislative unification, 
was essential in the new state, and a synthesis of the good practices from all regions and the 
observance of European standards were confidently expected. 

The study is mainly based on data from statistical yearbooks compiled by the official 
bodies in charge with it, ie those from the years: 1922 to 1934, 1937–1938, 1939–1940. The 
part assigned to the problems specific to the functioning of justice had a very diverse 
structure throughout the analyzed period, which makes it quite difficult to follow some 
indicators for the entire analyzed period. The justice component was divided into chapters, 
of which we have dealt with the following: “Criminal statistics”, “Judicial activity” and 
“Penitentiaries”. Sensitive judicial problems and cases from that period have also been dealt 
with, but this analysis remains within the objective scope of figures and stage results. 

 
Keywords: functioning of justice; judicial activity; criminal statistics; penitentiaries. 
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EVOLUȚIA ISTORICĂ A TEORIEI CONFLICTULUI  
DE INTERESE ÎN MATERIE SOCIETARĂ�� 

RĂZVAN SCAFEȘ�� 

Deși noțiunea de „conflict de interese” sau „interese în conflict” este relativ 
recentă în istoria dreptului, problematica în sine este una prezentă încă din timpuri 
străvechi. În mod frecvent sunt evidențiate două referințe menite să ateste antichitatea 
problematicii conflictelor de interese. În primul rând, ca dovadă că noțiunea de 
conflict de interese s-a născut în afara dreptului, s-a arătat că interzicerea unor 
astfel de conflicte, a apărut pentru prima dată în religie, în capitolul VI, versetul 24 
din Evanghelia după Matei: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau 
pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va 
dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona”. Ulterior, se are în vedere o 
referință de ordin regal a lui Louis IX în 1254, a lui Philippe Frumosul despre 
reformarea regatului în 1303 sau a lui Charles al VI-lea în 1388, toți insistând 
asupra onestității și probității indispensabile în exercițiul funcțiilor administrației 
Regatului1.  

În Roma antică se cunoștea mandatum încă din epoca lui Justinian, acesta 
reprezentând contractul sinalagmatic prin care mandatarul se obliga față de mandant să 
îndeplinească o prestație în favoarea celui din urmă cu titlu gratuit. Formarea 
acestui contract era guvernată de principiul bunei-credințe, iar unul dintre 
elementele esențiale ale acestui era ca faptul ce trebuia îndeplinit de mandatar să 
fie în interesul mandantului2. De asemenea, tot în această perioadă se naște 
contractul de societate – societas – care crea ca și obligație esențială pentru asociați 
ca fiecare dintre ei „să se îngrijească de treburile societății ca de ale sale proprii”3, 
enunțându-se astfel obligația de loialitate față de interesul social cunoscută astăzi. 

În drept, noțiunea conflictului de interese este tot mai prezentă, domeniul său 
de aplicare fiind, în ziua de azi, nelimitat: dreptul administrativ, dreptul financiar, 
dreptul penal, dreptul muncii, dreptul societăților, dreptul sănătății, statute 
profesionale, dreptul constituțional.  

                                                 
� Această lucrare a fost finanţată din contractul POCU380/ 6/ 13/ 123990, cofinanţat din 

Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. 
�� Asist. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova; cercetător post-doctorat al 

Universității din Craiova; Avocat – Baroul Dolj; e-mail: razvan.scafes@yahoo.com. 
1 Joël Moret-Bailly, Les conflits d’intérêts – définir, gérer, sanctionner, Lextenso éditions, 

Paris, 2014, pp. 41–42. 
2 Cristinel Murzea, Drept roman, ed. a II-a, București, Editura All Beck, 2003, p. 275. 
3 Ibidem, p. 274. 
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Dezvoltarea teoriei conflictului de interese în materie societară s-a realizat 
prin urmărirea dinamicii relațiilor juridice din interiorul companiilor și a modului 
prin care este afectată funcționarea acestora în ipoteza în care nu este urmărit 
exclusiv interesul social înțeles ca un interes al companiei.  

Se apreciază în general că această sintagmă a apărut în lumea afacerilor la 
debutul anilor 1980 (și într-o manieră relativ-confidențială), deși dispozițiile Legii 
Franceze din 1966 cu privire la societățile comerciale consacrate convențiilor 
reglementate și inspirate de dreptul anglo-saxon se înscriu în cadrul acestei 
problematici4.  

Cu toate acestea, atenția sporită pentru efectele generate de luarea unor 
decizii de afaceri împotriva interesului social a existat și anterior, jurisprudența 
anglo-saxonă fiind preocupată de această chestiuni chiar din secolul IX, deși 
temeiul hotărârilor nu erau prevederi care să identifice și sancționeze expres 
situațiile de conflict de interese ci prevederi de drept comun cu valoare de principii 
pentru diferite instituții juridice comune.  

În acest sens, jurisprudența britanică statua că în hotărârea pronunțată în 
cauza The Aberdeen Railway Company v. Blaikie Bros5 că: „o companie, ca entitate, 
poate acționa numai prin mandatarii ei și este obligația mandatarilor să aibă o 
conduită în interesul companiei ale cărei afaceri le administrează. Acești mandatari 
au obligații de natură fiduciară față de mandant și este o regulă de universală 
aplicabilitate ca cuiva care este însărcinat cu astfel de obligații nu trebuie să îi fie 
permis de a contracta atunci când are sau ar putea avea un interes personal în 
conflict cu interesul mandantului pe care are obligația de a-l proteja. Așa de strict 
este acest principiu încât nimănui nu îi este îngăduit să se întrebe cât de corect sau 
incorect este contractul ce se vrea a fi încheiat”6. Se observă că instanța britanică 
se referă la interesul companiei care trebuie ocrotit de mandatarii acesteia, în 
temeiul obligațiilor fiduciare asumate, astfel că nu poate fi validată o operațiune în 
cadrul căreia aceștia ar urmări un interes personal în conflict cu cel al societății. 

Cu altă ocazie, jurisprudența britanică, în cauza Bray vs. Ford7, a avut astfel 
în vedere că domnul Bray a fost un guvernator al Yorkshire College iar domnul 
Ford a fost vicepreședintele guvernatorilor colegiului și a lucrat, de asemenea, ca 
avocat pentru colegiu. Instanța a reținut în această situație că „este o regulă 
                                                 

4 Legea nr. 66–537 din 24 iulie 1966 a abrogat Legea din 24 iulie 1867 şi este considerată de 
autorii francezi legea reformatoare a dreptului societar. A se vedea Maurice Cozian, Alain Viandier, 
Droit des societes, cinquième edition, Editura Litec, Paris, 1991, p. 33. 

5 Aberdeen Railway Co vs. Blaikie Bros., 1854, 1 Macq, (House of Lords) disponibilă la 
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8dd60d03e7f57eceaf0. 

6 Aberdeen Railway Co vs. Blaikie Bros., 1854, 1 Macq, (House of Lords) în Len Sealy, Sarah 
Worthington – Sealy´s Cases and Materials in Company Law, 9th Edition, Oxford University Press, 
New York, 2010, p. 387 preluat din Sebastian Bodu, Limitări și conflicte de interese la numirea și în 
exercitarea mandatului de administrator al unei soecități comerciale (1), 2016, disponibil la 
https://www.juridice.ro/450174/limitari-si-conflicte-de-interese-la-numirea-si-in-exercitarea-
mandatului-de-administrator-al-unei-societati-comerciale-1.html#_ftn37. 

7 Bray vs. Ford, A.C. 44, House of Lords, 1896, rezumat disponibil la 
https://theblackletter.co.uk/2017/10/15/bray-v-ford/ . 
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inflexibilă a instanțelor de echitate ca o persoană aflată într-o poziție fiduciară să 
nu poată face un profit personal de pe urma acesteia, cu excepția cazului când i se 
permite expres. Această persoană nu poate pune interesul său în conflict cu 
interesul societății, iar acest lucru nu are la bază vreun principiu moral ci mai 
degrabă pe acela că, având în vedere natura umană, există pericolul, în aceste 
circumstanțe, ca o persoană care deține o astfel de funcție fiduciară să fie înclinată 
către interesul personal în raport cu cel fiduciar, în acest fel prejudiciindu-i pe cei 
pe care ar fi trebuit să îi protejeze. Și atunci era nevoie de a stabili o regulă 
normativă”8.  

În ambele spețe amintite se utilizează conceptul nou la acea vreme de “interes 
în conflict cu interesul societății”, pornindu-se de la obligația de loialitate a 
persoanei care îndeplineşte funcții fiduciare și de la obligația generală de bună-
credință în exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor astfel încât nu se poate 
urmări un beneficiu personal în dauna unui interes pe care respectiva persoană 
trebuie să îl ocrotească. Teoria conflictului de interese apare astfel ca o expresie a 
obligației de loialitate a administratorului bunurilor altuia rezonând practic cu ideea 
etică în afaceri necesară în drept pentru a facilita buna funcționare a instituțiilor 
juridice în raport de situațiile de fapt concrete.  

Sancționarea încălcării obligației de loialitate prin urmărirea unui interes 
propriu care are potențialul de a prejudicia interesele persoanei în „folosul” căreia 
se realizează activitățile fiduciare a fost fusese avută în vedere și într-o hotărâre 
anterioară a Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii care a stabilit că „o 
persoană nu poate cumpăra în mod legal pe cont propriu ceea ce datoria sau 
încrederea îi cere să vândă în contul altuia și nici să cumpere din contul altuia 
ceea ce vinde pe cont propriu. Nu are voie să unească cele două personaje opuse 
ale cumpărătorului și vânzătorului. O achiziție, per interpositam personam, de 
către un mandatar sau agent, a proprietății particulare a căreia are vânzarea sau 
în care reprezintă un altul, indiferent dacă are interes sau nu, este purtătoare de 
fraudă în aparență”9. Se are în vedere așadar interesul personal al mandatarului 
însărcinat cu vânzarea unor bunuri ale mandantului căruia nu îi era permis să cumpere 
respectivele bunuri tocmai pentru că nu ar fi putut urmări interesul mandatului pe 
care, de altfel, este obligat să îl protejeze în cadrul unei operațiuni determinate. 

Se impune a se menționa cu această ocazie că prin Hotărârea Souther Pacific Co. 
V. Bogert10, Curtea Supremă a Statelor Unite s-a referit explicit la existența obligației 
fiduciare de loialitate a reprezentantului de gestiune față de acționarii majoritari 
reținându-se că: „obligația acționarului majoritar (...) este de încredere și nu 
                                                 

8 Lord Herschell, în Bray vs. Ford, A.C. 44, House of Lords, 1896, 51, în Len Sealy, Sarah 
Worthington – Sealy´s Cases and Materials in Company Law, 9th Edition, Oxford University Press, 
New York, 2010, p. 342, preluat din Sebastian Bodu, op cit. 

9 US Supreme Court, Michoud v. Girod, 45 U.S. 4 How. 503 503, 1846, rezumat disponibil la 
https:/ / supreme.justia.com/ cases/ federal/ us/ 45/ 503/ . 

10 US Supreme Court, Southern Pacific Co. v. Bogert, 250 SUA 483, 1919, rezumat disponibil 
la https:/ / supreme.justia.com/ cases/ federal/ us/ 250/ 483/ . 
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depinde de fraudă sau administrare defectuoasă”. Raționamentul se aplică și în 
sistemul de drept național care recunoaște aceleași obligații, astfel că s-a reținut că 
atunci când își exercită prerogativele în cadrul companiei, acționarii „acționează în 
interesul companiei și al fiecăruia dintre ei și nu își pot exercita puterea deținută 
în societate cu rea-credință sau în avantajul sau scopul lor personal”11.  

Problema conflictului de interese în lumea afacerilor suscita tot mai mult 
interes și este amintită și în cadrul Congresului Internațional de Drept Comparat de 
la Haga din 1932 în cadrul căruia s-au dezbătut subiectele de interes în lumea 
juridică a vremii cu referire la drepturile de vot ale acționarilor și protecția 
acționarilor minoritari în fața intereselor acționarilor majoritari12. 

Doctrina anglo-saxonă de la începutul secolului XX păstrează teoria conflictului 
de interese în sfera obligațiilor fiduciare13 prin raportarea la conceptul propriu de 
„trust”14 care statuează că raportul dintre mandatar și mandant sau raporturile 
fiduciare se întemeiază tocmai pe încrederea pe care o are beneficiarul reprezentării 
în diferite operațiuni sau cel al administrării bunurilor sale, față pe persoana pe care 
a însărcinat-o cu îndeplinirea acestor obligații. Principiile „trust”-ului sunt deopotrivă 
aplicabile și administratorilor societăţii, asimilaţi de doctrina anglo-saxonă15 unor 
fiduciari („trustees”, așa cum sunt cunoscuți în acest sistem de drept) – ce deţin 
proprietatea asupra unui bun pentru şi în beneficiul uneia sau mai multor persoane 
fizice sau juridice, față de care însă își asumă automat și o obligaţie de loialitate – 
astfel că instanţele au început să impună raționamente întemeiate pe acestea şi în 
cazul asociaţilor din societăţile mai mici, închise, iar apoi în cazul celor din 
societăţile cu capital public16. 

De menționat este faptul că, până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dreptul 
francez și britanic cunoșteau deja instituția „trust”, moștenită din dreptul roman și 
se intenționa încadrarea în acest sens a situațiilor în care o persoană încredințează 
administrarea unei părți din moșia sa unei alteia iar mandatarul, în virtutea misiunii 
sale, este obligat să îndeplinească anumite sarcini, inclusiv loialitatea17.  
                                                 

11 Flaminia Stârc-Meclejean, Votul asociaților în societățile comerciale, București, Editura 
C.H. Beck, 2011, p. 312. 

12 Considerații despre Congres sunt amintite în American Bar Association Journal, Vol. 18, No. 2 
(Februarie 1932), p. 92 și 100 disponibil la https://www.jstor.org/stable/25708477?read-now= 
1&seq=1#page_scan_tab_contents și în American Bar Association Journal, Vol. 18, No. 10 
(Octombrie 1932), pag. 673–675 disponibil la https://www.jstor.org/stable/25709910?read-
now=1&refreqid=excelsior%3A2d3db205c49c3f4752b1ba7779a89b28&seq=1#page_scan_tab_contents. 

13 John M. Hadsall, Conflict of interest when a trustee invests trust funds, 1936, Chicago-Kent 
Law Review, Vol. 13, Issue 4, p. 331, disponibil pe http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1384&context=cklawreview. 

14 Pentru consideraţii privind conceptul de trust în dreptul anglo-saxon, a se vedea Lawrence 
E. Mitchell, Fairness and trust in corporate law, Duke Law Journal, vol. 43, 1993, p. 425 și urm. 
disponibil la https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3236&context=dlj. 

15 John M. Hadsall, op cit., p. 329. 
16 Flaminia Stârc-Meclejean, op.cit., p. 312. 
17 Véronique Magnier, Les conflits d'intérêts dans les Principles of corporate governance, în 

Véronique Magnier, Les conflits d'intérêts dans le monde des affaires, un Janus à combattre? PUF, 
Paris, 2006, pp. 139–154. 
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S-a mai reținut în jurisprudența din Statele Unite18 că „păstrarea funcției de 
către un membru al organului de administrare al unei societăți care este absorbită 
sau fuzionează prin contopire cu altă societate este un exemplu de interes personal 
dar care nu este contrar cu cel al societății gerate”19. 

Cu toate acestea, sistemele de drept de tip „common law” nu își bazează în 
general doctrina și jurisprudența pe ideea interesului propriu al unei persoane 
juridice și, prin urmare, folosesc rar conceptul de „interes al societății”. Deși 
jurisprudența din aceste sisteme de drept sancționează deciziile organelor de 
conducere ale persoanei juridice, precum cele luate în condițiile existenței abuzului 
de drept sau a conflictului de interese, aceasta se face folosind alte motive legale. 
În astfel de cazuri, se utilizează o serie de standarde de comportament aplicabile 
acționarului majoritar (sau administratorului), conform cărora deciziile luate în 
astfel de condiții, cu efecte specifice, sunt declarate împotriva legii20. 

Doctrina franceză a manifestat interes pentru studiul conflictului de interese 
și s-a încercat formularea unor definiții conform cărora „conflictul de interese se 
definește ca o situație de interferență între interesele încredințate unei persoane, în 
virtutea unei puteri ce i-a fost delegată, a unei misiuni de arbitru ce i-a fost 
atribuită sau a unei funcții de evaluare ce i-a fost încredințată, și un alt interes 
public sau privat, direct sau indirect, interferență de natură a influența sau de a 
părea că influențează exercitarea loială a misiunii sale”21 sau că putem identifica 
interesele în conflict ca fiind „situația în care un interes de protejat în virtutea unei 
misiuni rezultată dintr-o competență sau putere, interes apreciat în mod obiectiv și 
sacrificat în fața unui interes opus”22. 

În continuare s-a arătat că în cazul suprapunerii interesului social peste 
interesul comun al asociaţilor s-ar nega practic drepturile asociaţilor minoritari şi 
astfel s-ar ajunge la concluzia, inechitabilă din punct de vedere juridic, că orice 
hotărâre satisface interesele majoritarilor echivalează cu interesul social. Astfel, 
situaţii precum abuzul de majoritate ar primi un gir legal, fiindu-le oferită 
legitimitate, deşi în definitiv sunt abuzuri de drept care creează beneficii 
nejustificate pentru categoria majorităţii. Curtea de Casaţie din Franţa a apreciat că 
există situaţii de abuz de majoritate atunci când hotărârile sunt luate în scopul de a 
favoriza asociaţii majoritari, chiar dacă sunt contrare interesului social23. 

                                                 
18 Court of Chancery of Delaware, Gropper vs. North Cent. Texas Oil Co., 114 A.2d 231  

(Del. Ch. 1955), 13 mai 1955, rezumat disponibil la https://www.courtlistener.com/opinion/ 2397471/ 
gropper-v-north-central-texas-oil-company/ . 

19 Gropper vs. North Cent. Texas Oil Co., 35 Delaware Ch. 198, 204, 114 A2d 231, 234  
(Ch. 1955), în S. Samuel Arscht – The Business Judgement Rule Revisted, în “Hofstra Law Review”, 
vol. 8, nr. 1, 1979, p. 117, preluată în Sebastian Bodu, op. cit. 

20 Lucian Bojin, Acţiunea în anularea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, București, 
Editura Universul Juridic, 2012, p. 137. 

21 Mustapha Mekki, Introduction à la notion de conflits d'intérêts, Dalloz, 2013, p. 34. 
22 Claire Ogier, Le conflit d'intérêts, thèse, Saint-Étienne, 2008, p. 278. 
23 Dominique Schmidt, Les conflits d’interets dans la societe anonyme, Jolly, Paris, 2004,  

p. 314, nota 12. 
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Putem deci observa în doctrina franceză un caracter recurent în cadrul 
definițiilor prezentate pentru conflictul de interese: pe de o parte, referința sistematică a 
luării în calcul a unui interes terț de către persoana vizată de situație; pe de altă 
parte, referința la fel de sistematică la valorile ce fondează aprecierea situației 
eventual conflictuale; întrebarea ce se schițează este legată de necesitatea sau absența 
acesteia unei atingeri efective a interesului protejat pentru a defini un conflict24. 

În sistemul francez reglementarea cu privire la această noțiune este stabilită 
prin Legea Noilor Reguli Economice din 15 mai 2001 aceasta conținând un capitol 
distinct – Capitolul III, intitulat „Prevenirea conflictelor de interese”; articolele  
L 225-38 și următoarele din Codul comercial francez; Legea securității financiare 
din 1 august 2003, aceasta conținând câteva situații particulare fără însă a 
reglementa cu privire la dreptul societăților niciun principiu general de prevenție. 

În plus, potrivit articolului 1833 din Codul civil francez: „Toate societățile 
trebuie să aibă un obiect licit și să fie constituite în interesul comun al asociaților”25. 
Această reglementare impune respectarea interesului comun al asociaților unei 
societăți, dar nu obligă un asociat sau un conducător să descopere conflictele de 
interese. Obligația descoperirii nu are izvor într-o dispoziție legală expresă de 
interes general, reprezentând în acest sens o lacună în materie legislativă. Fără 
îndoială, legiuitorul francez a considerat că respectarea interesului comun prevalează în 
fața unui interes opus, astfel reglementarea unor reguli cu privire la descoperirea 
interesului ar fi fără obiect26. Acestor prevederi li se adaugă cele amintite deja din 
Legea Franceză din 1966 cu privire la societățile comerciale 

Legea din 2006 a Regatului Unit privind Companiile impune în mod expres 
interzicerea conflictelor de interese ale directorilor în dreptul britanic. În doctrină s-a 
stabilit că partea care reglementează conflictele de interese ale directorilor arată 
modul în care directorii trebuie să abordeze conflictele de interese reale sau 
potențiale27. 

Cu privire la reprezentanții cu funcții de conducere din interiorul societății, 
Codul german de guvernare a societăților28 stabilește, într-o reglementare menită să 
prevină situațiile de conflict de interese și care nu se regăsește în legislația 
franceză, că: „membrii directoratului nu pot accepta activități exterioare... decât 
cu acordul Consiliului de supraveghere” (art. 4.3.5) și că „membrii consiliului de 
supraveghere nu pot realiza funcții de gestiune, de conducere, de administrare sau 
de consiliere la nivelul principalilor concurenți ai companiei”. 

                                                 
24 Joël Moret-Bailly, op.cit., p. 47. 
25 Textul integral al Codului civil francez este disponibil la https:/ / www.legifrance.gouv.fr/ 

affichCode.do;jsessionid=996A9679938016B575DC23F3D56FA17A.tplgfr34s_3?idSectionTA=LE
GISCTA000006136390&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200629. 

26 Legislația franceza de la 1 august 2003 a impus o astfel de obligatie comisarului de conturi. 
27 G. E. De La Rosa, J. Shopovski, Directos’ conflicts of interests: Different European Legal 

Perspectives, Beijing Law Review, Vol. 4, No. 4, 2013, p. 178, disponibilă la http://www.scirp.org/journal/blr. 
28 Deutscher Corporate Governance Kodex, disponibil la https://www.dcgk.de/en/code//foreword.html. 
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În ceea ce privește conflictul de interese în dreptul intern al societăților 
arătăm că la nivel național noțiunea are o origine provenită din sectorul public, 
reprezentând inițial punctul de plecare în analizarea cauzelor de favoritism, 
corupție și fraudă. Acesta a fost și considerentul pentru care legiuitorul a inserat 
această noțiune în acte normative importante precum, cel mai recent: Legea nr. 131/ 
2003 – Titlul IV – Capitolul II29, Legea nr. 98/201630 – Capitolul II – Secțiunea a 
8-a, art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.  

Este foarte adevărat că interesul public fiind cel care stă la baza formării unei 
societăți moderne și durabile, trebuiau găsite pârghii pentru apărarea acestuia prin 
evitarea oricărui comportament care să-l așeze pe o poziție inferioară interesului 
personal. Persoanele aflate în funcții publice trebuie să posede atributele integrității 
și imparțialității deciziilor luate, astfel că protejarea riscului apariției unor situații 
îndoielnice în ceea ce privește conduita acestora reprezintă prioritatea principală 
pentru asigurarea transparenței aparatului public. 

În prezent, o definiție a conflictului de interese ne este oferită de articolul 70 
din Legea 161/2003 care, deși se referă la sectorul public, poate fi transpusă cu 
modificările de rigoare și în cazul societăților: „Prin conflict de interese se înţelege 
situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are 
un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu 
obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.  

Conflictul de interese în materia persoanei juridice de drept privat are în 
vedere în special cazul societăților ca forme de organizare a persoanelor în scopul 
derulării unei activități pentru obținerea de profit. S-a remarcat faptul că în țara 
noastră „până în anul 1924 nu există o reglementarea generală a peroanelor 
morale, aşa încât, lăsând la o parte aşezămintele bisericeşti a căror personalitate 
juridice este recunoscută de instanţe, după cum am văzut, posibilitatea 
particularilor de a constitui persoane juridice este recunoscută, mai mult sau mai 
puţin, de jurisprudenţă”31.  

Evoluția legislației și mai ales adaptarea acesteia față de contextul social-
politic de după 1990 a condus la necesitatea includerii conflictului de interese și în 
sfera dreptului privat, „determinată de necesitatea de a proteja atât proprietatea 
privată care în cazul societăților comerciale îmbracă forma investițiilor indirecte, 
precum și terții creditori care intră în raporturi juridice cu societățile 
comerciale”32. Cu toate acestea trebuie menționat că reglementarea actuală nu 
reprezintă decât o preluare a reglementării din Codul Comercial din 1940 – Carol  

                                                 
29Legea nr. 131/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. 
30 Legea nr. 98/ 2016, privind achizițiile publice. 
31 Sevastian Cercel, Consideraţii istorice privind persoana juridică, în „Revista de Ştiinţe 

Juridice”, nr. 2/ 2009, p. 29; 
32 Andreea Corina Târșia, Societatea comercială în fața conflictului de interese, în 

Metamorfoză și actualitate în dreptul românesc-cercetări juridice postdoctorale, coordonatori Ioan 
Leș și Dan Claudiu Dănișor, București, Editura Universul Juridic, 2012, p. 171. 
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al II-lea33 sancționau în mod expres situațiile în care interesele individuale ale 
asociaților sau acționarilor și administratorilor se aflau în conflict cu cele ale 
societății34. Forma reglementării Codului comercial a reprezentat sursă de inspirație 
pentru legiuitorul din perioada post-comunistă, care a preluat textele care se referă 
la conflictul de interese în materie societară și în cuprinsul Legii nr. 31/1990 
privind societățile comerciale. 

Principala funcție a reglementării conflictului de interese este aceea 
preventivă, prin care se asigură o formă de protecție a societății limitându-se 
situațiile în care interesele personale ale asociaților sau administratorilor ar fi 
poziționate de aceștia înaintea interesului social, pe care ar trebui în mod normal să 
îl urmărească și să îl apere. 

În plus, prevenirea conduitei prin care se dă naștere la conflict este dublată și 
de o funcție sancționatorie ce se materializează în posibilitatea formulării unei 
acțiuni în răspundere împotriva asociatului sau administratorului care a comis fapta 
ilicită. 

Legea nr. 31/ 1990 reprezintă reglementarea specială actuală din țara noastră 
în material societăților. Aceasta conține o serie de texte legale din care derivă 
principiul interzicerii conflictului de interese între administrator și societate ca 
urmare a încălcării limitelor reprezentării. Astfel, în primul rând, art. 70 limitează 
operațiunile administratorului la cele necesare desfășurării activității companiei, 
ceea ce înseamnă practic că aceasta trebuie să fie supusă interesului companiei și, 
invers, orice operațiuni prin care un alt interes ar fi protejat nu sunt permise. În 
continuare, art. 72 stabilește că „obligațiile și responsabilitatea administratorilor 
sunt reglementate de dispozițiile privind mandatul” și, prin urmare, este coroborat 
cu articolele 2018 și 2019 Codul civil conform cărora care agentul (administratorul) 
este obligat să își execute mandatul cu diligență și se afirmă astfel obligația de 
loialitate a acestuia. De asemenea, articolul 1441 din Legea nr. 31/1990 stabilește 
aceleași obligații de prudență, diligență și loialitate, menite să prevină conflictul de 
interese, în sarcina membrilor consiliului de administrație ai unei societăți pe 
acțiuni pentru ca art. 1443 să interzică în mod expres conflictual de interese în cazul 
membrilor consiliului de administrație ai unei societăți pe acțiuni prin interdicția 
acestora de a lua parte la deliberări în această situație și prin obligația pozitivă de a 
înștiința pe ceilalți administrator despre această împrejurare. Trebuie să reținem că 
legislația folosește termenul de administrator pentru a exprima persoana care a fost 
împuternicită ca reprezentant pentru companie, echivalent cu mandatarul în 
sistemele de drept comun. 
                                                 

33 Textul Codului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 194 din 23 august 1940 și a 
fost în vigoare până la data de 30 septembrie 2011 când a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil 

34 Se reglementa astfel obligația asociaților sau acționarilor de a se abține de la deliberări în 
situații de conflict de interese și de a răspunde pentru prejudiciile produse în caz contrar, conform art. 
183, art. 224 și obligații similare ale administratorilor prin art. 244, însă există și alte prevederi care se 
referă în mod expres la „interesul societății”. 
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Așadar, sancționarea conflictului de interese între administrator și societate 
pornește de la ideea că obiectivitatea mandatarului este subminată de propriul său 
interes, apărând ca o oportunitate de a obține unele avantaje personale prin exercitarea 
puterilor pentru care el a fost împuternicit, dar într-un mod care ar prejudicia persoana 
juridică. Se poate observa că această interpretare se întemeiază pe evoluția istorică 
a conceptului de conflict de interese prin raportare la obligațiile de bună-credință și 
loialitate. Obligațiile și responsabilitatea administratorilor sunt cele privind mandatul, 
viziune confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție în jurisprudența sa35, 
putându-se concluziona că viziunea actuală privind conflictul de interese păstrează 
ideea că administratorul (mandatarul) societății are obligația de a proteja interesul 
acesteia și de a acționa cu prudență, diligență și loialitate în luarea deciziilor de afaceri. 

Dispozițiile legale naționale menționate cu privire la conflictul de interese 
între administrator și societate sunt aplicate în mod corespunzător și administratorilor 
(art. 152 Legea nr. 31/1990), membrilor consiliului de administrație (art. 1532 din Legea 
nr. 31/1990) și membrii consiliului de supraveghere (art. 1538 din Legea nr. 31/1990). 

Tot în sfera conflictelor de interese în materie societară întâlnim și situația în 
care asociații au un interes contrar celui al societății. Analiza conflictului de 
interese între acționari (asociați) și societate se bazează în primul rând pe teoria 
contractuală a societății, în sensul că aceasta este formată în baza unui contract 
(actul constitutiv) ca manifestare a voinței acționarilor fondatori (asociați). Tocmai 
din această idee putem observa deja premisele conflictului de interese. 

Sub acest aspect trebuie reținute dispozițiile art. 1361 din Legea nr. 31/1990 
aplicabile acționarilor din societățile pe acțiuni conform căruia „acționarii trebuie 
să își exercite drepturile cu bună credință, respectând drepturile și interesele 
legitime ale companiei și ale celorlalți acționari”. Această prevedere se dovedește 
„de o excepţională importanţă şi utilitate, pentru asigurarea unui echilibru între 
interesele societăţii şi cele ale acţionarilor”36. Acest principiu este corolarul de 
bună credință în exercitarea drepturilor și obligațiilor, stabilit de art. 14 din Codul 
civil și se referă la comportamentul de urmărire a interesului societății și la 
neprejudicierea intereselor celorlalți acționari în exercitarea drepturilor la care are 
dreptul fiecare acționar. Tocmai în aceste condiții apare conflictul de interese 
definit mai sus, care a fost inițial reglementat de art. 79 din Legea 31/1990. 
Legiuitorul a acordat o importanță atât de mare acestei probleme, încât a preferat să 
reia textul articolului 79 și atunci când reglementează interdicțiile aplicabile 
acționarului (articolul 127). Interdicția reglementată se referă atât la dreptul 
acționarului de a participa la deliberările organelor deliberative, cât și la dreptul de 
a participa la decizie la adunarea generală. 

De asemenea, trebuie reținut faptul că aceleași dispoziții legale prevăzute de 
articolul 79 din Legea 31/1990 se aplică însă şi asociaţilor din societăţile în 
                                                 

35 ÎCCJ, Secția comercială, Decizia nr. 1740/21 martie 2013. 
36 Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Analize și comentarii pe 

articole, București, Editura Hamangiu, 2009, p. 380. 
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comandită (art. 90 şi art. 188 alin. 2), precum şi asociaţilor unei societăţi cu răspundere 
limitată (art. 197 alin. 3). 

Sub aspectul sancționării conflictului de interese în cazul administratorilor 
unei persoane juridice în general, noua reglementare impusă de art. 215 Cod civil37 

reprezintă de fapt o transpunere mai sumară a dispozițiilor art. 120 (7) din Legea 
canadiană a societăților, care prevede că orice contract sau operațiune juridică 
încheiată de administrator trebuie să fie echitabilă pentru societate, în caz contrar, 
acționarii societății fiind îndreptățiți să ceară anularea actului respectiv şi restituirea 
profitului realizat de către administrator38. Din formularea textului art. 215 C.civ. 
observăm că pentru ca actele juridice în care este parte persoana juridică şi în care 
un membru al organelor de administrare sau o persoană apropiată acestuia (soţ, 
rudă apropiată, afin) are un interes să fie anulabile, trebuie întrunite următoarele 
condiţii cumulative, respectiv: actul juridic să fost încheiat cu intenţia de a frauda 
interesele persoanei juridice; actul juridic să fi fost încheiat de un membru al 
organelor de administrare al persoanei juridice care să fi urmărit prin încheierea 
acelui act un interes propriu fie al său, fie al soţului, ascendenţilor sau descendenţilor 
lui, rudelor în linie colaterală sau afinilor săi, până la gradul al patrulea inclusiv; 
terţul cocontractant trebuie să fi cunoscut sau fi avut obligaţia de cunoaşte faptul că 
membrul persoanei juridice care a încheiat actul juridic este interesat şi că actul 
juridic fraudează interesele persoanei juridice.  

În privinţa primei condiţii enunțate, pentru a sublinia caracterul de noutate pe 
care îl aduce în legislație reglementarea, apreciem, conform opiniei altor autori, că 
„nu este vorba de o simplă contrarietate de interese, aşa cum ar indica denumirea 
marginală a art. 215, ci de un conflict de interese care se ridică la nivelul de 
gravitate al fraudei la adresa intereselor persoanei juridice”39. 

Nu în ultimul rând, dezvoltarea la nivel intern a teoriei conflictului de interese a 
avut în vedere și ipoteza „când, de exemplu, asociaţii care deţin majoritatea capitalului 
societăţii decid vânzarea activelor acesteia către altă societate, controlată exclusiv de 
ei, la un preţ stabilit arbitrar”40. S-a reținut în doctrină că „existenţa unui interes bine 
conturat al acţionarilor ce deţin o pondere importantă sau majoritară conduce la 
adoptarea unor hotărâri în cadrul adunărilor generale care, în anumite cazuri, lezează 

                                                 
37 Art. 215 C.civ.: „(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei 

juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soţul, ascendenţii sau 
descendenţii lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau 
vreun interes să se încheie acel act şi dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest 
lucru. (2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori una 
dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într-o problemă supusă hotărârii acestor organe, 
trebuie să înştiinţeze persoana juridică şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În 
caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s-ar fi 
putut obţine majoritatea cerută”. 

38 Dispozițiile amintite se regăsesc la https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-
20.html#docCont. 

39 Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod 
civil – comentariu pe articole, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2012, p. 163. 

40 ÎCCJ, s. com., decizia nr. 966 din 9 martie 2007, în Ioan Schiau, Titus Prescure, op, cit., p. 228. 
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interesele acţionarilor minoritari”41 și, am completa noi, chiar a interesului social, 
nemaiputând fi în acord cu acesta. Într-o astfel de situaţie, care adaugă la înțelesul deja 
cunoscut al conflictului de interese, suntem atât tot în prezenţa unui conflict de interese, 
care însă se manifestă sub forma unui abuz de majoritate, odată ce automat prin 
favorizarea intereselor personale ale asociaţilor majoritari sunt nesocotite atât interesul 
social, persoana juridică fiind fraudată de activele acesteia şi pusă în imposibilitatea de 
a-şi mai continua activitatea într-un mod competitiv, cât şi asociaţii majoritari care 
pierd prin destrămarea structurii societare.  

În loc de concluzie subliniem o dezvoltare relativ recentă a conceptului de 
conflict de interese în materie societară, sub aspectul teoriei „străpungerii vălului 
corporativ”42 care presupune dezideratul sancționării asociaților care abuzează de 
limitările aduse răspunderii acestora43 de reglementările naționale ale formei societare 
în cauză. Această împrejurare se întemeiază pe ideea unei conduite frauduloase a 
asociaților44, care în mod evident nu mai urmăresc protecția interesului societății, ci 
utilizarea resurselor acesteia pentru a obține avantaje proprii, afectând astfel și 
creditorii sociali. Conflictul de interese capătă astfel noi valențe, cu aplicații 
inclusiv în determinarea unei răspunderi nelimitate, dincolo de prevederile exprese 
ale legii, tocmai prin implicarea obligației generale de bună-credință ce ar fi fost 
nesocotită în aceste condiții. 

THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE THEORY OF THE CONFLICT  
OF INTERESTS IN COMPANY-RELATED MATTERS 

(Abstract) 

Conflict of interest is a legal concept derived from public law where it sanctions the 
fraudulent way of performing public tasks with disregard of the general interest to the detriment 
of the personal one. The development of private relations, especially those of a commercial 
nature, have created the need to adapt the concept in the field of legal persons in general 
and company law in particular. Conflicts of interest are real incidents in the functioning of 
legal persons and are associated with the identification by the associates or administrators 
of a company of an interest, either personal or for another. The concept has developed 
throughout history in relation to the general obligations of good faith and loyalty. 

 
Keywords: conflict of interest, companies, loyalty, shareholders, good faith, administrators. 

                                                 
41 Lucian Săuleanu, Exercitarea abuzivă a dreptului de vot. Abuzul de majoritate și abuzul de 

minoritate, în „Revista de Științe Juridice”, nr. 4/ 2008, p. 43. 
42 Pentru o analiză a teoriei piercing the corporate veil a se vedea Gunter H. Roth, Peter 

Kindler, The spirit of corporate law. Core principles of corporate law in continental Europe, Editura 
C.H. Beck, Munchen, 2013, pp. 66–71; Carmen Tamara Ungureanu, Grupul transnațional de 
societăți, în „Revista de Științe Juridice”, nr. 2/2017, Editura Universul Juridic, p. 18; Flaminia Stârc-
Meclejan, Grupul de societăți și răspunderea pentru atingeri aduse mediului disponibilă pe https:// 
drept.uvt.ro/administrare/files/1481048324-12.pdf. 

43 Gunter H. Roth, Peter Kindler, op. cit., p. 67. 
44 Ibidem. 
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PERSPECTIVĂ ISTORICĂ  
ASUPRA REGLEMENTĂRII ȘI JURISPRUDENȚEI  
ÎN MATERIA ACCESULUI LIBER LA JUSTIȚIE�� 

MIHAELA CĂTĂLINA SCAFEȘ (OPRAN) �� 

I. Repere istorice privind accesul la justiție 

Primele forme de organizare socială sub forma unor civilizații au cunoscut 
apariția și dezvoltarea treptată a unor componente ale ordinii administrative și 
jurisdicționale care fundamentează puterile statelor moderne cunoscute și astăzi. 

Încă de la începuturile civilizației Mesopotamiene ni se oferă prima vedere 
reală istorică a dreptului, idealizată și, în unele cazuri, practicată în civilizația umană1 
chiar dacă acesta nu tratează instituții complexe precum justiția sau egalitatea. 
Astfel, ca în cazul majorității civilizațiilor timpurii, pentru Mesopotamia dreptul 
provenea de fapt din religia vremii și din regulile impuse de rege, fără ca acesta să 
prevadă texte întemeiate pe concepte precum dreptul natural sau drepturile omului2. 

De asemenea, regii Sumerieni și-au impus idealul unei justiții deschise 
întregii populații conduse de aceștia, fără distincție în funcție de poziția socială. 
Justiția se referea la eliminarea infracțiunilor, corectarea abuzurilor și protecția 
unor categorii defavorizate precum văduvele, orfanii, cei săraci sau slabi fizic3. 
Astfel, justiția era deschisă tuturor și urmărea să prevină opresiunea celor slabi de 
cei care aveau puterea, interesul regilor Sumerieni și Babylonieni fiind de a fi 
aproape de populația de rând și de a câștiga simpatia acestora. 
                                                 

� Această lucrare a fost finanţată din contractul POCU380/6/13/123990, cofinanţat din Fondul 
Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. 

�� Cercetător post-doctorat al Universității din Craiova; Avocat – Baroul Dolj; e-mail: 
opran.mihaela@yahoo.com. 

1 Brian R. Doak, The origins of social justice in the Ancient Mesopotamian Religious 
Traditions, 2006, Faculty Publications – Collegeof Christian Studies, Paper 185, p. 1, disponibilă la 
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsre
dir=1&article=1185&context=ccs. 

2 Ibidem, p. 2. 
3 Elisabeth Meier Tetlow, Women, crime and punishment in ancient law and society. Vol I. The 

ancient near East, New York, Editura Continuum, 2004, p. 207, disponibilă pe 
https://books.google.ro/books?id=ONkJ_Rj1SS8C&pg=PA207&lpg=PA207&dq=justice+in+sumeria
n+society&source=bl&ots=Ze2XDGTJWu&sig=ACfU3U24zM0SFL8uVMMz9T_Ty601LNeEQw&
hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwj1y5uZnqTqAhUkmYsKHUO8Bk0Q6AEwCnoECAYQAQ#v=onepag
e&q=justice%20in%20sumerian%20society&f=false. 
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În Egiptul antic se recunoștea dreptul cetățenilor de a obține recunoașterea 
drepturilor acestora pe calea justiției, iar unele dintre ideile persistente de prezentare a 
justiției precum dreptul de a fi ascultat, nevoia de narațiune și povestire la procese, 
depunerea jurămintelor în cazul mărturiilor sau aprecierea unui raport între 
dovezile prezentate și adevăr erau deja prezente. După cum arată una dintre cele 
mai importante relatări cu privire la procesele desfășurate în Egiptul antic, accentul 
a fost pus pe legile și reglementările scrise, iar în special în perioadele ulterioare pe 
acordurile scrise între persoane4. 

În Grecia antică, deja de la începutul său în a doua parte a secolului  
al VIII-lea î.Hr., legea scrisă reprezintă dreptatea egală pentru dêmos, toți cetățenii 
fiecărui oraș-stat grecesc. Comunitățile grecești au inventat astfel legea scrisă 
pentru ca reacție față de deciziile corupte și nedrepte ale magistraților care făceau 
parte din clasa superioară, în favoarea celor bogați și puternici5. Din acest motiv, 
legile și tribunalele erau instrumente ale comunității, iar judecătorii lipseau 
deoarece se evita concentrarea unei puteri de decizie atât de mare în mâinile 
câtorva oameni. În aceste condiții, orice cetățean era încurajat să solicite 
tribunalelor recunoașterea drepturilor acestora sau prezentarea unor acuzații față de 
alte persoane, urmând ca asupra cauzei să se pronunțe cu majoritate jurații 
constituiți în acest sens. Numărul juraților varia între 200–400 în cazul acțiunilor 
civile și putea ajunge până la 1500 în cazul în care se aduceau acuzații privitoare la 
nereguli cu impact asupra comunității, inclusive infracțiuni6. 

Un exemplu de proces celebru din perioada Greciei antice este procesul lui 
Socrate7 în cadrul căruia celebrul filosof era acuzat de corupere a minților tinerilor 
cetății și nerecunoaștere a zeităților vremii. În cadrul acestuia, Socrate a avut 
posibilitatea de a răspunde tuturor acuzațiilor și de a-și dovedi nevinovăția în raport 
de acestea, dovedindu-se astfel evoluția noțiunii de procedură judiciară existentă la 
acel moment care, chiar fără a exprima acest drept în mod expres, oferea acces 
liber la justiție tuturor cetățenilor. În urma votului juraților, Socrate a fost găsit 
vinovat și condamnat la moarte, însă i s-a dat ocazia să sugereze o pedeapsă 
alternativă, însă aceasta nu a fost avută în vedere de jurați, care în final au menținut 
condamnarea la moarte. Așadar, în instanțele ateniene, verdictele erau date printr-o 
raportare nu neapărat obiectivă la interesele comunității, justiția în favoarea 
comunității și reguli ale comunității, deoarece principala preocupare a legilor și 
legilor a fost protejarea comunității8. 

                                                 
4 J. G. Manning, The Representation of Justice in Ancient Egypt, Yale Journal of Law& 

Humanities, Vol. 24, Issue 1, 2012, p. 113, disponibil la at:https://digitalcommons.law.yale.edu/ 
yjlh/vol24/iss1/4. 

5 Robert Wallace, Law and community in ancient Athens, and the prosecution of Sokrates, Ivs 
Fvgit, 20, 2017, pp. 249–263 disponibilă la https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/36/30/08 
wallace.pdf. 

6 Ibidem, p. 251. 
7 A se vedea Thomas C. Brickhouse, Nicholas D. Smith, Socrates on trial, Princeton University 

Press, 1990. 
8 Robert Wallace, op. cit., p. 262. 
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În Roma antică era recunoscut caracterul de justiție privată, prin intermediul 
procedurii legisacțiunilor, iar prin sistemul procedural roman se stabilise că „orice 
acțiune, ca mijloc de valorificare a unui drept subiectiv, se întemeiază pe lege”9. 
Sistemul de drept roman era foarte bine dezvoltat și a reprezentat izvorul general 
aplicabil pentru sistemele de drept modern, odată ce la acea vreme au fost 
dezvoltate concepte a căror utilizare o recunoaștem și astăzi. În materie procedural 
cunoaștem deja conceptul de acțiuni în justiție și clasificarea acestor, iar accesul 
liber la justiție era recunoscut sub forma dreptului de a reclama, astfel cum rezultă 
din Instituțiile lui Justian10: action nihil aliud est, quam ius persequendi iudicio 
quod sibi debetur. 

Însă pe măsură ce societatea e evoluat, balanța a început să se încline către 
protecția drepturilor individuale pentru că cetățenii aveau nevoie de garanții în 
legătură cu patrimoniul și integritatea fizică și psihică a acestora. Astfel cum s-a 
remarcat „scopul organizării sociale nu este ordinea, ci apărarea drepturilor naturale 
și imprescriptibile ale individului, față de care ordinea și deci și dreptul legal sunt 
doar mijloace”11. În acest context au apărut drepturile omului, odată cu trecerea la 
societatea burgheză, la finalul secolului XVIII12, prin care se impunea o anumită 
conduită negativă statului, în sensul de a nu interveni în anumite aspecte ale vieții 
persoanelor. Ulterior, a doua generație a drepturilor omului a impus o conduită 
activă statului13, care era chemat să garanteze respectarea drepturilor persoanelor și 
să creeze un cadru normative de protecție.  

În societatea modernă, prin intermediul justiției sunt reglate conflictele 
sociale, iar soluțiile pronunțate de aceasta sunt acceptate de toți participanții tocmai 
deoarece i se conferă de către aceștia puterea arbitrului decizional al disputelor. 

Sub acest aspect capătă importanță modul în care persoanele care se 
consideră vătămate în exercițiul drepturilor lor civile sau ca urmare a unor încălcări 
a acestora în cadrul procedurilor penale sau administrative se pot adresa organelor 
cu atribuții jurisdicționale în vederea realizării pretențiilor acestora.  

Încă prin textul din 192314, Constituția României recunoștea la art. 107 alin. 
3, o primă formă a liberului acces la justiție15. În concret, reglementarea prevedea 
posibilitatea promovării acțiunilor judecătorești împotriva încălcării drepturilor de 
către autoritățile administrative, ca urmare a actelor emise în exercițiul acestei 
puteri. Așadar, accesul la justiție era unul specializat, garanția limitându-se la 

                                                 
9 Cristinel Murzea, Drept roman, ed. a II-a, București, Editura All Beck, 2003, p. 318. 
10 Ibidem, p. 325. 
11 Dan Claudiu Dănișor, Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală, 

București, Editura C.H. Beck, 2007, p. 531. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 533. 
14 Disponibilă pe http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1517. 
15 Art. 107 alin. 3 din Constituția României 1923: „Cel vătămat în drepturile sale, fie printr-un 

act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune făcut cu călcarea legilor și a 
regulamentelor, fie prin rea voință a autorităților administrative de a rezolva cererea privitoare la un 
drept, poate face cerere la instanțele judecătorești pentru recunoașterea dreptului său”. 
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atacarea actelor administrative. Este totuși o primă modalitate de a recunoaște 
persoanelor dreptul fundamental de a se adresa instanțelor. 

Constituția României din 194816, reprezentând un veritabil regres față de 
predecesoarea sa, și reprimând majoritatea drepturilor fundamentale așa cum sunt 
recunoscute în prezent, nu mai vorbește despre posibilitatea persoanelor de a se 
adresa instanțelor pentru recunoașterea drepturilor acestora, ci se limitează doar la 
a garanta dreptul la apărare și la petiționare în fața autorităților publice.  

 A doua Constituție a României din perioada comunistă, datând din 1965, a 
reprezentat un progres în ceea ce privește normarea drepturilor persoanelor, astfel 
că art. 35 se referea și la liberul acces la justiție al persoanelor în cazul vătămării 
intereselor acestora prin intermediul actelor administrative emise17. Era astfel o 
protecție expresă, inspirată din Constituția interbelică. 

Prima reglementare expresă a accesului liber la justiție apare în art. 21 al 
Constituției României din 1991, care a constituit și fundament pentru reglementarea 
actuală astfel că în prezent, în România, legea fundamentală recunoaște expres 
acest drept tuturor persoanelor prin art. 21 alin. 1 ceea ce îl transformă într-un drept 
fundamental situat în vârful piramidei legislative și care astfel beneficiază de o 
protecție sporită18. Aceste circumstanțe creează în sarcina statului o serie de 
obligații atât pozitive cât și negative în vederea garantării efectivității acestui drept.  

În plus, dreptul procedural național recunoaște dreptul oricărei persoane de  
a-și valorifica pretențiile judiciare, precum și de a răspunde tuturor acuzațiilor care 
i se aduc, precum și să declare recursurile împotriva hotărârilor instanțelor, 
asigurându-se astfel eficiența dreptului de acces liber la justiție, instituit prin art. 6 
pct. 1 din CEDO, precum și art. 21 din Constituție. Cu titlu de exemplu amintim 
dispozițiile art. 6 din Codul de procedură civilă privind dreptul la un proces 
echitabil, art. 13 și 14 din Codul de procedură civilă care reglementează dreptul la 
apărare și contradictorialitatea dezbaterilor sau art. 8 din Codul de procedură 
penală care garantează caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal 
și art. 108 din Codul de procedură penală care creează obligația comunicării 
drepturilor și obligațiilor suspectului sau inculpatului. 

II. Liberul acces la justiție ca drept fundamental 

Cronologic, persoanelor trebuie să li se asigure întâi posibilitatea efectivă de 
a se adresa instituției judiciare. Înainte de a verifica orice alte elemente la care se 

                                                 
16 Disponibila pe http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1574. 
17 Conform art. 35 din Constituția României 1965: „Cel vătămat într-un drept al său printr-un 

act ilegal al unui organ de stat poate cere organelor competente, în condițiile prevăzute de lege, 
anularea actului și repararea pagubei”. 

18 Conform art. 21 alin. 1 din Constituția României „(1) Orice persoana se poate adresa justitiei 
pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngradi 
exercitarea acestui drept. (3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un 
termen rezonabil. (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”. 
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raportează principiile procesului echitabil, este important a porni de la premisa că 
justițiabilul are acces la judecată19. 

Asigurarea exercitării efective a dreptului de a se adresa instanţelor pentru 
apărarea sau recunoaşterea drepturilor persoanei reprezintă o componentă a 
principiului asigurării preeminenţei dreptului20 într-o societate democratică prin 
crearea auspiciilor pentru desfăşurarea unui proces echitabil.  

Desigur că pentru crearea cadrului în care se poate exercita dreptul de a se 
adresa instanțelor de judecată este necesară o intervenție puternică a statului sub 
două aspecte, atât pozitiv, în sensul de a stabili normativele pentru instaurarea și 
protecția acestui drept, cât și negativ, în sensul de a se abține de la orice acțiuni 
care ar prejudicia acest drept. 

Pornind de la definiția dată în doctrină „accesul liber la justiție constă în 
facultatea oricărei persoane de a introduce, după libera sa apreciere, o acțiune în 
justiție, fie ea chiar nefondată, în fapt sau în drept, implicând obligația corelativă 
a statului ca, prin instanța competentă, să se pronunțe asupra acestei acțiuni”21. 

Necesitatea deschiderii justiției către toți subiecții de drept se naște din caracterul 
de garant al ordinii sociale al acesteia, respectiv arbitrul care decide către cine se 
înclină raportul juridic în scopul de a proteja poziția socială a fiecărei persoane. Se 
asigură astfel existența unei ordini sociale ca și componentă a statului modern. 

De altfel, autorii străini au identificat în componența binelui comun două 
componente: una statică, respectiv ordinea socială și una dinamică, respectiv 
justiția, care sunt complementare și se susțin reciproc22. Așadar, pe de-o parte, 
ordinea socială este susținută prin intermediul justiției, pe când cea din urmă este 
dorită tocmai de către persoanele care urmăresc menținerea ordinii sociale. 

Ordinea socială se concretizează prin respectarea unor norme de conviețuire 
general acceptate într-o anumită comunitate. Necesitatea asigurării ordinii sociale 
este primordială pentru preîntâmpinarea problemelor care ar duce la imposibilitatea 
exercitării puterii statale ca urmare a nesupunerii subiecților de drept și instaurării 
anarhiei. 

În acest sens, apreciem că cea mai importantă funcție o dezvoltă justiția, care 
are obligația în primul rând de a asigura instaurarea ordinii sociale, iar în al doilea 
rând pe aceea de a garanta existența acesteia prin măsurile dispuse în favoarea 
acelui subiect de drept care justifică protecția drepturilor sale subiective civile în 
interiorul raporturilor juridice în care este acesta angrenat. 

                                                 
19 Dragoș Bogdan, Procesul civil echitabil în jurisprudența CEDO. Vol. I. Accesul la justiție, 

București, 2009, pp. 5–6. 
20 Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – comentariu pe articole, ed. 2, 

Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2010, p. 357. 
21 Radu Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații. Vol. I, 

București, Editura C. H. Beck, 2007, p. 261; Tudor Drăganu, Accesul liber la justiție, București, 
Editura Lumina Lex, 2003, p. 7. 

22 A se vedea, în acest sens, Georges Burdeau, Traite de science politique, Paris, LGDJ, T.I., 
1980, p. 103 și Dan Claudiu Dănișor, op. cit., p. 48. 
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Justiția este astfel o putere publică creată de persoane pentru persoane, încă 
din cele mai vechi timpuri, în sensul că legitimitatea acesteia rezultă în primul rând 
din încrederea oferită de populație prin diferitele forme în care se manifestă voința 
acesteia la formarea puterilor și instituțiilor statului, iar scopul instituirii acesteia 
este tocmai protecția persoanelor și a drepturilor acestora.  

Tocmai pentru că rolul justiției este unul atât de important, aceasta trebuie să 
fie general accesibilă tuturor subiecților de drept cărora li se adresează. Justiția nu 
se limitează la o anumită categorie de persoane decât în mod total justificat și cu 
certitudinea că există posibilitatea celorlalte categorii de a se adresa unei instanțe 
echivalente23. 

Liberul acces la justiție trebuie să poată fi exercitat de o persoană, în materie 
civilă, începând cu posibilitatea introducerii unei acțiuni în justiție pentru dreptul 
pretins a fi încălcat sau posibilitatea de apărare într-o acțiune civilă sau penală 
introdusă împotriva sa, incluzând posibilitatea de a formula cereri accesorii în cadrul 
acelui dosar și până la exercitarea unei căi de atac prin care să fie verificată legalitatea 
și temeinicia hotărârii instanței de fond. În materie penală, acesta presupune dreptul 
inculpatului sau învinuitului de a lua la cunoștință de toate acuzațiile care i se de aduc 
și de a putea în mod efectiv să răspundă acestora, precum și de a ataca hotărârea 
instanței de fond pe care o consideră netemeinică sau nelegală. 

Asigurarea exercitării efective a dreptului de a se adresa instanțelor pentru 
protecția sau recunoașterea drepturilor individuale, este o componentă a principiului 
asigurării preemțiunii dreptului într-o societate democratică, prin crearea auspiciilor 
unui proces echitabil24. Un proces echitabil este o garanție importantă într-un stat 
democratic, pe care fiecare persoană trebuie să o aibă în cazul încălcării drepturilor 
sale, de către o altă persoană sau de către stat în sine, atât în ceea ce privește 
cauzele penale cât și cele civile. Imposibilitatea garantării dreptului persoanei la un 
proces echitabil ridică un semn mare de neîncredere în ceea ce privește abilitatea 
statului de a satisface cerințele necesare pentru a garanta chiar siguranța persoanelor 
care trăiesc sub suveranitatea sa. 

Întreaga noțiune de acces liber la justiție gravitează în jurul celei de proces 
echitabil și este inclusă în aceasta, deoarece relația este una de la general la special. 
În concret, dreptul la un proces echitabil reprezintă garanția procedurală generală 
cu privire la posibilitatea exercitării drepturilor și ocrotirea acestora în cadrul 
proceselor civile și penale. Accesul liber la justiție este una dintre componentele 
prin care se realizează dreptul la un proces echitabil. 

                                                 
23 În interiorul aparatului jurisdicțional pot exista diferite limitări în funcție de obiectul 

acțiunii, domeniul de drept incident, caracteristicile juridice ale persoanelor, etc., care însă nu 
reprezintă o încălcare a dreptului accesului liber la justiție deoarece există instanțe la care au acces 
toate celelalte categorii de persoane excluse într-un anumit caz. Despre aceste aspecte urmează să 
detaliem în secțiunile ulterioare. 

24 A se vedea, Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 357. 
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Există autori25 care apreciază că procesul echitabil este o caracteristică a statului 
de drept, deoarece acesta din urmă promovează dominația legii și eliminarea 
judecăților arbitrare. 

Viziunea funcționalistă asupra conceptului de stat de drept este construită în 
jurul ideii că statul funcționează prin drept și este supus acestuia. Această concepție 
o îmbrățișăm ca fiind cea mai adecvată în studiul dreptului la un proces echitabil în 
statul de drept. Astfel, funcționarea aparatului statal este posibilă doar pentru că 
acesta poate să-și impună voința prin ordinea de drept instituită, căreia trebuie să i 
se supună toți cetățenii. Pentru a exista supunerea cetățenilor față de sistemul de 
drept trebuie ca aceștia să aibă încredere în funcționarea sa și astfel să le fie 
respectate garanții procedurale minime, așa cum se întâmplă cu setul de reguli ce 
compun conceptul de drept la un proces echitabil. 

III. Conținutul dreptului la un proces echitabil în lumina mecanismelor 
internaționale de protecție 

Fiind un drept fundamental general, procesul echitabil este prevăzut la rang 
de principiu de toate mecanismele de reglementare internațională. De asemenea, 
majoritatea sistemelor de drept moderne instituie norme exprese care garantează 
protecția drepturilor procedurale. 

Preocuparea organismelor internaționale pentru crearea unui cadru normativ 
superior legislației interne și obligatoriu din punct de vedere al aplicabilității în 
țările semnatare este evidentă, mai multe astfel de culegeri normative fiind emise. 

Este fără putință de tăgadă însă că dreptul la un proces echitabil este menționat în 
toate mecanismele primare internaționale de protecție a drepturilor persoanelor, iar 
importanța acestui drept fundamental este astfel subliniată. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului26, este prima sursă de inspirație 
pentru Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pentru toate instrumentele 
internaționale ulterioare de protecție care astfel au manifestat preocupare pentru 
ocrotirea dreptului la un proces echitabil și liberului acces la justiție. Aceasta a fost 
concepută ca un ideal comun al statelor semnatare, care trebuia publicat de acestea 
și avut în vedere în toate acțiunile întreprinse de acestea față de persoane în 
raporturile juridice în care acestea erau implicate. Prin urmare, încălcarea prevederilor 
stabilite prin actul normativ nu putea genera sancțiuni pentru stat, concepția fiind 
aceea a manifestării unei voințe și a unui interes comun pentru ocrotirea valorilor 
stabilite.  

                                                 
25 Radu Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații. Vol. I, 

București, Editura C. H. Beck, 2007. 
26 Aceasta a fost adoptată la data de 10 decembrie 1948 printr-o rezoluție în cadrul celei de-a 

treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. 
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Reglementarea oferită de art. 10 și 11 ale Declarației27 era una sumară, însă 
urma să stabilească cadrul general pentru dezvoltarea ulterioară de către Convenție 
și alte acte internaționale.   

Dacă art. 10 se referă la garanțiile cu aplicabilitate generală, art. 11 oferă o 
sporire a protecției pentru persoanele supuse procedurilor penale. Se observă așadar 
că, la fel cum sunt reluate ulterior în Convenție, se afirmă principiile egalității în 
fața legii, accesului liber la justiție, independenței și imparțialității justiției și al 
echității. Apreciem că, aceștia sunt principalii piloni în jurul cărora se construiește 
procesul echitabil. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului28 a reprezentat răspunsul 
dreptului internațional modern din zona europeană la atrocitățile comise în timpul 
celui de-al doilea război mondial29. A apărut astfel necesitatea codificării unui set 
de norme care să garanteze că tuturor persoanelor le vor fi respectate de către stat 
drepturi considerate inerente în societatea modernă pentru orice persoană. 

Articolul nr. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului30 stabilește un 
drept de natură procedurală care garantează protecția drepturilor personale și 

                                                 
27 Art. 10 al Declarației stabilește că: „Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi 

audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial care va hotărî fie 
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie penală 
îndreptată împotriva sa”, iar conform art. 11: „1. Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu 
caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi stabilită în mod 
legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale. 
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul cînd au 
fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu 
se va aplica nici o pedeapsă mai grea decît aceea care era aplicabilă în momentul cînd a fost săvîrşit 
actul cu caracter penal”. 

28 Adoptată pe 4 noiembrie 1950 și a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Majoritatea 
statelor vest europene au fost inițial semnatarele acestui document internațional, iar după 1990 și 
căderea comunismului în Europa, a fost ratificată și de majoritatea statelor est-europene. 

29 A se vedea, în acest sens, Radu Chiriță, op. cit., p. 2. 
30 Conform art. 6 din CEDO: „1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 

echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie 
să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe 
întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori 
al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia 
vieţii private a părţilor la proces o impun sau în măsura considerată absolut necesară de către 
instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor 
justiţiei. 2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa 
va fi legal stabilită. 3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul: a) să fie informat, în termenul cel mai 
scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse 
împotriva sa; b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c) să se apere 
el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare 
remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele 
justiţiei o cer; d) să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi 
audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; e) să fie asistat gratuit de un 
interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere”. 
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patrimoniale ale justițiabililor în ordinea de drept intern, ce va fi realizat printr-un 
proces care trebuie să respecte coordonatele unui proces echitabil. Dreptul la un 
proces echitabil în viziunea Convenției încearcă să cuprindă în mod cât mai 
complet elementele care să asigure buna desfășurare a proceselor din punctul de 
vedere al poziției și conduitei părților în proces.  

Protecția este una generală, aplicabilă tuturor persoanelor, însă nu este una 
limitată. Cu alte cuvinte, drepturile cuprinse în art. 6 al Convenției citat anterior, nu 
sunt maximul garanțiilor oferite, ci, din contră, reprezintă un standard minim al 
protecției. 

De asemenea, există garanții specifice instituite de art. 6 alin. 3 din Convenție 
cu privire la procesele în materie penală, respectiv dreptul la informare cu privire la 
acuzațiile aduse, dreptul de a-și formula apărările, dreptul de alege un apărător sau 
egalitatea armelor între acuzator și inculpat. 

Cu toate că articolul 6 nu prevede în mod expres și dreptul de a formula o 
cale de atac, ca și garanție a accesului la o instanță superioară de această dată, în 
vederea verificării legalității și temeiniciei hotărârii instanței de fond, acest lucru se 
aplică în cazul în care legislația națională prevede în mod expres dreptul de a 
formula o cale de atac31.  

În ceea ce privește caracteristicile Convenției, s-a reținut că aceasta are un 
caracter obiectiv32, respectiv că protecția pe care aceasta o urmărește este 
îndreptată împotriva acțiunilor prejudiciabile ale statului față de subiecții săi de 
drept, iar nu înspre relațiile inter-statale.  

Pactul internațional ONU privitor la drepturile civile și politice din 196633 
stabilește prin art. 14, aceleași principii, în linii generale, ca și art. 6 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. Spunem că este o statuare generală a acelorași 
principii deoarece protecția oferită se referă la aceleași drepturi procedurale, însă, 
așa cum se poate observa, modalitatea de redactare era una mult mai extinsă. Există 
însă și deosebiri față de viziunea asupra procesului echitabil oferită de Convenție. 
Astfel, Pactul recunoaște prin această reglementare și egalitatea persoanelor în fața 
instanțelor, pe când prevederile Convenției precum și cele ale Cartei stabilesc acest 
principiu în articole separate, ceea ce denotă că dezvoltarea legislației a făcut ca 
egalitatea în fața legii să fie un principiu de sine stătător, iar nu un element 
component al procesului echitabil. 

În plus, Pactul face referire primordial la drepturile persoanelor supuse 
acuzațiilor penale. În acest sens, termenul rezonabil pe care acum îl privim ca fiind 
o necesitate în toate categoriile de litigii era prevăzut în anul 1966 doar în cazul 
proceselor penale.  

Apreciem că acest interes pentru o reglementare principală în domeniul 
dreptului penal era specific momentului edictării actului normativ internațional, 

                                                 
31 CEDO, Cauza Delcourt c. Belgia, 17 ianuarie 1970, alin. 25, disponibilă pe http://hudoc.echr.coe.int/. 
32 Radu Chiriță, op. cit., p. 7. 
33 Pactul a fost semnat în data de 16 decembrie 1966. 
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având în vedere că la acea dată nu existau premisele întâlnite astăzi pentru oferirea 
unor minime garanții persoanelor urmărite în materie penală. 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost adoptată din 
necesitatea de a întări valorile comune pe care s-a construit uniunea politico-
socialo-economică europeană și care sunt împărtășite de toate statele membre. 
Chiar preambulul Cartei vorbește despre voința de a continua construcția bazată pe 
valorile indivizibile și universale ale drepturilor și libertăților recunoscute de 
aceasta în interiorul statului de drept.  

Carta se inspiră din Convenția europeană a drepturilor omului34 și își justifică 
apariția prin necesitatea protecției și consolidării drepturilor fundamentale care 
astfel devin mult mai vizibile. 

În cuprinsul Cartei, procesul echitabil este prevăzut printr-o serie mai extinsă 
de norme, care însă surprind practic aceleași elemente componente. Astfel, prima 
referire la garanțiile protejate o regăsim în art. 20 care consacră egalitatea persoanelor 
în fața legii, ca și principiu definitoriu pentru manifestarea dreptului la un proces 
echitabil. Garanțiile specifice le întâlnim însă în Titlul VI – Justiția. Astfel, art. 47 
se referă la dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Practic 
prevederile din Cartă cuprind într-o formă simplificată principalele două drepturi 
procedurale recunoscute de Convenție, respectiv dreptul la un proces echitabil 
prevăzut de art. 6 și dreptul la un recurs efectiv, statuat de art. 13. În continuare, 
art. 48 se referă la dreptul la apărare garantat tuturor persoanelor în cursul 
procedurilor judiciare, precum și la prezumția de nevinovăție35.   

Așa cum se poate observa, textele din Cartă sunt redactate într-o formă succintă 
însă suficientă, care surprinde elementele esențiale ce fac subiectul protecției 
urmărite iar dreptul la un proces echitabil are aceleași componente ca și în cazul 
Convenției și astfel va avea același domeniu de aplicare.  

Recunoașterea dreptului la un proces echitabil se regăsește și în Convenția 
interamericană a drepturilor omului sau în Carta africană a drepturilor 
omului, într-un mod asemănător cu cel regăsit în Convenția europeană. Această 
preocupare generală la nivel internațional față de o astfel de protecție sporește 
importanța conceptului, oferindu-i un rol central în construcția drepturilor și 
libertăților fundamentale.  

De menționat faptul că gradul de eficacitate al instrumentului de protecție se 
raportează în opinia noastră la existența unei instanțe specializate care să vegheze 
la respectarea de către state a drepturilor fundamentale. Deși, așa cum arătam, 
regula este cea a subsidiarității, în sensul că statele au libertatea aplicării efective a 
prevederilor actelor normative internaționale, instanțele specializate trebuie să 

                                                 
34 Paragraful 5 al Preambulului Cartei vorbește despre inspirația obținută din prevederile 

Convenției. 
35 Conform art. 48: „Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăția va 

fi stabilită în conformitate cu legea. Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului 
la apărare”. 
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corecteze eventuale derapaje. În acest sens subliniem că deși în general există astfel 
de instanțe pentru fiecare dintre mecanismele de protecție indicate, în sistemul 
african nu există încă o astfel de Curte operațională36, ceea ce reduce în mod 
evident siguranța persoanelor cu privire la efectivitatea exercitării drepturilor 
acestora.  

Sub denumirea generică de proces echitabil, care se referă expres doar la 
conceptul de echitate, există mai multe principii enunțate prin normele instrumentelor 
de protecție care fac parte din această noțiune și îi dau eficacitate completă. 

Scopul reglementării este evident acela de a proteja persoana, nu neapărat în 
calitatea sa de subiect de drept, ci de membru al societății, componentă care dă viață 
statului modern. De asemenea, garantarea protecției cetățenilor împotriva abuzurilor 
statale este una dintre modalitățile de realizare a statului democratic și de drept.  

Dreptul la un proces echitabil este unul dintre drepturile fundamentale cu 
caracter universal37 care se atribuie tuturor ființelor umane, indiferent de cetățenia 
unui stat anume38, deoarece este strâns legată de existența și raporturile în care este 
implicată aceasta. 

De asemenea, conceptul creează o siguranță a procedurii judiciare în cauzele 
civile și penale din punct de vedere al așteptărilor legitime39 ale persoanei implicate 
în astfel de procese, având în vedere că aceasta cunoaște un minim set de drepturi 
ce urmează a-i fi respectate în acest context. Orice încălcare a acestora este pasibilă 
de sancționare de către organul judiciar european în material drepturilor omului.  

IV. Perspectiva jurisprudențială asupra accesului liber la justiție  

1. În jurisprudența Curții Constituționale a României s-a statuat în mod 
constant că accesul liber la justiție, așa cum este acesta recunoscut ca principiu 
constituțional prin articolul 21 al Constituției, oferă posibilitatea oricărei persoane 
de a se adresa în mod liber, direct și de îndată instanțelor pentru protecția drepturilor, 
libertăților și intereselor sale considerate legitime. În acest sens s-a decis că orice 
impediment administrativ ce nu poate fi justificat din punct de vedere obiectiv sau 
juridico-rațional și care poate să nege efectivitatea dreptului persoanei, reprezintă o 
încălcare flagrantă a prevederilor art. 21 alin. 1–3 din Constituție40.  
                                                 

36 A se vedea, în acest sens, Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 359. 
37 Dincolo de legile dreptului natural, universalitatea dreptului rezultă și din prevederea 

acestuia în instrumentele internaționale de protecție. 
38 A se vedea, în acest sens, Gregorio Peces-Barba Martinez, Theorie generale des droits 

foundamentaux, LGDJ, 2004. 
39 Principiul așteptărilor legitime, derivat din dreptul german, a fost invocat pentru prima dată 

de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C43/75 (2) Defrenne vs. Sabena și se referă la 
așteptările pe care un individ și le creează ca urmare a atitudinii unei instituții publice față de acesta, 
așteptări care nu trebuie înfrânte de către o schimbare de optică nejustificată a respectivei instituții. 

40 A se vedea în acest sens, Curtea Constituțională Română, Deciziile nr. 953/19.12.2006, 
347/03.04.2007 și 467/22.04.2008, disponibile pe www.ccr.ro. 
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În materie penală, Curtea Constituțională a României s-a exprimat în mai 
multe rânduri cu privire la imparțialitatea judecătorului de cameră preliminară de a 
judeca fondul cauzei41. S-a apreciat astfel că în ceea ce privește pe judecătorul de 
cameră preliminară, acesta este învestit cu verificarea legalității soluției prin care s-
a dispus netrimiterea în judecată, acesta nu poate să exercite și funcția de judecată 
pe fond42. Mai mult, în ceea ce privește soluția pronunțată de judecătorul de cameră 
preliminară, s-a arătat că încheierea prin care s-a dispus începerea judecății reprezintă 
în esență un veritabil act de sesizare al instanței, ceea ce, în cazul posibilității 
aceluiași judecător de a se pronunța și asupra fondului dreptului, înseamnă o lipsă 
de imparțialitate a acestuia43. Concluziile Curții Constituționale apreciem că sunt 
corecte în contextul în care pronunțarea unei soluții cu privire la începerea judecății 
echivalează cu convingerea judecătorului cu privire la existența unei fapte și a 
aparenței de vinovăție a inculpatului44. 

Din punct de vedere al importanței termenului rezonabil față de accesul liber 
la justiție, Curtea Constituțională a apreciat că liberul acces la justiție semnifică și 
obligația legiuitorului de a adopta anumite reguli de procedură clare prin care să fie 
indicate condițiile și termenele în care persoanele pot să își exercite drepturile lor 
procedurale. Sub acest aspect, dreptul de acces liber la justiție nu poate fi limitat 
doar la o posibilitate formală de depunere a cererii de chemare în judecată, ci 
trebuie interpretat ca incluzând și dreptul de a participa la judecarea în fond a 
litigiului și pronunțarea unei hotărâri de către instanță45. 

În plus, Curtea Constituțională a decis că în ceea ce privește dreptul 
fundamental la un proces echitabil, un aspect esențial al aplicabilității acestuia este 
reprezentat de asigurarea caracterului contradictoriu în care se desfășoară procedura, 
precum și de o egalitate a armelor pentru părțile procesului, așa cum s-a arătat și prin 
Decizia nr. 599/ 21.10.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 886/ 05.12.2014. 

În ceea ce privește caracterul dreptului de liber acces la justiție, Curtea 
Constituțională a statuat că așa cum s-a arătat și în jurisprudența sa și a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, liberul acces la justiție nu reprezintă un drept cu 
caracter absolut, fiind posibile și restricții în condițiile în care prin acestea nu este 
afectată esența dreptului de a avea acces la un tribunal. În această privință statului 
îi este recunoscută o marjă proprie de apreciere46.  

                                                 
41 Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015, Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, ambele 

disponibile pe www.ccr.ro 
42 CCR, Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, para. 23, disponibilă pe www.ccr.ro 
43 Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015, para. 24. 
44 Deși dreptul românesc, ca și toate celelalte sisteme moderne de drept, recunoaște principiul 

nevinovăției persoanei până la proba contrară, s-ar părea că în ceea ce îl privește pe judecătorul de 
cameră preliminară, acesta nu mai poate fi imparțial în condițiile în care s-a pronunțat deja cu privire 
la aspecte ce țin de vinovăția inculpatului. 

45 CCR, Decizia nr. 88/27 februarie 2014, disponibilă pe www.ccr.ro., para. 55. 
46 CCR, Decizia nr. 894/5 decembrie 2006, disponibilă pe www.ccr.ro 
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Curtea Constituțională a considerat și că o procedură prealabilă cu caracter 
obligatoriu prin care se obține informarea asupra avantajelor oferite de mediere 
este un obstacol în calea posibilității persoanelor de a se adresa direct instanțelor de 
judecată pentru ocrotirea și recunoașterea drepturilor sale. Oricum, o obligație de 
informare asupra existenței unui act normativ este o încălcare a liberului acces la 
justiție nejustificată, odată ce justițiabilul nu încearcă prin aceasta soluționarea 
efectivă a situației litigioasă, ci doar parcurgerea unei ședințe cu caracter formal, 
ceea ce reprezintă o sarcină inoportună47. 

În ceea ce privește limitarea dreptului liberului acces la justiție prin cerințe 
procedurale prealabile, s-a pronunțat Curtea Constituțională într-o altă cauză în 
care a analizat constituționalitatea dispozițiilor din Legea nr. 195/ 2002 privind 
circulația pe drumurile publice. În concret, s-a invocat neconstituționalitatea 
prevederilor art. 118 alin. 1 din actul normativ amintit având în vedere că acestea 
impuneau obligația depunerii plângerii împotriva procesului verbal de contravenție 
la organele de poliție îngrădește nejustificat accesul liber la justiție. Curtea a 
constatat încălcarea art. 21 din Constituție în cazul existenței unui impediment de 
natură administrativă care nu poate fi justificat din punct de vedere obiectiv și 
juridic și prin care poate fi afectat exercițiul liberului acces la justiție, fiind astfel 
prejudiciate prevederile art. 21 alin. 1–3 din Constituție. În speță, obligația legislativă 
de a depune plângerea la organul constatator reprezenta o condiție preliminară de 
acces al instanță, care nu putea fi justificată din punct de vedere obiectiv sau 
rezonabil nici măcar prin raționamentul că în acest mod organul administrativ lua 
la cunoștință despre formularea acesteia și astfel nu va porni executarea silită a 
amenzii dispuse prin procesul verbal. De asemenea s-a apreciat că astfel de 
obligații impuse petenților creează premisele unor abuzuri ce pot fi săvârșite de 
către agenții instituției administrate care, deși ar putea fi sancționate disciplinar sau 
penal, asupra contestatorului ar crea o afectare a dreptului său de acces la justiție 
așa cum acesta este recunoscut și ocrotit de art. 21 din Constituție. Acesta din urmă 
cuprinde și posibilitatea efectivă a persoanelor de a formula cereri de chemare în 
judecată direct către instanța de judecată în vederea recunoașterii drepturilor sau 
intereselor sale legitime. Textul de lege care instituia obligația de depunere a 
plângerii contravenționale către organul constatator, iar nu către instanță reprezintă 
o veritabilă îngrădire a dreptului de liber acces la justiție în condițiile în care nu 
există ca și alternativă și posibilitatea de a depune plângerea direct la instanță48. 

2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat în cadrul hotărârii 
pronunțată în cauza Kudla49 necesitatea instituirii unui remediu efectiv în ipoteza 
încălcării termenului rezonabil de soluționare a cauzei. În speță reclamantul fusese 
arestat în luna august 1991, fiind acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni, 
procedura de judecare a căii de atac a recursului fiind încă pe rolul instanței de 
                                                 

47 CCR, Decizia nr. 266/2014, disponibilă pe www.ccr.ro, para. 22–24. 
48 CCR, Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, disponibilă pe www.ccr.ro 
49 CEDO, Kudla c. Polonia, 26 octombrie 2000. 
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judecată la data la care a fost pronunțată hotărârea Curții. Curtea a apreciat că 
durata procedurii fusese până la acel moment de peste nouă ani, dintre care mai mult 
de șapte ani ulterior datei la care Polonia ratificase prevederile Convenției nu poate 
fi apreciată ca fiind rezonabilă și justificată față de circumstanțele concrete ale 
speței. 

Curtea a pornit de la ideea că art. 13 și 35 din Convenție reprezintă un 
mecanism subsidiar de protecție, primul dintre articole enunțând în mod explicit faptul 
că există o obligație a statului de a ocroti toate drepturile și libertățile fundamentale 
în special în propriul sistem de drept. În aceste condiții, în ceea ce privește durata 
unei proceduri judiciare, există obligația statelor de a crea și gestiona eficient un 
sistem juridic prin care să se poată cere sancționarea obligației statului. S-a stabilit, 
prin analiza a două elemente din cadrul dreptului la un proces echitabil, că în cazul 
încălcării cerinței termenului rezonabil prin tergiversarea nejustificată a procedurii, 
partea ce se consideră prejudiciată să aibă posibilitatea de a formula o contestație 
prin care să caute să sancționeze atitudinea statului de a încălca această garanție a 
procesului echitabil. 

În cauza Weissman50 Curtea s-a referit la nepăstrarea de către stat a unui 
echilibru corect între interesul său de a percepe cheltuieli procedurale (în speță, 
taxa de timbru), pe deplin justificat de cerințele bunei administrări a justiției și 
interesul petenților de a cere soluționarea cauzelor promovate de acesta. Dreptul de 
liber acces la justiție este afectat chiar în esența sa, deoarece stabilirea unui cuantum 
exagerat al taxelor în raport de realitatea economico-socială din interiorul statului 
face imposibilă pentru anumite persoane promovarea cererilor judiciare. 

Cu altă ocazie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că, pentru a 
determina dacă o autoritate judiciară poate fi considerată independentă pentru a se 
respecta dreptul la un proces echitabil ar trebui să analizăm modul de numire a 
membrilor săi, precum și mandatul acestora. De asemenea, este important să 
observăm existența garanțiilor împotriva presiunilor exterioare și să ne întrebăm 
dacă organismul prezintă un aspect de independență. În această măsură, Curtea a 
decis că „în ceea ce privește imparțialitatea obiectivă și întrebarea dacă au 
prezentat o aparență de independență, cu toate acestea, Curtea constată că au fost 
nominalizați și au legături strânse cu două asociații care ambele aveau interes. în 
continuarea existenței clauzei de negociere. Deoarece reclamantul a solicitat 
eliminarea din contractul de închiriere a acestei clauze, el ar putea în mod legitim 
să se teamă că evaluatorii laici au un interes comun contrar propriului său și, prin 
urmare, că echilibrul de interese, inerent în componența Curții pentru Locuințe și 
Locuință în alte cazuri, a fost poate fi supărat atunci când instanța a ajuns să 
decidă propria cerere”51 și din acest motiv a existat o încălcare a art.. 6 alin. 1 din 
CEDO. 

                                                 
50 CEDO, C-63945/00, 24 mai 2006. 
51 CEDO, Langborger împotriva Suediei, cauza nr. 11179/84, hotărârea din 22 iunie 1989, pct. 35. 
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Analizând situația unui proces derulat în fața instanțelor naționale în care 
prima instanță a pronunțat o hotărâre la 28 noiembrie împotriva reclamantului, care 
a fost comunicată pe 2 martie, termenul de apel fiind de 15 zile de la comunicare, 
CEDO a arătat că termenul de 15 zile pentru depunerea contestației a avut ca scop 
scopul legitim al unei bune administrări a justiției52. Cu toate acestea, asta nu înseamnă 
că instanțele nu pot examina temeinicia recursului doar pe baza înregistrărilor din 
registrul instanțelor, fără a indica nici măcar un motiv suficient pentru care copia 
din 15 martie nu a fost acceptată, reclamantul fiind astfel încălcat dreptul de acces 
la justiție. 

În speță, apelul reclamantului fusese respins instanțele considerând că l-a depus 
la 23 martie. Cu toate acestea, atât în fața instanțelor naționale, cât și în fața Curții, 
reclamantul a depus o copie a apelului pe care ștampila de primire a instanței era 
datată 15 martie, însă instanțele au luat în considerare datele înscrise în registrul de 
intrare al instanței și un altă ștampilă care apare în apelul reclamantului care indică 
data intrării, 23 martie. 

Vechea Comisie, predecesoare a Curții Europene a Drepturilor Omului, a 
decis în unanimitate că există o încălcare a art. 6 punctul 1 al CEDO sub aspectul 
accesului liber la justiție, analizând în special limitele care i se pot aduce cu privire 
la solicitarea unui deținut pentru a-i fi permis accesul la un avocat să consulte și să 
redacteze plângerea în instanță față de unul dintre gardienii închisorii în care era 
încarcerat, despre care afirma că l-ar fi calomniat53. Presupusa acțiune civilă se 
referea la un incident în interiorul închisorii, în timpul căruia reclamantul era în 
detenție și a fost îndreptat împotriva unui angajat al penitenciarului care a făcut o 
acuzație calomnioasă împotriva reclamantului în timpul exercitării funcției sale și 
care era subordonat Ministerului de Interne care a refuzat această cerere. Curtea a 
constatat că ministrul de interne nu a putut, în mod legitim, să evalueze șansele de 
a câștiga o acțiune potențială, întrucât soluția sa se afla exclusiv în competența 
instanțelor. Prin refuzul dat cererii reclamantului în sensul că nu i se permite 
dreptul de a consulta un avocat, a fost afectat dreptul solicitantului de a se adresa 
instanțelor, în condițiile art. 6 alin. 1 din Convenție.  

Hotărârea Curții este deosebit de importantă, deoarece stabilește cu o valoare 
de principiu că nu ar trebui să existe niciun obstacol instituțional pentru 
posibilitatea persoanei de a se adresa instanțelor. Cu alte cuvinte, decizia persoanei 
de a se adresa justiției nu poate face obiectul deciziilor organismelor administrative, 
cum ar fi Ministerul de Interne. Concret, decizia de a adresa justiției trebuie să fie 
exclusiv a persoanei respective și nu poate fi supusă aprobării unei alte instituții. 
Legătura dintre persoană și justiție este astfel directă. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat și situația unei femei din 
Irlanda care provenea dintr-o familie modestă și a dorit să se separe de soțul ei din 

                                                 
52 CEDO, Bacev împotriva fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, cauza nr. 13299/02, 

hotărârea din 14 februarie 2006. 
53 CEDO, Golder împotriva Regatului Unit, Cauza nr. 4451/70, hotărârea din 21 februarie 

1975. 
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motive de cruzime fizică și psihică54. În Irlanda, divorțul nu era fost recunoscut de 
Constituție, dar soții se pot separa fie printr-un act încheiat de aceștia în această 
privință, fie printr-o decizie de separare, care poate fi pronunțată doar de Înalta 
Curte. Persoana în cauză a încercat timp de mai bine de opt ani să obțină acordul de 
separare de la soțul ei, dar acesta a refuzat. Urmând a doua cale posibilă, a încercat 
să obțină o decizie de a confirma separarea de fapt, din motivele indicate, însă nu a 
putut găsi un avocat care să o reprezinte deoarece în Irlanda, asistența juridică 
publică nu este reglementată pentru această categorie de acțiuni iar persoana nu a 
avut sumele necesare de bani pentru a acoperi costurile procedurii. În decizia sa 
CEDO se referă la caracterul imperativ al instituirii unui sistem de ajutor public 
funcțional judiciar, care ar permite tuturor persoanelor să se adreseze tuturor 
instanțelor naționale, cu orice tip de acțiune prevăzută de lege, cu posibilitatea reală 
de a obține analize eficiente, fără acele costuri ale procedurii care se pot dovedi 
împovărătoare să devină atât de excesive. Întrucât un obstacol legal poate încălca 
prevederile Convenției, la fel și cea faptică, iar obligațiile asumate de Convenție 
necesită măsuri pozitive ale statului pentru protecția efectivă a drepturilor55. 

A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE REGULATORY FRAMEWORK 
AND CASE LAW ON THE FREE ACCESS TO JUSTICE 

(Abstract) 

The modern democratic society identifies itself at the legal level with the need to 
establish fundamental rights. These are general regulations, with the value of law principles 
for the states that recognize them, designed to ensure the protection of citizens against 
abuse or to create an appropriate framework for the recognition of their rights. Free access 
to justice is a component of the right to a fair trial and presupposes the existence of 
regulations that allow and sometimes facilitate the legal proceedings of individuals. The 
development of this concept as a fundamental right starts from the legal systems of the 
ancient world and really finds its affirmation starting with the 18th century. It is currently 
recognized by several international protection instruments. 

 
Keywords: tribunal, free access to justice, fundamental right, fair trial, European 

Convention on Human Rights. 

                                                 
54 CEDO, Airey împotriva Irlandei, cauza nr. 6289/73, hotărârea din 9 octombrie 1979. 
55 Vincent Berger, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ed. R.A. Monitorul 

Oficial, 1997, București, p. 131. 
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CONTROLUL JUDECĂTORESC ASUPRA ACTELOR 
ADMINISTRATIVE: NOȚIUNE ȘI EVOLUȚIE ISTORICĂ 

ANDREEA-TEODORA AL-FLOAREI * 

1. Considerații introductive și distincții terminologice 

Pentru a contura noțiunea de „control judecătoresc asupra actelor administrative”, 
accepțiunile sale (largă și restrânsă) și evoluția sa istorică trebuie să facem 
distincția între mai mulți termeni care se pot ușor confunda, respectiv: „control 
judecătoresc”, „control administrativ”, „control asupra administrației publice”. 

Pe de o parte, controlul administrativ este cel pe care administrația publică îl 
înfăptuiește asupra ei înseși, în timp ce controlul (exercitat) asupra administrației 
publice este un control extern, exercitat prin intermediul unor organe specializate. 

Controlul judecătoresc sau judiciar este o formă de control realizat de puterea 
judecătorească în baza „paralelismului echilibrat” pe care trebuie să-l asigure 
principiul separației puterilor în stat. Astfel, putem spune că noțiunea (și rațiunea) 
conceptului de control asupra administrației publice stă în principiul separaţiei 
puterilor în statul de drept, consacrat și dezvoltat de totalitatea constituţiilor statelor 
europene între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea1. Mergând dincolo de doctrina2 
clasică a principiului separaţiei puterilor în stat3 – sprijinit pe cei trei mari piloni: 
puterea executivă, puterea legislativă şi puterea judecătorească – anumiți autori din 
literatura contemporană de specialitate au înaintat ideea conform căreia «ar fi mai 
corespunzător cu realitatea să se vorbească nu despre o „putere executivă”, ci despre o 
„putere guvernamentală”. Mai mult chiar, în locul celor trei funcţii „clasice”, în 
                                                 

* Drd. Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; e-mail: omenia@yahoo.com. 
1 Pentru detalii privind originea şi evoluţia principiului separaţiei puterilor în stat, a se vedea 

B. Chantebout, Droit constitutionnel, 18e édition, Paris, Editura Armand Colin, 2001, pp. 100–105;  
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia 12, vol. II, Bucureşti, 
Editura All Beck, 2006, pp. 5–10; I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale în dreptul român şi în 
dreptul comparat, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006, pp. 44–57; D.C. Dănişor, Drept constituţional 
şi instituţii politice, Teoria generală, Tratat, vol. I, Bucureşti, Editura C.H. Beck, pp. 392–395;  
G. Gîrleşteanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2012, 
pp. 48–51. 

2 Pentru o trecere în revistă a doctrinelor politico-juridice clasice, a se vedea V. Constantin, 
Doctrină şi jurisprudenţă internaţională, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004, p. 13. 

3 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Iaşi, Editura Fundaţiei Chemarea, 
1996, pp. 31–35. 
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realitate ar trebui să fie acreditate patru funcţii fundamentale: funcţia legislativă, 
funcţia guvernamentală, funcţia administrativă şi funcţia jurisdicţională»4. 

În lumina unei astfel de concepții devine și mai evidentă distincția dintre 
controlul administrativ și controlul judecătoresc. Pentru că administraţia nu este 
doar o funcţie a statului, ea reprezintă un fenomen mult mai complex, o activitate 
care trebuie organizată în aşa fel încât să se asigure o coerenţă a acţiunii puterii 
executive în viaţa societăţii, fiecare organ al administraţiei publice având atribuită 
o competenţă legală ale cărei limite trebuie să le respecte pentru a nu prejudicia 
interesele celor administraţi sau ale Statului în ansamblul său. 

În timp ce funcția executivă are rolul de a pune în aplicare legile, funcţia 
jurisdicţională are un dublu scop: pe de o parte, de a preveni și sancționa încălcările 
legii, comise de indivizi (jurisdicţie penală); pe de altă parte, de a soluționa 
contestaţiile care pot să se ridice în ceea ce priveşte existenţa sau aplicarea unei 
reguli de drept (jurisdicţie civilă). 

Valoarea distincţiei între „controlul administrativ” și „controlul judecătoresc” 
asupra administrației publice este umbrită de faptul că nu se înţelege că aceste 
funcţii – cea executivă/ administrativă, cea legislativă și cea judecătorească – sunt 
exercitate de întregul mecanism juridic de autoritate şi că nu trebuie utilizată o 
delimitare strictă pentru a separa funcţiile organelor statului. Din acest motiv 
trebuie subliniat că există o funcţie executivă, nu un organ executiv sau mai multe, 
şi că doar tendința nefastă de a limita guvernul și aparatul administrativ la executarea în 
sens propriu a legilor face ca această funcţie să fie descrisă și înțeleasă mai puţin 
precis. În mod conștient sau inconştient – de cele mai multe ori, teoria separației 
celor trei puteri se menține pe linia viziunii organice asupra funcţiilor, încercând să 
lege o anumită funcţie de un organ determinat; ceea ce se încearcă a se defini este, 
de fapt, funcţia acelui organ, nu funcţia în general. 

De regulă, modalitatea de înțelegere a celor trei funcţii ori puteri ale statului 
este determinată de tendința de a reduce guvernul și administrația la activitatea de 
aplicare a dreptului şi de faptul că instanțele sunt considerate nişte organe de 
control al executării legilor. Există, însă, o multitudine de organe/ autorități care 
exercită aceste funcții; de aici, numeroase modalităţi și posibilități de a configura 
aceste funcţii statale. 

O concepție mai veche privind divizarea funcțiilor statului, întâlnită la 
începutul secolului XX la Frank Johnson Goodnow5, distingea între două funcţii 
statale esenţiale, primare, care tind să se diferenţieze de funcţiile minore sau 

                                                 
4 Ch. Cadoux, Droit constitutionnel et institutions politiques. Théorie génerale des institutions 

politiques, 3e édition, Cujas, Paris, 1987, pp. 76–77. Apud I. Deleanu, op. cit., 1996, p. 34. 
5 Cel numit în literatura de specialitate „părintele administrației publice”. Vezi Fr. C. Mother, 

American Public Administration. Past, Present, Future, University of Alabama Press, 1975, p. 27, 
disponibil la adresa https://books.google.ro/books?id=xtmdLF7SX8C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=goodnow, 
+the+parent+of+public+administration&source=bl&ots=6rHtfYYUII&sig=ACfU3U1Tlj-D74XKHG 
t4aXq1OW-0Ti1BKg&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwi6rPXwgs_nAhWhk4sKHVQ6BRQQ6AEwD 
HoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false. 
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secundare: funcţia politică şi funcţia administrativă6. Acest dualism funcţional al 
puterii a fost îmbrăţişat şi dezvoltat de un şir întreg de specialiști și teoreticieni ai 
dreptului din școala americană7. 

Astfel, funcţia politică se caracterizează prin luarea deciziilor de principiu, în 
timp ce funcția administrativă constă în precizarea, adaptarea şi aplicarea acestor 
decizii. Această distincţie îmbracă un mare grad de realism. Din ce în ce mai mult 
asistăm la o evoluție a distincţiei clasice între Legislativ şi Executiv către distincţia 
politic-administrativ. Legile devin un cadru de principiu, fixând o orientare politică 
generală, iar guvernământul acţionează în interiorul acestui cadru. Funcţia politică 
se exercită de către o pluralitate de autorități statale – guvern, parlament, şeful 
statului, iar cea administrativă, la rândul ei, este pusă în aplicare de un întreg 
ansamblu de organe, neexistând nici un impediment ca un anumit organ din acest 
ansamblu să contribuie la exerciţiul ambelor funcţii. 

Rolul controlului judecătoresc asupra actelor administrative este reprezentat 
de permanenta supraveghere a activității aparatului administrativ pentru a realiza 
concordanța dintre funcțiile acestuia în raport cu binele cetățenilor, precum și cu 
gradul în care deciziile organelor administrative corespund acestor funcții și 
respectă cadrul și condițiile fixate de lege8, ca și în corectarea deciziilor administrative 
și adaptarea acțiunilor administrației publice la realitatea socială în continuă schimbare 
și evoluție9, în scopul permanentei îmbunătățiri a activității administrative10. 

Când se vorbește despre controlul asupra legalității actelor administrative, în 
doctrina românească se face distincție între două forme de control: controlul 
administrativ (acea formă de control care a fost definită ca fiind un control realizat 
de administraţia publică, în conformitate cu prevederile legii, asupra propriei sale 
activităţi11) și controlul judecătoresc/judiciar (controlul realizat de instanțele 
judecătorești). 

La rândul său, controlul administrativ îmbracă două forme12: 1. controlul 
administrativ intern, realizat de persoane sau compartimente ale autorității 

                                                 
6 H. Goodnow, Politics and Administration, New York, 1900, p.17, citat de D.C. Dănişor, Drept 

constituţional şi instituţii politice, vol. 2, Exerciţiul puterii în stat, Craiova, Editura Europa, 1996, p. 300. 
7 A se vedea M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, second edition, 

Indianapolis, Liberty Fund, 1998, pp. 1, 58, 323, 385, disponibil la adresa https://oll.libertyfund.org/ 
titles/vile-constitutionalism-and-the-separation-of-powers; T. Demir, Politics and Administration: A 
Review of Research and Some Suggestions, disponibil la adresa http://www.fau.edu/spa/pdf/ 
Demir_PoliticsandAdministration_New_MS.pdf; B. Emerson, The Democratic Reconstruction of the 
Hegelian State in American Progressive Political Thought, in „The Review of Politics”, vol. 77, issue 
4, 2015, pp. 545–574, DOI: https://doi.org/10.1017/S0034670515000571. 

8 M. Preda, Drept administrativ. Partea generală, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 
2006, p. 236 şi urm.; D. Brezoianu, Drept administrativ român, Bucureşti, Editura All Beck, 2004, p. 482. 

9 I. Iacub, N. Chiper, Controlul exercitat asupra administrației publice, în „Administrarea publică”, 
nr. 4/2017, p. 64. 

10 M. Preda, op. cit., p. 237. 
11 I. Alexandru, Tratat de administrație publică, București, Editura Universul Juridic, 2008, p. 640. 
12 A. Trăilescu, Drept administrativ, ediția 4, București, Editura C.H. Beck, 2010, p. 324. 
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administrative în cauză chiar în interiorul acesteia13, în virtutea funcției de 
conducere14, şi 2. controlul administrativ extern, care presupune existența unui 
raport de subordonare dintre autoritățile administrației publice15, cea controlată și 
cea care efectuează controlul. 

În legătură cu termenul de „contencios administrativ” trebuie să subliniem că 
acesta are două mari accepţiuni: a) într-o accepțiune restrânsă, acest termen 
desemnează totalitatea litigiilor născute între autorităţile administrației publice și 
persoanele lezate în drepturile ori în interesele lor legitime prin intermediul unor 
acte administrative ilegale, litigii care sunt atribuite în competenţa instanţelor de 
contencios administrativ16, fiind soluţionate în baza Legii nr. 554/2004, conform 
unui regim de putere publică; b) în sens larg, „contenciosul administrativ” este o 
noțiune care înglobează toate litigiile dintre autorităţile publice și cei care se consideră 
vătămaţi ca urmare a unor acte administrative nelegale, fără a face distincție în 
funcție de instanţa competentă ori de procedura de soluţionare a acestora17. 

Reglementând instituția contenciosului administrativ în art. 2 alin. (1) lit. f), 
Legea nr. 554/ 2004 îl definește ca fiind „activitatea de soluţionare de către instanţele 
de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel 
puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din 
emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, 
fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o 
cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim”. 

În literatura de specialitate s-au formulat critici la adresa acestei definiții 
legale afirmându-se că, astfel, prind contur așa-zise „acţiuni populare” în 
contencios administrativ, întrucât se afirmă dreptul oricărei persoane fizice ori 
juridice (sau chiar grupări de persoane) de a declanșa acțiunea în justiție, nu numai 
în situația lezării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim protejat, ci și în 
orice situație în care se poate invoca un interes public18. 

                                                 
13 G. Gîrleşteanu, Organizarea generală a administraţiei, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 

2011, p. 40. 
14 M. Preda, op. cit., p. 244. 
15 G. Gîrleşteanu, op. cit., 2011, p. 42. A se vedea și J. Ziller, Administrations comparées. Les 

systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris, Éditions Montchrestien, 1993, p. 434. 
16 A se vedea Ch. Debbasch, J.-C. Ricci, Contentieux administratif, 8e édition, Dalloz, Paris, 

2001, p. 1. 
17 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, ediţia a IV-a, vol. II, Bucureşti, Editura All 

Beck, 2005, pp. 488–490; D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. II, București, Editura All Beck, 
2004, p. 283; V. Vedinaș, Drept administrativ, ediția a 4-a revăzută și actualizată, București, Editura 
Universul Juridic, 2009, pp. 160–161; Al. S. Ciobanu, Fl. Coman-Kund, Drept administrativ. Sinteze 
teoretice și exerciţii practice pentru activitatea de seminar. Partea a II-a, ediția a 3-a, revăzută, 
actualizată și adăugită, București, Editura Universul Juridic, 2008, pp. 202–203; G. Peiser, 
Contentieux administratif, 14e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 1. 

18 T. Drăganu, Câteva reflecţii pe marginea unui recent proiect de Lege a contenciosului 
administrativ, în „Revista de Drept Public” nr. 3/2004, pp. 57–65. 
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2. Evoluția instituției contenciosului administrativ 

O instituție dinamică precum cea a contenciosului administrativ nu poate fi 
înțeleasă decât după o prealabilă privire asupra apariției și evoluției sale istorice. 

Procesul modernizării societății românești, început cu Revoluţia din anul 
1821, aduce cu sine și adoptarea, în 1822, a Constituţiei Cărvunarilor, în care apare 
pentru prima dată noţiunea de „contencios administrativ”19. 

Din perioada cuprinsă între 1822 și 1864 se cuvin a fi menționate 
Regulamentele Organice care au servit drept Constituţie Ţărilor Române (cu o 
scurtă întrerupere în Ţara Românească) până în anul 1858 și care, statuând formal 
principiul separaţiei puterii executive de cea judiciară20, stabileau, printre altele, și 
norme referitoare la limitarea – într-o anumită măsură – a puterii domneşti, la 
organizarea administrativă şi judecătorească21. 

În anul 1864 este creat Consiliul de Stat, organ cu atribuţii extinse de contencios 
administrativ (soluționarea litigiilor dintre administrație și cei administrați), care, 
însă, va fi desființat în 1866 din cauză că, dintr-un organ cu rol consultativ pentru 
Guvern, se transformase într-unul aservit acestuia22. 

Printre atribuțiile fixate de Legea nr. 167 privind înfiinţarea Consiliului de 
Stat din 1864 se numărau trei categorii: 1) în materie legislativă, avea sarcina de a 
pregăti proiectele de legi ce aveau să fie prezentate Adunării Elective de către 
Guvern și regulamentele administrative prin care se asigura punerea în executare a 
legilor; 2) în materie administrativă, îndeplinea un rol consultativ pentru Guvern; 
3) în materie de contencios, Consiliul de Stat (prezidat de Domnitor) avea competența 
de soluţionare a unor litigii în temeiul legii organice și a unor legi speciale. Ultima 
categorie de atribuții fixate de legea-cadru îndrituia Consiliul de Stat să analizeze și 
să soluţioneze litigii privind hotărâri ale miniștrilor, hotărâri sau alte acte ale 
prefecţilor emise cu exces de putere ori cu încălcarea legilor și regulamentelor, ori 
referitoare la hotărâri ale comisiilor de lucrări publice. Aceste atribuții fiind însă 
limitate la cele mai-sus menționate, Consiliul de Stat nu putea fi considerat o adevărată 
instanță de contencios, ci o instituţie cu rol intermediar între administraţie și 
tribunalele administrative23, care nu anula actele administrative, nici nu acorda 

                                                 
19 M. Iorgulescu, Contenciosul actelor administrative de autoritate, Editura Curierul Judiciar 

SA, 1928, p. 107 și urm. 
20 Ideea separaţiei puterilor aparţinând lui Montesquieu (Ch. L. Montesquieu, Despre spiritul 

legilor, vol. I, II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, 1969) a fost înscrisă pentru prima dată în 
Constituţia SUA din anul 1787, în Constituţia Franţei din anul 1791 şi apoi în toate constituţiile 
statelor democratice (A se vedea B. Chantebout, Droit constitutionnel, 18e édition, Paris, Editura 
Armand Colin, 2001, pp. 100–105). În Țările Române, pentru prima dată, acest principiu este înscris 
în Proiectul de Constituţie al Cărvunarilor, din anul 1822 şi în Regulamentele Organice din anii 1831–1832. 

21 A se vedea P. Negulescu, G. Alexianu (coord.), Regulamentele Organice ale Valahiei şi 
Moldovei, vol. I, Bucureşti, Întreprinderile „Eminescu” SA, 1944, p. XXXII–XXXVII. 

22 A. Trăilescu, op. cit., p. 327. 
23 R. N. Petrescu, Drept administrativ, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2004, p. 369. 
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despăgubiri, ci doar elibera avize, ministerul fiind autoritatea care lua hotărârea 
definitivă în această privinţă. 

Desfiinţarea Consiliului de Stat în anul 1866 se soldează cu trecerea treptată a 
atribuțiilor de contencios administrativ în competența instanţelor judecătorești 
ordinare, mai întâi sub forma exercitării unui control indirect, efectuat pe calea 
excepției de ilegalitate ridicate de particulari în fața instanțelor, apoi sub forma 
unui control direct asupra actelor administrative ilegale24. 

Prin intermediul legii de organizare a Înaltei Curți de Casațiune și Justiție din 
1905, litigiile de contencios administrativ intrau în competența Secției a III-a a 
Curții de Casație (limitată doar la anumite categorii de acte administrative), care 
putea dispune anularea actului ilegal și stabili plata unor despăgubiri contra 
organului administrativ vinovat de emiterea actului respectiv. 

Înalta Curte de Casație trece prin mai multe reorganizări ulterioare, în 1910 
litigiile de contencios administrativ fiind atribuite din nou în competența tribunalelor 
ordinare pentru ca în 1912 să revină în competența instanței supreme, care nu mai 
era însă abilitată să anuleze actul ilegal, ci doar să-i constate ilegalitatea și să 
recomande autorității emitente să desființeze ori să-l modifice. Astfel, în competenţa 
Secţiei a II-a a Înaltei Curți au fost reatribuite recursurile acelora care s-ar fi pretins 
vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ de autoritate, făcut cu încălcarea 
legii, precum şi recursurile în contra refuzului autorităţilor administrative de a 
rezolva o cerere relativă la un asemenea drept, fără să facă deosebirea între drepturi 
patrimoniale sau nepatrimoniale. Aşa cum s-a remarcat în doctrină25, legea din 
1912 a redat Curţii de Casaţie competenţa contenciosului administrativ, pe care îl 
reducea însă la un contencios în constatare a ilegalităţii, şi nu de anulare a actului 
administrativ nelegal. 

Implementând ideile moderne ale unei administraţii descentralizate, Constituţia 
din anul 1923 avea să prevadă că „contenciosul administrativ este în căderea puterii 
judecătorești, potrivit legii speciale” (art. 107). Constituția anului 1923 mai preciza 
că toate actele administrative puteau alcătui obiectul acțiunii în contencios 
administrativ, exceptându-se de la controlul judiciar doar actele de guvernământ și 
actele de comandament cu caracter militar. 

Apariția Legii contenciosului administrativ din 192526 se soldează cu instituirea 
unui contencios subiectiv și de plină jurisdicție, cu atribuirea competenței de 
soluționare a litigiilor de contencios curților de apel – în fond – și Curții de Casație – în 
recurs, sărindu-se peste calea de atac a apelului. Curțile de apel puteau anula actele 
de autoritate, putând dispune și acordarea de despăgubiri particularilor pentru 
pagubele suferite ca urmare a acestor acte ori a refuzului unui organ administrativ 

                                                 
24 I. Alexandru, op. cit., p. 670. 
25 M. Duțu, Istoria Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, București, Editura Universul 

Juridic, 2012, p. 18. 
26 M. Iorgulescu, Contenciosul actelor administrative de autoritate, Editura Curierul Judiciar 

SA, 1928, p. 107 și urm. 
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de a soluționa o cerere privitoare la un drept. Actele de gestiune rămâneau în competența 
instanțelor de drept comun, fiind guvernate de regulile dreptului privat. În sistemul 
instanțelor de contencios administrativ erau incluse și Curțile administrative care 
funcționau ca instanțe jurisdicționale având competență specială ce viza cenzurarea 
actelor emise exclusiv de organele administrației publice27. 

În perioada interbelică contenciosul administrativ a fost definit în literatura 
de specialitate ca fiind alcătuit din „totalitatea litigiilor născute între particulari și 
administraţiile publice cu ocazia organizării și funcţionării serviciilor publice și în 
care sunt puse în cauză reguli, principii și situaţiuni aparţinând dreptului public”28. 

Noţiunea de contencios administrativ s-a dezvoltat în perioada interbelică, 
căpătând două accepţiuni: o accepțiune extinsă, care îngloba toate litigiile din domeniul 
administraţiei publice, indiferent de autoritatea competentă să le soluţioneze; o 
accepțiune restrânsă, prin care se desemnau exclusiv litigiile atribuite în competenţa de 
soluţionare a instanţelor judecătorești. Autorii de specialitate utilizau termenul de 
„contencios administrativ” nu numai în sens formal, pornind de la natura organului 
care îl exercita, ci și în sens material, raportându-se la anumite elemente caracteristice, 
inerente litigiilor componente, considerate – prin ele însele – independente de 
„natura jurisdicţiunii căreia îi sunt supuse”29. 

În anul 1948 instituția contenciosului administrativ a intrat într-un con de 
umbră, fiind practic înlăturată din cauza „incompatibilității” sale cu ordinea de stat 
socialistă. Instanțele judecătorești erau doar prin excepție competente să judece 
legalitatea actelor administrative30 (atât a actelor cu caracter normativ, cât și a celor 
cu caracter individual), respectiv doar în cazurile prevăzute expres de lege (extrem 
de puține). 

Constituţia din anul 1965 consfințea modificările produse în forma de stat 
(naţionalizările, colectivizarea agriculturii, industrializarea forţată etc.) și în baza 
socială a statului statuând că România „este republică socialistă”, „stat al oamenilor 
muncii de la oraşe şi sate, suveran, independent şi unitar” (art. 1). Prin art. 79–93 erau 
aduse precizări referitoare la organele locale ale puterii de stat şi la funcționarea 
organelor locale ale administraţiei de stat31. De asemenea, era introdus principiul 
controlului asupra legalității actelor administrative în condițiile stabilite de lege și 
cu excepțiile prevăzute de lege. 

Legea nr. 1/1967 întărește și completează dispozițiile legii fundamentale, 
reglementând un contencios subiectiv și de plină jurisdicție. Instanțele de drept 
comun aveau competența soluționării cererilor persoanelor care se considerau 

                                                 
27 A. Trăilescu, op. cit., p. 328. 
28 C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, ediția a 2-a, București, Editura Universală 

Alcalay & Co, 1936, p. 33. 
29 Ibidem, p. 31. 
30 M. Durma, Excepția de ilegalitate, în „Studii și cercetări Juridice” nr. 4/1964, pp. 623–624. 
31 A se vedea I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia 12, 

Bucureşti, Editura All Beck, 2006, vol. I, p. 98; I. Scurtu, I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, 
Enciclopedia de istorie a României, Bucureşti, Editura Meronia, 2001, p. 38. 



 Andreea-Teodora Al-Floarei  

 
408 

vătămate în drepturile lor prin acte administrative cu caracter ilegal. Această lege 
prevedea numeroase excepții de la exercitarea controlului de legalitate, sfera actelor 
administrative susceptibile de a fi atacate în justiție fiind extrem de restrânsă 
(actele administrative cu caracter normative erau excluse). 

Căderea regimului comunist aduce o schimbare radicală de opinie și în 
materia contenciosului administrativ care va primi o nouă reglementare prin 
intermediul Legii nr. 29/ 1990. Astfel, se prevedea expres că actul administrativ 
putea fi atacat pe calea acțiunii principale, iar lipsa unei dispoziții contrare i-a făcut 
pe autorii de specialitate să admită în continuare posibilitatea invocării excepției de 
nelegalitate în fața instanțelor judecătorești de drept comun, judecătorul acțiunii 
fiind competent să soluționeze și excepția32. Legea în cauză excludea de la controlul 
întemeiat pe dispozițiile sale: I) actele care priveau raporturile dintre Parlament ori 
Președintele României și guvern, actele administrative de autoritate, actele de 
gestiune ale organelor de conducere din cadrul Parlamentului; actele administrative 
privitoare la siguranța internă și externă a statului român, precum și cele referitoare 
la interpretarea și executarea actelor internaționale la care acesta era parte; măsurile 
urgente adoptate de organele puterii executive în scopul evitării sau înlăturării 
efectelor acelor evenimente prezentând pericol public (ca urmare a declarării stării 
de necesitate ori pentru prevenirea și combaterea calamităților naturale); II) actele 
de comandament având caracter militar; III) actele administrative pentru desființarea 
ori modificarea cărora legea specială prevedea o altă procedură judiciară;  
IV) actele de gestiune realizate de stat în calitatea sa de persoană juridică și în scopul 
administrării patrimoniului său; V) actele administrative emise în exercitarea 
atribuțiilor de control ierarhic. 

În aceeași direcție a noilor reglementări post-decembriste cu caracter novator 
în materia administraţiei publice şi a contenciosului administrativ se încadrează şi 
reglementarea instituţiei Prefectului prin intermediul Legii nr. 69/1991, modificată 
şi completată ulterior prin Legea nr. 2 din 12 aprilie 1996. În baza acestor acte 
normative, Prefectul asigura conducerea serviciilor descentralizate ale ministerelor 
şi a celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale (art. 109), 
îndeplinind o largă gamă de atribuţii prevăzute de lege (art. 110), printre care se 
numără şi „atacarea în faţa instanţei de contencios administrativ a actelor 
consiliilor locale, preşedintelui Consiliului Judeţean şi primarilor”, cu excepţia 
celor de gestiune curentă dacă le consideră ca fiind ilegale33. 

În anul 2004 a fost adoptată o nouă lege a contenciosului administrativ – 
Legea nr. 554/2004 – care a reformat domeniul contenciosului administrativ, 
lărgind sfera persoanelor ce pot introduce o astfel de acțiune în fața instanțelor 

                                                 
32 D.C. Dragoș, Procedura contenciosului administrativ, București, Editura All Beck, 2003, p. 556. 
33 Art. 122 alin. 4 din Constituţie arăta că Prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios 

administrativ un act al Consiliului judeţean, al celui local sau al Primarului, în cazul în care îl 
considera ilegal. Actul atacat era suspendat de drept, fapt precizat şi prin legea administraţiei publice 
locale. 



 Controlul judecătoresc asupra actelor administrative: noţiune şi evoluţie istorică 

 
409

judecătorești și restrângând în mod substanțial categoria actelor administrative 
exceptate34. Servindu-se de prevederile articolului 52 din Constituţia României, 
republicată, ca de un suport principal, actuala Lege a contenciosului administrativ a 
deschis calea introducerii unor acţiuni în contencios întemeiate atât pe vătămarea 
unor drepturi subiective, cât și a celor fundamentate pe un interes legitim privat și 
public. 

 
 

JUDICIAL CONTROL OVER ADMINISTRATIVE ACTS: 
NOTION AND HISTORICAL EVOLUTION 

 
(Abstract) 

 
The role of judicial control over administrative acts is to constantly monitor the 

activity of the administrative apparatus in order to achieve a concordance between its 
functions and the well-being of citizens, as well as maintaining the concordance between 
the decisions of administrative bodies and their atributions, correction of these decisons and 
compliance of administrative actions with social reality in a continuous change and 
evolution, for the purpose of building a better administrative activity. In this article we will 
try to delineate this concept from others close as meaning, so as not to create confusion; we 
will also point out some significant moments of how this institution has been regulated over 
time. 

Keywords: administrative control, litigation, administrative act, law, court. 

                                                 
34 A. Trăilescu, op. cit., p. 328. 
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NOTE ȘI DISCUȚII 

JUSTIȚIA – FORMĂ DE MANIFESTARE  
A ESENȚEI FIINȚEI UMANE 

GHEORGHE DĂNIȘOR� 

Aristotel, în Etica Nicomahică, făcea următoarea afirmație: „Justiția este o 
virtute absolut desăvârșită pentru că exercitarea ei este cea a unei virtuți perfecte; și 
este perfectă pentru că cel ce o posedă poate face uz de virtutea sa și în favoarea 
altora, nu numai pentru sine”1 și continuă: „din acest motiv, justiția este singura 
dintre virtuți care poate fi un bine pentru altul, manifestându-se în favoarea 
altuia”2. În concluzie, „justiția este identificată cu virtutea, dar esența lor nu este 
aceeași, ci, în măsura în care se raportează la alții, ea este justiție, iar în măsura în 
care este o dispoziție habituală propriu-zisă, este virtute”3. 

Justiția, până la urmă, implică anumite reguli. Pe ce însă se întemeiază aceste 
reguli? Ele se întemeiază pe ceea ce este just, iar justul este un dar natural al 
omului. Așa cum afirma Julius Paulus în Digeste, „ceea ce este just nu decurge din 
regulă, ci regula provine din cunoașterea noastră a ceea ce este just”4. Justul nu 
reprezintă altceva decât spiritul de echitate, iar echitatea este proporționalitate, 
corespondență a părților, egalitate.  

Justiția, deci, se raportează la just ca la un principiu care o fundamentează și 
o alimentează din adânc. De aceea, Aristotel pledează pentru dreptatea ca echitate, 
ca proporționalitate. 

Pornind de la conceptul de justiție ca grijă față de celălalt, se pune problema 
de ce natură este această relație. Din nou aici intervine conceptul de echitate, de 
echilibru, astfel că este pusă în joc relația dintre justiție și libertate, care antrenează 
conceptul de obligație. 

Vorbim de libertate ca despre unul dintre cele mai importante drepturi, cel 
care, de fapt, le fundamentează pe toate celelalte. Astfel Dike semnifică justiția, 
echitatea, dreptul, cu trimitere la rădăcina sa, dikein (dikö), care înseamnă a se 
debarasa, a se elibera. Eleuteria semnifică libertatea, iar eleuteros îl desemnează pe 
cel ce este liber, dar și onest, generos. Ce înseamnă însă a fi onest? Înseamnă a fi 

                                                 
� Cercetător ştiinţific I, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor” din 

Craiova al Academiei Române; e-mail: danisordiana@yahoo.ro. 
1 Aristotel, Etica Nicomahică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 106. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 107. 
4 Julius Paulus, Digeste, 50, 17, 1: „Non ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat”. 
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corect, adică drept. Urmând etimologia celor două cuvinte, putem deduce că ființa 
umană este liberă atunci când este dreaptă cu ea însăși și, ca urmare, în raport cu 
ceilalți. Un individ este liber în măsura în care îi are în vedere pe ceilalți, adică 
atunci când practică justiția care, în percepția lui Aristotel, este o virtute socială. Iar 
justiția nu poate exista decât între oameni liberi.  

În modernitate, s-a produs o separare între cele două principii, astfel că 
libertatea este înțeleasă ca independență, fără nicio legătură cu onestitatea, adică cu 
ceea ce este drept. În felul acesta, este drept ceea ce îmi satisface mie egoitatea. 
Libertatea este înțeleasă ca pur egoism. Dreptul ca echitate nu se mai practică în 
sensul său autentic. 

Această ruptură din modernitate se datorează faptului că s-a favorizat 
dimensiunea individuală, conștiința de sine individuală exteriorizând-o, dar nu ca 
datorie (grijă) față de celălalt, ci numai ca datorie față de sine, astfel că juridicul 
însuși s-a individualizat, dându-i subiectivității caracterul individualității. De aceea, 
oamenii au cu preponderență drepturi și numai pe cale de excepție datorie (grijă) 
față de ceilalți. În felul acesta, caracterul moral al dreptului a fost distrus, atât în 
plan individual, cât și social. 

Omul este apărat, în mod real, în raport cu puterea, nu promovând numai 
drepturi, ci conștiința datoriei (grijii) pentru celălalt. Cu cât cineva este situat mai 
sus în ierarhia socială, cu atât datoria sa față de celălalt trebuie să fie mai mare. În 
felul acesta, orice tendință dominatoare va fi evitată.  

Dacă acceptăm ca esență a dreptului datoria față de celălalt, atunci în prim 
plan apare relația, și nu omul ca atom social. În societate, sunt liber atunci când am 
grijă de ceilalți și mă simt protejat, la rândul meu, de către ceilalți.  

Principiul metafizic unic, la greci, rezultat din unirea justiției cu libertatea, 
presupunea unitatea contradictorie a celor două principii: dike semnifica măsura 
(dikaios), egalitatea; eleuteria semnifica trecerea de limite, ceea ce nu poate fi măsurat. 
Unitatea contradictorie a acestora ne arată că se produce un echilibru: dike temperează 
eleuteria (libertatea), iar libertatea nu lasă ca dike să devină opresivă. Se și spune că 
prea multă justiție conduce la injustiție. Pe de altă parte, dacă libertatea conduce la 
promovarea individualității, justiția conduce la coeziunea socială. În acest caz, 
individul cu societatea sunt supuși unui principiu unificator metafizic între dreapta 
măsură și libertate. Acest principiu unificator este Binele (agathon)5. 

O altă problemă importantă este aceea a raportului dintre drept și justiție. 
Trebuie menționat că dreptul nu este decât o modalitate de realizare a justiției, care 
este un concept moral. Cum participă dreptul la realizarea justiției și, implicit, a 
libertății? Prin partajarea bunurilor. Conform lui Aristotel, justiția sau dreptatea 
este de două feluri: distributivă și corectivă. Este vorba de două modalități de 
partajare a bunurilor prin intermediul dreptului. În prima situație, este vorba de 
distribuirea bunurilor la nivelul societății în funcție de meritul fiecăruia, fapt ce 

                                                 
5 Vezi, în acest sens, Aristotel, Etica nicomahică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1988; Idem, Despre suflet, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969; Platon, Republica, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986; Idem, Sofistul, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1969. 



 Justiţia – formă de manifestare a esenţei fiinţei umane 

 
413

conduce la o ierarhizare a valorilor în funcție de merit. În cea de-a doua, se asigură 
egalitatea părților în procesul civil, atunci când există neînțelegeri. Prin cele două 
modalități de distribuire a bunurilor, se asigura un fel de echilibru în ierarhia 
socială bazată pe merit și egalitatea în caz de litigiu, indiferent de poziția socială pe 
care o ocupa o persoană sau alta. Din nou vorbim de echitate realizată în procesul 
de repartizare a bunurilor. 

Țelul urmărit este acela de a descoperi Binele – tot ce ține la un loc și 
conservă tot ceea ce există. Este vorba de binele ontologic, și nu de binele moral. 
Morala și dreptul nu sunt decât două modalități de realizare a Binelui ontologic 
(agathon). În plan social, agathon este reprezentat de acel zoon politikon care la 
noi este tradus în sensul că omul este animal politic. În realitate, însă, zoon 
politikon îl desemnează pe a-fi-împreună-cu-ceilalți6. Dreptul ca echitate contribuie 
la realizarea Binelui existențial în plan social.  

De fiecare dată, echitatea presupune un raport cu ceva sau cu cineva. 
Echitatea ne indică o îndreptare a privirii spre cineva și instituirea unei relații, dar 
nu o relație oarecare, ci una care ia în primire pe acel cineva spre a-l ocroti. În 
morală și, ca parte a sa, în drept, relația cu celălalt devine esențială. Grija față de 
celălalt devine astfel, conform teoriei aristotelice, virtute a virtuților. 

Dreptul ca echitate, ca parte a dreptății ca echitate, unifică morala cu dreptul, 
iar ambele conduc către o reconsiderare a relației ce se găsește deja instituită la 
nivelul grupului uman: morale, prin modelarea comportamentelor, dreptul, prin 
justa partajare a bunurilor existente la nivelul comunității și între particulari. 

Aceste considerente ne conduc la ideea că morala nu se confundă cu dreptul, 
dar relația dintre ele este absolut necesară și, ca urmare, indispensabilă. De aceea, cei 
doi termeni se regăsesc unificați în sintagma „dreptul ca echitate”7, ceea ce înseamnă 
că o partajare a bunurilor implică onestitatea, iar onestitatea implică o corectă 
partajare. Nu poate fi onestă, însă, decât o partajare între egali. În felul acesta, dreptul 
ca echitate privește relațiile de egalitate în raporturi juridice determinate, indiferent 
de poziția socială pe care o au părțile care intră în acea relație. Acesta este dreptul ce 
vizează relațiile dintre particulari (dreptul privat). Distribuirea bunurilor la nivelul 
statului trebuie să se facă prin lege, dar, în această situație, repartizarea trebuie 
realizată după meritul fiecăruia.8 Grija față de celălalt, în acest caz, capătă dimensiuni 
politice și implică aici atât dreptul, cât și onestitatea. Prin intermediul politicului și 
având ca instrument legea, nu se mai aplică onestitatea în sensul egalității, ci aceasta 
presupune diferențierea în funcție de merit. 

Este irelevant de observat că dreptul politic creează diferențe între oameni în 
funcție de meritul fiecăruia, pe când dreptul privat implică egalitatea între oameni 
                                                 

6 Pentru mai multe detalii, vezi Gheorghe Dănișor, Însingurare. O filosofie despre istoria 
eșuată a umanității, București, Editura Universul Juridic, Craiova, Editura Simbol, 2019. 

7 Vezi J. Rawls, Liberalismul politic, Timişoara, Editura Sedona, 1999 și I. Kant, Întemeierea 
metafizicii moravurilor, în Critica raţiunii practice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972. 

8 Vezi Aristotel, Etica nicomahică, p. 207 și N. Campagna, M. Villey, Le droit ou les droits, 
Editions Michalon, Paris, 2004, p. 53. 
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diferiți ca avere și poziție, dar în relații determinate, cum ar fi, de exemplu, o 
vânzare-cumpărare în care egalitatea se impune, dincolo de poziția socială a 
părților contractante. Dreptul, cu deosebire, stabilește raporturile de egalitate între 
particulari. Relația sa cu legea, adică, în termeni moderni, relația sa cu dreptul 
politic este mai mult decât evidentă.  

La nivel global-social nu se poate vorbi de echitate decât atunci când se 
produce diferențierea prin accesul la bunuri în funcție de merit și, în cadrul 
diferențierii, atunci când se instituie egalitatea în relații determinate, în cadrul 
cărora poziția socială nu joacă niciun rol. Dialecticitatea socială rezultă din lupta și 
armonizarea celor două orientări. 

Din câte se observă, dreptul vizează relațiile, și nu comportamentul omului. 
Acesta din urmă este vizat în mod direct de morală. Dar, dacă dreptul vizează 
instituirea de relații oneste, beneficiarul nu este, în ultimă instanță, omul? Bineînțeles 
că tot el este beneficiarul, pentru că grija față de om prin drept presupune 
perfectibilitatea relației. Consecințele sunt diferite în cazul în care dreptul are în 
centrul atenției omul și, pornind de aici, să instituie relațiile între oameni, pentru 
că, în acest caz, dreptul se fărâmițează în drepturi, iar relațiile se întrerup: fiecare 
are dreptul său și tinde să-l impună celorlalți. De aici vine și contradicția dintre 
diferitele categorii de drepturi. În felul acesta, se încurajează egalitatea generalizată 
care poate conduce la distrugerea relațiilor dintre oameni, caz în care putem vorbi 
de egalitate ca atomizare a socialului. Dacă pornim de la ideea că dreptul are ca rol 
perfectibilitatea relației, beneficiarul este tot omul, dar trecând prin consolidarea 
comunității. Cu cât relațiile dintre oameni sunt mai echitabile, cu atât comunitatea 
este mai puternică, iar oamenii au acces liber la fericire. Omul trebuie să fie scop, dar 
modalitățile de a-l atinge conduc, din câte se observă, la consecințe total diferite.  

Dacă cele afirmate mai sus sunt corecte, rezultă cu necesitate că echitatea 
joacă un rol major în definirea dreptului. Trebuie avute în vedere cele două aspecte 
ale echității: diferențierea oamenilor în societate în funcție de merit și egalitatea 
între particulari în relațiile determinate, dincolo de poziția lor socială. Este vorba de 
„egalitatea în diferență”, cea care trebuie să fundamenteze nu numai demersul 
moral, ci și pe cel juridic. 

Ceea ce se poate reproșa modernității este faptul că a extins conceptul de 
egalitate, valabil pentru raporturile de tip contractual, care vizau relații determinate, 
la egalitatea ca poziție socială. Procedând astfel, modernitatea a distrus ierarhia 
socială, pentru că a distrus distribuirea bunurilor în funcție de merit. Consecința 
acestui fapt este gravă, pentru că s-a suprimat diferența în favoarea nivelării. În 
locul ierarhiei valorilor a apărut egalizarea acestora, ceea ce a contribuit, cel puțin 
în drept, la separarea faptelor de valori, favorizându-se formalismul în detrimentul 
realismului juridic. În plan moral, egalitatea fără diferențierea în funcție de merit a 
condus la dispariția respectului, cu consecințe dintre cele mai importante în relația 
cu celălalt, fie că celălalt este reprezentat de om sau de natură. Disprețul față de 
noțiunea de respect este rezultatul unui egalitarism ce ignoră diferența, astfel că 
societatea nu se mai dezvoltă decât pe orizontalitatea istorică, lipsită fiind de 
verticalitatea morală a eternității. 
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Convingerea mea este că modernitatea trebuie să revină la perfecționarea 
relațiilor despre care am vorbit aici, pentru a ajunge la om, și nu invers. Omul, ca 
monadă, este lipsit de relații, aspectul său vizibil fiind egalitatea lipsită de 
ierarhizarea socială. Omul, conceput astfel, revendică dreptul numai pentru sine. 
Și, fiind toți egali, fiecare își revendică dreptul său. În felul acesta, dreptul se 
fărâmițează în drepturi care se exclud unele pe celelalte. Se mai poate vorbi, atunci, 
de efectivitatea drepturilor omului? De ele poate beneficia fie o singură persoană, 
fie mai multe, dar niciodată toate. În felul acesta, însă, poziția dreptului de a fi 
media între mai mult și mai puțin este eludată, el situându-se, de fiecare dată, de 
partea cuiva, această situare datorându-se faptului că în modernitate dreptul este 
invariabil de partea cuiva, făcând „dreptate” acestuia în defavoarea celuilalt. A 
dispărut astfel funcția de partajare a dreptului, aceea de a media între mai mult și 
mai puțin, cu alte cuvinte, a dispărut „dreptatea ca echitate”. 

Ceea ce este cel mai important de menționat este faptul că odată cu 
modernitatea a fost suprimat fundamentul ontologic al dreptului. Așa cum am 
văzut, fundamentul ontologic al dreptului este evidențiat de Bine. Nu este vorba de 
binele moral, ci de Binele existențial care, în alți termeni, se regăsește în acel  
a-fi-împreună-cu-ceilalți. Atât zoon politikon, cât și Binele (agathon – cel ce adună 
și ține la un loc), fac din „a-fi-împreună” temeiul existențial al oricărei concepții 
umane, inclusiv al moralei și al dreptului. Fără referire la ontologie nu putem vorbi 
de libertate care, la rândul ei, poate fi gândită ontologic. Noi obișnuim să rămânem 
la nivelul conceptelor, fără a mai privi dincolo de ele, la întemeierea lor. 

JUSTICE – A FORM OF MANIFESTATION  
OF THE ESSENCE OF THE HUMAN BEING 

(Abstract) 

This article pleads for the rediscovery of the ontological Good and, implicitly, of 
zoon politikon, as a human transposition of the Good. Only from here can morality and law 
claim their foundations. We may wonder, not without some justification, whether jurists, 
and even philosophers, are capable of such an intellectual endeavor. Shouldn’t the current, 
almost genetic, adversity of most jurists towards any philosophical foundation of law and 
philosophers to law be removed first? The unification of the two orientations of thought 
would give to the jurists the perspective of an existential opening with the most remarkable 
results, and to the philosophers a more applied thinking regarding the concrete relations that 
are established spontaneously between people. We may wonder whether jurists are able to 
give up a positivism devoid of the prospect of an ontological foundation. My point of view 
exudes optimism, as this article can be a breach in the solid walls of legal formalism. 

 
Keywords: justice, virtue, ontological good, zoon politikon, to-be-with-others. 
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ASPECTE PRIVIND STATUTUL POLITICO-JURIDIC  
AL PRINCIPATELOR ROMÂNE  

ÎN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

FLORIN NACU� 

I. Preliminarii 

Principatele Române au avut un statut internațional interesant în perioada de 
referință. Am ales anul 1683, fiindcă atunci s-a produs asediul eșuat al otomanilor 
asupra Vienei și anul 1880, anul în care independența României a fost recunoscută 
de către toate statele lumii. 

Din secolele XIV–XVI, Țara Românească și Moldova s-au aflat în stare de 
dependență față de Imperiul Otoman, care în schimbul unui tribut, garantau 
autonomia internă. Cu excepția Dobrogei și Banatului care au devenit posesiuni 
otomane, rupte de teritoriul Țării Românești, restul Țării Românești și al Moldovei 
și-au păstrat acest statut până la începutul secolului al XVIII-lea. 

În perioada 1718–1739, Oltenia a fost stăpânită de habsburgi, iar în 1775, 
Bucovina a fost luată de asemenea de Imperiul Habsburgic. În 1812, Moldova a 
pierdut partea dintre Prut și Nistru, numită Basarabia. 

În 1856, Basarabia de Sud a revenit Moldovei, pentru ca, în 1878, să fie 
cedată Rusiei, care oferea, la schimb Dobrogea. 

II. Schimbări de statut în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a 
secolului al XIX-lea 

În 1711, Moldova și în 1716, Țara Românească vor începe să fie conduse de 
domnitori fanarioți, deoarece Sultanul nu mai avea încredere în domnii pământeni. 
Dimitrie Cantemir dorise să rupă Moldova de turci și să obțină independența sub 
protecția Rusiei lui Petru cel Mare. 

Începutul secolului al XIX-lea a adus o nouă prevedere, privind Principatele, 
Hatișeriful de la Gulhane din 1802, care fixa durata domniilor în Principate la șapte 
ani, domnitorul fiind protejat inclusiv de Țarul Rusiei, nemaiputând fi mazilit 
arbitrar de către Sultan. Articolul 25 prevedea că negustorii fără „firman special” 
care provocau pagube în Principate urmau a fi expulzați fără a putea contesta 
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decizia. Hatișeriful permitea Rusiei, ca prin Consulatele din Iași și București să 
urmărească situația din Principate. 

În 1806, cu un an înainte de a semna cu Napoleon Pacea de la Tilsit, în 1807, 
Rusia a atacat Imperiul Otoman, declanșându-se un nou război, care va dura până 
în 1812. Napoleon dorea să implice Poarta în război cu turcii, în proiectata sa invazie 
asupra Rusiei numai că scrisoarea lui Napoleon a ajuns în mâna rușilor, la Hanul 
lui Manuc, prin trădarea dragomanului Moruzi. Aflând de intențiile lui Napoleon, 
nedorind un război pe două fronturi, Poarta a acceptat să semneze Pacea de la 
București, din 16/28 mai 1812, în urma căreia Rusia a pretins Moldova până la 
Siret, dar a obținut doar Moldova dintre Prut și Nistru. Din nou, se încălca statutul 
internațional al Principatelor1. 

III. Statutul Principatelor între 1856 și 1880 

De departe, cea mai complexă descriere a acestei perioade aparține istoricului 
american Keith Hitchins care rezumă această perioadă considerând că unirea și 
independența au fost dezideratele cele mai arzătoare pe fondul luptei dintre marile 
puteri pentru controlul Balcanilor. În 1849, Convenția de la Balta Liman limita 
drastic statutul Principatelor, deoarece domnitorii erau numiți „înalți funcționari ai 
Imperiului Otoman”, aleși pe șapte ani. 

După 1856, Principatele își păstrează suzeranitatea otomană, dar trec sub 
garanția colectivă a Marilor Puteri europene, statut care va rămâne neschimbat 
până la 1877, când se va proclama independența României. 

În intervalul 1859–1862 se realizează unirea Principatelor din punct de vedere 
politic, administrativ, iar în 1866 se dă Constituția României care nu amintește 
suzeranitatea otomană. 

Revoluționarii europeni au încercat până la proclamarea celui de-al doilea 
Imperiu Francez de către Ludovic Napoleon Bonaparte, încoronat la 2 decembrie 
1852 ca Napoleon al III-lea să realizeze o „revoluție europeană”. Își dăduseră 
seama că, acționând individual, fuseseră izolați și înfrânți. Evident că unii dintre 
revoluționari își doreau acțiuni radicale, precum Giuseppe Mazzini sau Giuseppe 
Garibaldi, alții mizau pe cartea diplomației precum Camillo Benso di Cavour, 
Lajos Kossuth, Vasile Alecsandri, Ioan Maiorescu, chiar și Nicolae Bălcescu2, în 
ciuda radicalismului care îl caracteriza. Momentul 1848–1849 a pus capăt politicii 
lui Metternich, noul împărat de la Viena Franz Joseph fiind adeptul unei politici 
mai eficiente, orientate către expansiunea Austriei, în special spre Balcani3. 

                                                 
1 Florin Nacu, The International Political Status of the Romanian Principalities, Moldavia and 

Wallachia at the Begining of the Modern Era (1683–1812), în „Journal of Romanian Literary 
Studies”, Issue no. 17/2019, Târgu-Mureș, 2019, pp. 902–908. 

2 Nicolae Bălcescu, Question economique des Principautés Danubiennes, în Opere, vol. II, 
Ediție critică de Gheorghe. și Elena Zane, București, Editura Academiei, 1982, p. 76. 

3 Ibidem. 
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Evenimente precum moartea lui Nicolae Bălcescu și încoronarea lui 
Napoleon al III-lea au pus capăt planurilor „revoluției europene” sau au contribuit 
la scăderea în intensitate a radicalismului. 

Cert este că în spațiul german, italian, românesc, fuseseră sădite semințele 
ideii de luptă pentru unitate și independență națională. Nume ca Otto von 
Bismarck, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Camillo 
Benso din Cavour, Giuseppe Garibaldi, Gyla Andrassy, regi și împărați ca Wilhelm, 
Franz Joseph, Umberto, Napoleon al III-lea au început să construiască imaginea unei 
Europe a națiunilor care doreau să lupte pentru determinare și a unor imperii 
expansioniste, dispuse să sprijine cauzele naționale, atât timp cât corespundeau 
propriilor interese. 

Aceasta este cred, cea mai importantă schimbare de paradigmă a momentului 
1848. Politicienii adepți ai autodeterminării naționale au înțeles că trebuie să penduleze 
cu abilitate printre interesele marilor imperii, pentru a realiza interesul național. În plus, 
fără o materializare a interesului social, orice idee națională era greu să devină realitate. 

Revoluția de la 1848–1849 crease noua generație politică care putea lupta 
pentru unire și independența națională. Exilul din perioada 1849–1857 i-a determinat 
pe pașoptiști să aibă o intensă activitate meorialistică. Momentul Războiului 
Crimeii din 1853–1856, când Principatele au fost din nou ocupate, succesiv de ruși 
și austrieci a fost momentul astral în care problema românească a devenit problemă 
europeană, la Congresul de Pace de la Paris din 1856, când, din dorința de a împiedica 
pe viitor Rusia să mai treacă la sudul Dunării, s-a decis crearea premiselor unei 
uniri formale (dar într-o structură statală unică) între Țara Românească și Moldova, 
prin trecerea acestora, pe lângă suzeranitatea otomană, sub garanția colectivă a Puterilor 
Europene. O Comisie specială trebuia să se ocupe, în viitor de soarta acestor Principate. 

Vom cita, în continuare, un fragment din Tratatul de la Paris, semnat la  
30 martie 1856: „Art. 22. Țările Române (sic!) și Moldova se vor bucura și pe 
viitor, sub suzeranitatea Înaltei Porți și sub chezășia puterilor tocmitoare1, de 
drepturile și scutelile ce au. Nici una din puterile chezașe nu va putea să aibă în 
parte ocrotire asupra acestor țări; asemenea nu se poate îngădui ca să se amestece 
cineva în treburile dinăuntru. Art. 23. Înalta Poartă se îndatorează a păstra ziselor 
țări o oblăduire neatârnată și națională, precum și deplina slobozenie de religie, 
legi, negoț și plutire. Legile și întocmirile de astăzi se vor schimba. Spre a se 
întocmi o deplină înțelegere asupra acestei schimbări, se va întocmi o comisie care 
se va aduna la București cu un comisar al Înaltei Porți și despre a cărei alcătuire 
puterile tocmitoare se vor înțelege între dânsele. Însărcinarea acestei comisii va fi 
de a cerceta și a afla starea de astăzi a țărilor numite și de a arăta temeiurile 
viitoarei lor întocmiri. Art. 24. Sultanul făgăduiește că va chema îndată, în fiecare 
din aceste două țări, o adunare într-adins pentru aceasta (ad-hoc) alcătuită din 
înfățișătorii tuturor intereselor și tuturor stărilor de oameni ale neamului. 181 Aceste 
adunări vor fi chemate pentru sfârșitul de a da pe față dorințele poporului asupra 
chipului de întocmire hotărâtoare a țărilor lor. Congresul va regula cum trebuie să 
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se înțeleagă comisia cu aceste adunări. Art. 25. Comisia, luând în băgare de seamă 
părerea celor două adunări, va trimite fără întârziere la scaunul de astăzi al Congresului 
lucrările sale. Înțelegerea hotărâtoare despre aceasta cu puterea suzerană se va 
așterne în scris, într-o lovitură încheiată la Paris între părțile tocmitoare; și un 
hatișerif, potrivit acestei învoieli, va hotărî desăvârșit noua stare a acestor țări, care 
pe viitor vor fi puse sub chezășia tuturor puterilor iscălite în tratat. Art. 26. S-a 
primit de toți ca țările române să aibă oștire națională pentru siguranța dinăuntru și 
a granițelor. Nici o piedică nu se va putea pune măsurilor neobișnuite de apărare pe 
care, în unire cu Înalta Poartă, aceste țări vor fi chemate a lua spre a respinge orice 
năvălire străină. Art. 27. Dacă liniștea dinăuntrul țărilor acestea va fi amenințată, 
Înalta Poartă se va înțelege cu celelalte puteri tocmitoare asupra măsurilor ce ar 
trebui ca să se ia spre a restatornici sau a păstra liniștea. Nici una din puteri nu 
poate, mai înainte de a se înțelege cu celelalte, să intre cu arme în aceste țări4.” 

Proiectul Comitetului Central al Unirii din București (30 martie 1857) arată: 
„Autoritatea unirii e puternică, ca una ce umbrește și dezvoltă proprietatea, 

comerțul, industria, profesiunile libere și partea religioasă, cu-n cuvânt elementele 
întregi de viață ale unei țări. Programa unirii a așezat patru fundamente puternice 
pe cari să se ridice edificiul organizării sale politice. I. Chezășuirea autonomiei și a 
drepturilor noastre internaționale, după cum sunt hotărâte amândouă prin 
capitalurile (capitulații) din anii 1393–1460 și 1513 încheiate între țările române și 
Înalta Poartă, precum și neutralitatea teritoriului moldo-român. Prin neutralitatea 
teritoriului român, rămânând scutiți de năvăliri străine, vom putea să ne bucurăm în 
liniște și în pace, crescând pute rile materiale și dezvoltând pe cele morale, 
elementele neapărate ale fericirii unei țări. II. Unirea țărilor române și moldave 
într-un singur stat și sub un singur guvern. Unirea Principatelor aduce cu sine 
puterea națională, adică chezășuirea materială pozitivă a drepturilor noastre 
politice. Numai prin unire putem ajunge la stabilitate, putere și tărie, și astfel vom 
putea face a se respecta drepturile din afară și din întru ale țărei. III. Prinț străin cu 
moștenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare d-ale Europei, ai cărui 
moștenitori născuți în țară am dori să fie crescuți în religiunea țărei. Este știut din 
chiar experiența trecutului că domnia dintre pământeni a ațâțat rivalitatea între 
famiile pretendente la tronul țării; cu aceasta patimile luară un zbor nemăsurat și 
neînfrânat, și cei cu puterea în mână, ca să se poată ține în contra partidelor ce se 
forma, se trudea a corumpe cu cei cu suflete slabe, încuragiind prin răsplătiri 
demoralizatoare și lăsând cîmp deschis acelora la tot felul de abuzuri! În afară, 
toată grija domnitorilor sta de a interesa puterile străine în favoarea persoanei lor, și 
nu în favoarea țărei, iar pretendenții alergau necontenit la străini spre a jertfi 
interesele țărei fără cruțare, pentru trista lor deșărtăciune!”5. 

                                                 
4 A. Vianu, C. Bușe, C. Zamfir, Gh. Bădescu, Relații internaționale în acte și documente, vol. II 

(1939–1945), București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976, pp. 330–331. 
5 C. Colescu-Vartic, Ghenadie Petrescu, D.A. Sturdza, I.I. Krupenski, Acte și documente 

relative la istoria renascerei României, vol. V, 1890, pp. 965–966. 
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Proiectul de rezoluție al Adunării ad-hoc a Moldovei (7/ 19 octombrie 1857) 
precizează: 

„Luând în privire că dorința cea mai mare, cea mai generală, acea hrănită de 
toate generațiile trecute, acea care este sufletul generației actuale, acea care 
împlinită va face fericirea generațiilor viitoare este Unirea Principatelor într-un 
singur stat, o unire care este firească, legitimă și neapărată, pentru că în Moldova și 
în Valahia suntem același popul, omogen, identic ca nici un altul, pentru că avem 
același început, același nume, aceiași limbă, aceiași religie, aceiași istorie, aceiași 
civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași 
speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în 
trecut, același viitor de asigurat și, în sfârșit, aceeași misie de împlinit. Adunarea 
ad-hoc a Moldovei, pășind pe calea ce i s-a prescris de către Tratatul de la Paris, 
adecă începând a rosti dorințele țării, în toată curățenia cugetului, neavând în 
privire decât drepturile și folosul nației române, declară că cele întâi, cele mai mari, 
mai generale și mai naționale dorinți ale țării sunt: 1. Respectarea drepturilor 
principatelor și îndeosebi a autonomiei lor, în cuprinderea vechilor lor capitulații 
încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 și 1634”6. 

Convenția de la Paris (7/19 august 1858) are următoarele prevederi esențiale 
pentru Unire: 

„Convenția încheiată între Austria, Franța, Marea Britanie, Prusia, Rusia, 
Sardinia și Turcia pentru organizarea Principatelor, Paris (7/19 august 1858) Care, 
având depline puteri, recunoscute a fi în forma cuvenită, s-au întrunit în Conferința 
la Paris și au hotărât următoarele: Art. 1 – Principatele Moldovei și Valahiei, constituie 
de acum înainte sub denumirea de „Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei”, 
rămân sub suzeranitatea M.S. Sultanul. Principatele se vor administra liber și în 
afară de orice amestec al Sublimei Porți, în limitele 214 Legile prezentând un 
interes comun pentru ambele principate vor fi pregătite de către comisia centrală și 
supuse votării adunărilor de către hospodari. Art. 7 – Puterea judecătorească, exercitată 
în numele hospodarului, va fi încredințată magistraților numiți de el, fără ca cineva 
să se poată sustrage judecătorilor săi naturali. O lege va determina condițiile de 
admitere și de înaintare în magistratură, luând ca bază aplicarea în mod progresiv a 
principiului inamovibilității. Art. 8 – Principatele vor plăti curții suzerane un tribut 
anual al cărui total rămâne fixat la suma de 1 500 000 de piaștri pentru Moldova și 
2 500 000 de piaștri pentru Valahia. … Art. 9 – În caz de încălcare a imunității 
principatelor, hospodarii vor adresa un recurs puterii suzerane; și dacă nu li se dă 
dreptate, reclamația va putea fi trimisă, prin agenții lor, reprezentanților puterilor 
garante la Constantinopole. Hospodarii vor fi reprezentați pe lângă curtea suzerană 
prin agenți (capuchehaie), moldoveni sau valahi din naștere, nefiind supuși nici 
unei juridicții străine și agreați de Poartă. Art. 10 – Hospodarul va fi ales de către 
adunare pe viață. Art. 11 – În caz de vacanță și până la instalarea unui nou 
hospodar, administrația va trece în atribuția Consiliului de Miniștri, care va intra de 
                                                 

6 Ibidem, vol. VIII, 1900, pp. 343–344. 
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drept în exercițiu. … Art. 12 – Atunci când s-a produs vacanța, dacă adunarea este 
înlocuită, va trebui să procedeze în opt zile la alegerea hospodarului. Dacă ea nu 
este întrunită, va fi imediat convocată și întrunită în termen de zece zile. În cazul 
când ea este dizolvată, se va proceda la noi alegeri în termen de cincisprezece zile, 
iar noua adunare va trebui să se întrunească de asemenea în termen de zece zile. … 
Art. 13 – Este eligibil în funcția de hospodar oricine are vârsta de 35 ani, e născut 
din tată moldovean sau valah, poate justifica un venit funciar de 3000 de galbeni, 
cu condiția să fi îndeplinit funcții publice timp de zece ani sau face parte din 
adunări.”7. 

În decembrie 1876, Constituția otomană preciza că Principatele sunt o provincie 
privilegiată a Imperiului Otoman, fapt ce a trezit opoziția dură a politicienilor români. 
Partea otomană nu s-a putut bucura prea mult de această situație, fiindcă redeschiderea 
Chestiunii Orientale a dus la izbucnirea războiului ruso-turc din 1877–1878. 

În plus, Convenția Civilă și Convenția Militară din aprilie 1877 dintre România 
și Rusia recunoșteau integritatea României și, implicit, Rusia o considera la finalul 
războiului, un stat independent. 

Congresul de la Berlin din 1878, la trei decenii după evenimentele revoluționare 
de la 1848–1849, este expresia desăvârșită a noului establishment politic european. 

IV. Istoriografia europeană și universală despre Principate și statutul lor 
internațional 

Vom prezenta un fragment dintr-un articol publicat anterior, în care am 
prezentat de ce istoriografia europeană era împărțită în privința statutului 
Principatelor: „Un paragraf care a făcut carieră, folosit de adversarii ideologiei 
marxiste a fost acela în care românii erau calificaţi ca fiind un popor fără istorie, 
condamnat la dispariţie în contextul unei viitoare revoluţii mondiale. În plus, era 
accentuată ideea că românii sunt adepţi ai contrarevoluţiei, că sunt în mod organic 
împotriva progresului. Şi totuşi, ce se ascunde în spatele acestei observaţii a lui 
Friedrich Engels? În primul rând, să analizăm, la rece, sintagma „românii, un popor 
fără istorie”: „[Romanii sunt] un popor fără istorie… destinaţi să piară în furtuna 
revoluţiei mondiale… [ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne 
astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria 
lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe 
revoluţii istorice… Dispariţia lor de pe faţa pământului ar fi un pas înainte8”. 

Am arătat atunci faptul că autori precum Karl Marx şi Friedrich Engels au 
putut intra în contact cu informaţiile despre români, la mijlocul veacului al XIX-lea 
din două surse: operele unor mari prieteni ai poporului român, ai aspiraţiilor sale 
legitime, precum Elias Regnault, Edgar Quinet, J.A. Vaillant, dar şi operele unor 

                                                 
7 A. Vianu, C.Bușe, C. Zamfir, Gh. Bădescu, op.cit., pp. 334–341. 
8 Karl Marx, Friedrich Engels, Opere Complete, vol. 8, Moscova: Editura Progres, 1977, p. 299. 
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detractori de talia unui Robert Roesler, autor al tendenţioasei teorii imigraţioniste, 
publicate în lucrări de limbă germană, care au circulat în spaţiul austriac şi german. 

Am arătat anterior faptul că sovieticii au luat din opera teoreticienilor 
comunismului Marx şi Engels doar pasajele care corespundea scopurilor bolşevicilor, 
iar pe celelalte, le cenzurau, limitând drastic accesul la ele. Un astfel de manuscris 
ascuns, a fost manuscrisul B63, publicat de istoricii Andrei Oţetea, Stanislas Shwann 
care arăta: „Rusia a obţinut pentru ea însăşi cedarea a aproape ½ din Moldova, 
provincia Basarabia. Convenţia de la Akkerman (în 1826) şi tratatul de la Adrianopol 
n-a conferit Rusiei nici un drept de suveranitate. Art. 5 al tratatului de la Adrianopol: 
„Principatele Moldovei şi Ţării Româneşti, plasându-se prin capitulaţie sub 
suzeranitatea Înaltei Porţi, şi Rusia garantând prosperitatea lor, îşi vor păstra toate 
privilegiile şi imunităţile…”. După care, acelaşi Karl Marx nu uită să menţioneze 
ceva mai jos că aceste provincii „s-au veştejit la umbra protecţiei ruse (…) A fi 
suspectat de a nutri sentimente patriotice era egal cu a fi exclus din funcţiuni 
publice. Servilitatea faţă de interesele Rusiei era un titlul de promovare…”9. 

Așadar, Karl Marx arată clar care era statutul Principatelor după Akkerman și 
Adrianopol: suzeranitate otomană și garanția de prosperitate din partea Rusiei. 

Am concluzionat faptul că Principatele Române au devenit monedă de schimb în 
jocul de interese al Marilor Puteri, cunoscând o gravă încălcare a statutului 
internațional convenit cu poarta și chiar fiind obiectul unor grave mutilări teritoriale. 
După Congresul de la Viena din 1814, pe fondul apariției unei generații de tineri 
ambițioși și al interesului Rusiei pentru Principate, statutul politico-juridic va 
evolua către un protectorat rusesc, alături de suzeranitatea otomană. 

Analizând idei ale unor istorici de talie internațională precum T W Riker10, R 
WSeton-Watson, Dumitru Vitcu nota: „Evoluția ulterioară a evenimentelor avea să 
probeze că alunecarea Franței pe panta concesiilor va atinge treapta subminării 
Unirii și că, prin urmare, nu diplomația europeană va da românilor Unirea, ci ei 
înșiși o vor impune, în pofida tranzacțiilor internaționale sancționate prin acte 
formale, bucurându-se de complicitatea și sprijinul puterilor pro-unioniste, și în 
primul rând al Franței”11. 

Istoricul scoțian R.W. Steon-Watson, devenit la 1923 cetățean de onoare al 
Clujului, pentru opera sa pusă în sprijinul drepturilor politice ale românilor, ținea 
un discurs în care concluziona ideile pe care și-a bazat opera sa de o însemnătate 
deosebită: „Ţin să manifest speranţa că acei de cari depinde formarea României noi 
nu-şi vor pierde energiile cu sisteme de centralizare pe care le-ar putea prelua d-a 

                                                 
9 Andrei Oţetea, Stanislas Shwann, Karl Marx-Însemnări despre români: Editura Academiei, 

Bucureşti, 1964 accesat la http://milisoft.ro/doc/Istorie/!!Articole%20recomandate/Karl%20Marx%20 
-%20Insemnari%20Despre%20Romani/Karl%20Marx%20-%20Insemnari%20despre%20Romani%20-
%20review.pdf. 

10 T.W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaționale (1856-1866), 
Iași, Editura Alfa, 2000, p. 26. 

11 Dumitru Vitcu, Iașii și Unirea Principatelor, în vol. Aspecte ale luptei pentru unitate națională, 
Iași, 1600–1859–1918 (coordonatori, Gh. Buzatu, A. Karețchi, D. Vitcu), Iași, Editura Junimea, pp. 102–103. 
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gata din Vest. Ci vor adapta condiţiunilor moderne experienţa bogată şi 
precedentele numeroase din istoria acestei provincii cari le stau la îndemână. Din 
acestea s-ar putea învăţa pe de o parte metodele cari ar face posibil ca credinţe şi 
rase deosebite să trăiască în pace împreună; pe de altă parte, istoria dureroasă a 
rasei române din vechea Ungarie ar trebui să servească de învăţătură a pericolului 
pe care îl poate aduce excluderea unei naţiuni de la drepturile şi privilegiile 
acordate altora.12” 

Așadar, istoriografia europeană și universală sunt cu rare excepții (Marx, 
Engels, Roesler) favorabile în a recunoaște statutul deosebit al Principatelor 
Române în perioada studiată. 

ASPECTS CONCERNING THE POLITICAL AND JURIDICAL STATUS 
OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES  

DURING THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 
 

(Abstract)  
 

The failure of the second siege of the Vienna by the Ottoman Empire Army in 1683 
(the first was in the age of the Sultan Suleyman Kanuni –The Magnificent in 1529) was the 
moment on which the Ottoman Empire was on defensive positions until 1878, the moment 
of the Romanian indepependence Confronted with the Habsburg Empire and the Tsarist 
Russia, The Ottoman Empire entered in an age with many battles between 1683 and 1812 
in the majority of them having defeats and territorial loses. The period is very important 
from the Romanian Principalities because they lost a lot of territories which the Ottomans 
offered to the Habsburgs and to the Russians, without having this right, because the 
Principalities were autonomous, according to the Capitulations signed in the Middle Age 
which granted the territorial integrity of the Principalities and their internal autonomy in the 
exchange of paying the annually tribute. 

The article points out the main opinions over the international status, as they appear 
in the European istoriography. 

 
Keywords: Ottoman Empire, Russian Empire, Habsburg Empire, Romanian Principalities, 

international political status, internal autonomy European Historiography. 

                                                 
12 Ruxandra Hurezean, Scoțianul vizionar, povestea lui e povestea noastră, 

https://www.revistasinteza.ro/scotianul-vizionar-povestea-lui-e-povestea-noastra, accesat la 12 iunie 2020. 
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DOCTRINA NATO APLICATĂ  
ÎN POLITICA DE SECURITATE A STATELOR MEMBRE 

LAURENȚIU RADU� 

Considerații generale 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este o alianţă politică și 
militară care, în prezent, cuprinde 30 de ţări membre independente din Europa şi 
America de Nord. 

Doctrina NATO reprezintă cadrul de orientare în baza căruia statele membre 
acţionează pentru realizarea unui obiectiv comun. Deşi doctrina este constant 
revizuită ca răspuns la schimbările de ordin politic, totuşi, principiul de apărare 
colectivă menţionat în Tratatul de la Washington1 a rămas ca element fundamental 
unic şi de durată în elaborarea strategiilor politice şi militare. Conceptul strategic 
este documentul oficial prin care se trasează sarcinile organizației după analiza 
noului mediu de securitate. Securitatea este abordată ca o noțiune extinsă care 
cuprinde elemente politice, economice și de apărare. Cooperarea și interacțiunea cu 
instituțiile multinaționale (UE, OSCE) au jucat un rol important în atingerea 
obiectivelor fundamentale de securitate și sprijinirea integrării noilor membri în 
instituțiile europene și euro-atlantice. Din punct de vedere politic, NATO este un 
forum de consultare care încearcă să rezolve problemele conflictuale și post-
conflictuale, trasează sarcinile și oferă îndrumări cu privire la modalitățile de 
îmbunătățire a implicării forțelor aliate în stabilizare și reconstrucție. Doctrina 
militară este componenta esențială a politicii de securitate, bazată pe apărare și 
descurajare. Acțiunea tactică militară a Alianței are menirea de a susține 
obiectivele politice. 

Perioada Războiului Rece 

Conform Tratatului de la Washington (ratificat de cele 12 state membre 
fondatoare), NATO acţionează pentru menţinerea stabilităţii în zona Atlanticului de 
Nord şi îşi exprimă angajamentul să soluţioneze orice problemă internaţională prin 
mijloace paşnice pentru a nu pune în pericol pacea, securitatea şi justiţia 

                                                 
� Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” 

din Craiova, al Academiei Române; e-mail: xpatrick2013@yahoo.com 
1 Tratatul Atlanticului de Nord, intrat în vigoare la 24 august 1949. 
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internaţională, așa cum prevede articolul 1 din tratat. Cu toate acestea au fost 
invocate şi excepţii ce sunt menţionate în articolul 5. Reprezentanţii celor 12 state 
fondatoare au stabilit că orice atac armat asupra unui stat aliat se consideră un atac 
împotriva tuturor, situaţie în care se aplică dreptul la autoapărare, în acord cu 
prevederile ONU. Carta Națiunilor Unite, prin Articolul 51, recunoaşte,,dreptul 
inerent al statelor independente la apărarea individuală sau colectivă’’ şi de 
asemenea autorizează Consiliul de Securitate să intervină oricând prin acţiuni 
necesare în menţinerea sau restabilirea păcii şi securităţii internaţionale, dacă un 
stat membru al Naţiunilor Unite este atacat2. De asemenea, pentru a descuraja 
anumite ostilităţi, NATO a decis că orice acţiune poate fi legitimată în scopul de a 
restabili și menține securitatea zonei Atlanticului de Nord, inclusiv prin utilizarea 
forţei armate. Fără nici o îndoială, art. 5 a fost conceput ca un răspuns al SUA la 
tendinţele URSS de expansiune şi imperialism, ce au culminat cu declanşarea 
Războiului Rece (1947–1991). 

Protejarea intereselor americane, în plan economic şi politic, a fost principala 
cauză care a determinat Statele Unite ale Americii să se implice în crearea Alianţei. 
Prin aplicarea Planului Marshall, americanii urmau să acorde ajutor financiar în 
reconstrucţia ţărilor europene afectate de al doilea Război Mondial. Principiile 
cooperării sunt menționate la articolul 2, unde se pune accentul pe necesitatea 
dezvoltării continue a relațiilor internaționale de pace și prietenie pentru a încuraja 
colaborarea economică bilaterală și multilaterală. Cu toate acestea, pentru a stopa 
extinderea comunismului, era necesar un parteneriat militar care să consolideze 
securitatea statelor, concomitent cu progresul economic şi politic. După semnarea 
Tratatul Atlanticului de Nord, la 4 aprilie 1949, NATO a devenit o alianţă politică 
de state, prin acordul cărora a fost creată noua structură militară pentru îndeplinirea 
eficientă a scopului principal de apărare colectivă a păcii și securității. 

Testarea primei bombe atomice sovietice în 1949, precum şi consecinţele 
războiului coreean din anul 1950, au determinat adoptarea doctrinei strategice a 
,,represaliilor masive”. În consecinţă, Alianţa a decis să utilizeze armele nucleare 
dacă va fi atacată de sovietici3. Consensul de cooperare pentru combaterea 
ameninţărilor şi protejarea securităţii tuturor statelor membre, rezultă chiar din 
articolul 4 al Tratatului NATO, care prevede că,,vor exista consultări comune de 
fiecare dată când se va considera că este ameninţată integritatea teritorială, 
independenţa politică sau securitatea vreuneia dintre Părţi”. 

Deşi au trecut 70 de ani de la înfiinţarea Alianţei şi mediul de securitate a 
suferit importante transformări după sfârşitul Războiului Rece, Tratatul de la 
Washington nu a fost niciodată modificat. 

Tratatul conţine doar 14 articole, în cuprinsul cărora se regăsesc principiile 
fundamentale ce stau la baza doctrinei de acţiune a naţiunilor membre, cum ar fi: 
apărarea teritorială; garantarea securităţii şi păcii internaţionale; rezolvarea 

                                                 
2 http://www.anr.gov.ro, Carta Naţiunilor Unite, Monitorul Oficial din 26 iunie 1945. 
3 A short history of NATO, NATO Public Diplomacy Division, Brussels, 2012, pp. 1–8. 
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conflictelor pe cale paşnică; dezvoltarea continuă a relaţiilor de pace şi prietenie 
prin consolidarea instituţiilor libere; încurajarea colaborărilor economice bilaterale 
sau multilaterale; apărarea democraţiei, libertăţilor individuale şi a literei legii. 

În analiza articolului 10, care prevede că,,prin acordul unanim al statelor 
membre orice ţară europeană poate să adere sau să devină parte la Tratat”, putem 
constata că acest deziderat a devenit o oportunitate unică de îmbunătăţire a 
securităţii statelor prin integrarea în instituţiile euro-atlantice. 

După sfârşitul Războiului Rece, era tot mai evident faptul că Alianța trebuia 
să își definească o nouă atribuție. Pentru că Pactul de la Varșovia nu mai exista, 
noua situație impunea ca NATO să îşi justifice existenţa, altfel rolul său de apărare 
în mare parte era anulat. Din trecutul istoric al alianţelor militare de apărare 
colectivă, observăm că acestea s-au desființat la scurt timp după ce amenințarea a 
dispărut, un aliat a pierdut războiul, interesele între parteneri au devenit contrare 
sau convențiile nu au mai fost respectate. 

Alianța Pactului de la Varșovia s-a desființat atunci când URSS a decis să 
renunțe la Doctrina Brejnev, oferind țărilor comuniste libertatea de a-și alege propriul 
drum. Prin pierderea controlului, conducerea de la Moscova a semnalat că acceptă 
noul climat politic în schimbare, ceea ce a dus la căderea guvernelor socialiste din 
Europa dar și la destrămarea propriei națiuni. Aprigul val al democratizării a cuprins 
toate țările și a adus Statelor Unite ale Americii victoria mult așteptată. 

Acest succes, din războiul purtat cu Rusia (în care niciodată nu s-a tras), a 
fost obținut cu ajutorul statelor membre NATO, care au susținut preceptele 
ideologice și au fost preocupate să promoveze valorile și principiile democrației. 

Securitate regională sau securitate globală? 

La reuniunea de la Londra din iulie 1990, în cadrul Consiliului Atlanticului 
de Nord, au fost analizate noile schimbări istorice și s-a constatat că este necesară o 
abordare mai amplă a strategiei de apărare. Concluziile principale au evidenţiat 
următoarele aspecte: Alianţa trebuia să îşi menţină rolul de apărare teritorială 
pentru a contribui la o pace durabilă, să asigure securitatea la cel mai mic nivel 
posibil de forţe nucleare și convenționale, iar politica de securitate să se bazeze pe 
dialog, cooperare şi apărare colectivă eficientă. Însă, pentru a permite o apărare 
eficientă în cazul unor situații critice, se avea în vedere aprovizionarea cât mai 
adecvată a stocurilor logistice. Statele membre au confirmat faptul că drepturile și 
obligațiile ce le revin rămân neschimbate, iar orice problemă care ar pune în pericol 
securitatea membrilor va fi discutată în cadrul consultărilor comune, așa cum 
prevede articolul 4 din Tratatul de la Washington4. Practic, la acest summit s-a 
convenit să fie pregătită o nouă strategie militară. În 1991, an marcat de criza din 

                                                 
4 https://www.nato.int. The Alliance's New Strategic Concept agreed by the Heads of State and 

Government participating in the Meeting of the North Atlantic Council, 26. Aug. 2010. 
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Golf și lovitura de stat de la Moscova, șefii de state și guvern ai țărilor membre s-
au întâlnit, în noiembrie la Roma, pentru a adopta noul concept strategic. Oferit 
publicității pentru prima dată, aceasta definea rolul de apărare NATO și o bună 
colaborare cu alte instituții internaționale, pentru viitoarea securitate a zonei euro-
atlantice. În conformitate cu reafirmarea angajamentului de apărare colectivă, 
statele aliate au decis ca următoarele misiuni să includă prevenirea şi gestionarea 
conflictelor şi în afara graniţelor Atlanticului de Nord5. Pe parcursul anilor, 
asigurarea securității și operațiunile militare au fost reflectate în fiecare doctrină 
strategică. În contextul actual, în care mediul de securitate se confruntă cu noi 
provocări și amenințări, a fost concepută o nouă strategie axată pe trei obiective 
principale: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea cooperativă. 

Oficial, NATO este o organizație regională, însă este percepută tot mai mult 
ca o entitate globală, nu doar datorită dinamicii politicilor sale, dar și prin 
numeroaselor operațiuni și misiuni desfășurate în afara granițelor sale. Anumiți 
analiști consideră, că ea riscă să își piardă rațiunea de alianță defensivă, tocmai prin 
rolul evolutiv pe care și-l asumă, în rezolvarea problemelor de securitate 
internațională. Un argument în acest sens sunt parteneriatele globale și operaționale 
cu țările non-NATO, cum ar fi: Noua Zeelandă, Australia, Japonia, India, Coreea 
de Sud, Taiwan, Brazilia, Africa de Sud. Implicațiile politice reflectate în misiunea 
din Afganistan după preluarea conducerii Forței Internaționale de Asistență pentru 
Securitate (ISAF), instruirea forțelor de securitate irakiene și acordarea de ajutor 
logistic și asistență Uniunii Africane pentru extinderea misiunii de pace în Darfur, 
sunt exemple concrete că NATO acționează ca o coaliție globală6. 

Campania aeriană desfăşurată în Republica Federală Iugoslavia, Operațiunea 
Forțele Aliate, a fost considerată cea mai controversată acțiune militară NATO. Pe 
data de 24 martie 1999, aliaţii au început primele atacuri aeriene asupra Iugoslaviei, 
după eşecul comunităţii internaţionale de a soluţiona prin negocieri politice criza 
din Kosovo. Acţiunea armată a durat 78 de zile şi a fost suspendată în urma unor 
noi iniţiative diplomatice ale Rusiei şi Uniunii Europene, care au determinat 
retragerea forţelor iugoslave din Kosovo7. Operaţiunea militară, amploarea şi efectele 
nocive ale atacurilor care au afectat populaţia din Serbia, au creat numeroase opinii 
divergente în cadrul ONU. Comunicatele de presă, prezentate de Naţiunile Unite, 
relevă clar aceste aspecte dezbătute în reuniunile urgente din acea perioadă. Rusia, 
China, India, Belarus şi Iugoslavia au atras atenţia că acţiunea s-a desfăşurat fără 
aprobarea Consiliului de Securitate al ONU, iar utilizarea forţei în Serbia a 
reprezentat o încălcare flagrantă a Cartei Naţiunilor Unite. Totodată a fost solicitată 
oprirea ostilităţilor şi rezolvarea problemelor pe cale paşnică aşa cum au cerut 

                                                 
5 Manual NATO, Ediția celei de a 50-a aniversări, Biroul de Informare și Presă NATO, 

Bruxelles, Belgia, 1999, pp. 67–69. 
6 Michael Clarke, The global NATO debate, Politique étrangère, NATO 1949–2009, Éditeur 

Institut français des relations internationales, 2009, pp. 57–67. 
7 https://www.nato.int., Kosovo Air Campaign (Archived), Operation Allied Force, 07 Apr. 2016. 
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reprezentanţii altor ţări participante (Slovenia, Brazilia, Namibia, Argentina), care 
şi-au exprimat îngrijorarea pentru populaţia sârbă. Conform politicii consensuale, 
membrii NATO în acord cu SUA, principalul aliat, au explicat că acţiunea a fost 
necesară pentru oprirea violenţei şi prevenirea unui dezastru mai mare8. Acest 
război a fost considerat o umilință pentru Rusia, deoarece oferise garanții pentru 
securitatea iugoslavă. În acțiunea ofensivă au fost utilizate cele mai avansate și 
sofisticate arme, sisteme de comandă și control, tactici și operațiuni în care au fost 
lansate 15.000 de bombe asupra unei țări de dimensiuni mici, ceea ce a însemnat 
20% din arsenalul NATO9. Cu toate consecinţele nefaste, aliaţii au demonstrat, sub 
forma angajamentului asumat de a impune pacea şi a descuraja agresiunea, că 
extinderea şi transformarea Alianţei au funcţionat. În mare parte, putem afirma, că 
aliaţii au acţionat eficient pentru îndeplinirea obiectivelor. Prin consolidare, în 
scopul apărării colective, NATO a restabilit şi menţinut pacea în Europa, dar mai 
ales a reuşit să instituie o identitate de securitate exclusiv europeană, ceea ce a 
însemnat progres şi bunăstare pentru fostele state comuniste. Declanșarea războiului 
din Iugoslavia a însemnat și prima fisură în relația NATO-Rusia, parteneriat înființat în 
1997, fapt ce a determinat Moscova să recurgă la noi doctrine militare și eforturi 
considerabile pentru îmbunătățirea capacității de apărare împotriva SUA și aliaților. 

Extinderea NATO și noile politici de securitate 

Un nou plan de extindere NATO în Europa a fost pus în aplicare spre sfârşitul 
anilor ’90. Cum nu existau raţiuni militare bazate pe ameninţări, noua strategie de 
consolidare, a fost motivată de necesitatea promovării democraţiei în fostele ţări 
comuniste, dar şi de implicare în reducerea efectelor acţiunilor militare asupra 
mediului înconjurător. Prin acceptarea de noi state membre, NATO a devenit mai 
puternică, dar a trasat o linie de frontieră mult prea aproape de granițele rusești. 
Acest aspect generează și în prezent ample tensiuni între SUA și Rusia, pe tema 
cursei înarmării nucleare. 

Extinderea a inclus şi România (29 martie 2004), iar în prezent, Macedonia 
de Nord a devenit cel de-al 30-lea stat membru NATO, la data de 27 martie 2020. 
Ţările aspirante la calitatea de membru, deşi nu se temeau de vreo ameninţare, au 
avut în vedere în primul rând beneficiile oferite de Alianţă, cum ar fi: susţinere 
pentru integrarea în Uniunea Europeană, modernizarea armatei şi garanţia securităţii 
din partea SUA. Cooperarea NATO-UE avea ca principale obiective integrarea 
economică și securitatea în Europa. Prin aderare sau asociere, statele au reușit să 
obțină noi perspective de creștere economică și de integrare politică. Pe lângă 
                                                 

8 https://www.un.org/press., Unite Nations, Meetings Coverage and Press Releases, Security 
Council, NATO action against serbian military targets prompts divergent views as Security Council 
holds urgent meeting on situation in Kosovo, Press Release SC/6657, 24 March 1999. 

9 Alexei G. Arbatov, The Transformation of Russian Military Doctrine: Lessons Learned from 
Kosovo and Chechnya, The Marshall Center Papers, no2, iuly 2000, pp. 10–11. 
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beneficii există și costuri care slăbesc bugetele statelor, deoarece cerința pentru 
operațiunile de coaliție a crescut prin faptul că majoritatea misiunilor se desfășoară 
în zone cu factori de risc. După cum rezultă din datele statistice, România a alocat 
în anul 2020, suma de 23 miliarde euro pentru apărare (aproximativ 2% din PIB), 
în creștere cu 13% față de anul anterior10. 

Summit-ului NATO de la Bruxelles (11–12 iulie 2018)11 a reunit membrii 
celor două organizații pentru a-și exprima solidaritatea de a acționa împreună în 
scopul menținerii unui mediu de securitate stabil. În această direcție, a fost amintit 
art. 5 din Tratatul de la Washington care prevede solidaritatea statelor atunci când 
un aliat se află în pericol. Discuțiile au fost axate pe împărțirea corectă a sarcinilor 
și creșterea contribuțiilor pentru securitate. Îndeplinirea angajamentelor reprezenta 
creşterea nivelului de operativitate şi răspuns în fața noilor provocări și amenințări, 
cum ar fi: atacurile teroriste, cibernetice și hibride; crizele din Orientul Mijlociu și 
Africa de Nord; criza din Siria; acțiunile amenințătoare ale Rusiei, destabilizarea 
continuă a Estului Ucrainei după pierderea Crimeei. În acest context, reprezentanții 
statelor participante, au fost de comun acord să extindă cooperarea pentru îndeplinirea 
următoarelor obiective: combaterea contrabandei și traficului de migranți pe Marea 
Mediterană; sporirea capacității de a răspunde la amenințările hibride și cibernetice; 
rezistență împotriva dezinformării, o mobilitate militară eficientă și rapidă; eliminarea 
terorismului12. 

În cadrul procesului de planificare a apărării, aliaţii au fost de acord să contribuie 
cât mai eficient pentru întărirea capacităţii de rezistență şi descurajarea potenţialilor 
adversari. Această îndatorire este menţionată şi în art. 3 din Tratatul Atlanticului de 
Nord. Colaborarea strategică multinaţională prevede ca aliaţii să investească atât în 
dezvoltarea capacităţii individuale de apărare, cât şi în sprijinul reciproc continuu 
pentru a putea completa eforturile militare necesare protejării teritoriului Alianţei şi 
a populaţiilor. O condiție esențială pentru apărarea colectivă este creşterea rezilienţei 
naţionale a aliaţilor. Aceasta reprezintă îmbunătăţirea pregătirii civile, dar şi întărirea 
capacităţii armatei. Pentru o mişcare rapidă şi eficientă a forţelor militare, NATO 
este preocupată de aspectele planificării naţionale a statelor pentru ca sectorul civil 
să fie gata oricând să susţină operaţiunile militare, atât prin resurse cât şi prin punerea 
la dispoziţie a infrastructurii civile şi comerciale (reţele energetice, porturi, aerodromuri, 
căi ferate). Evaluarea rezistenţei în caz de urgenţă sau dezastre se axează pe îndeplinirea 
de către aliaţi a următoarelor cerinţe: continuitatea guvernării, continuitatea 
serviciilor esențiale pentru populație și sprijin civil pentru operațiunile militare13. 
                                                 

10 https://www.zf.ro, Miruna Diaconu, România, pe locul al şaptelea în UE ca nivel al 
cheltuielilor militare în PIB. România ar putea depăşi anul acesta obiectivul de 2% din PIB pentru 
apărare după ce, prin buget, MApN-ului i-au fost alocaţi 23 mld. lei, Ziarul Financiar, 3.03.2020. 

11 Brussels Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in 
the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018. 

12 Joint declaration on EU-NATO cooperation, Brussels, 10 July 2018. 
13 https://www.nato.int., Civil preparedness NATO, 31 Mar. 2020. 
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Modernizarea strategiei NATO 

La nivel decizional, pentru planificarea cu succes a operaţiunilor militare, a 
fost ratificat Allied Joint Publication (AJP – Publicaţia Comună Aliată). AJP este 
un document de doctrină mult mai cuprinzător și mai explicit în privinţa strategiilor 
de planificare şi executare a operaţiunilor militare. Este conceput ca orientare pentru 
comandanţii şi personalul NATO, fiind şi un ghid instructiv pentru operaţiunile 
militare efectuate de o coaliţie de membrii aliați, parteneri şi naţiuni non-NATO14. 

Categorii de forțe. Mărimea, starea de operativitate, disponibilitatea și 
posibilitățile de desfășurare a forțelor militare aliate reprezintă principalele atribute 
ale capacității combative. În timp de pace, forțele sunt poziționate astfel încât să se 
asigure o prezență vizibilă în zonele de interes. Structura lor este bazată pe contribuțiile 
membrilor care asigură necesarul de trupe terestre, maritime și aeriene. Aceste 
categorii de forțe pot contribui la managementul crizelor și pot fi utilizate ca părți 
ale sistemului intra-european și transatlantic. La Summit-ul de la Lisabona, din 
noiembrie 2010, s-a decis o simplificare a structurii forțelor NATO, care să fie mai 
flexibilă și mai eficientă pentru a îndeplini cerințele de efectuare a operațiunilor 
militare. Acestea se împart în două categorii: Forțele de înaltă pregătire și Forțele 
de pregătire inferioară. În cazul în care acționează împreună, acestea se numesc 
Forțe de pregătire absolvită. O altă categorie este Forța de răspuns care este o 
putere multinațională militară extrem de pregătită și avansată din punct de vedere 
tehnologic. Ea este formată din componente terestre, aeriene, maritime și forțe 
speciale rapide15. 

Implementarea păcii (PE) reprezintă utilizarea forței armate sau amenințarea 
cu folosirea ei, ca urmare a unei autorizări internaționale pentru a pune în practică 
rezoluții sau sancțiuni general acceptate. Scopul PE este de a menține sau restaura 
pacea și de a sprijini eforturile diplomatice de a ajunge la o stabilizare pe termen 
lung. PE poate include și acțiuni de luptă. În teatrul de operații, acțiunile combatante și 
necombatante pot să apară simultan. Forțele care execută PE pot, de exemplu, să 
fie implicate în separarea forțată a părților beligerante sau să fie angajate în luptă 
cu una sau toate părțile aflate în conflict. Participarea SUA, în operațiunile din 
Somalia în 1992 și 1993 este un exemplu de PE. În operațiunile PE se aplică în 
primă fază desfășurarea de forțe combatante cu mobilitate mare, pentru a afișa o 
prezență militară semnificativă și vizibilă, iar în următoarele faze se va asigura 
tranziția de la prezența militară la sprijinirea instalării autorităților competente. 

Restaurarea și menținerea ordinii și stabilității. Forțele armate pot fi angajate 
în reinstaurarea ordinii într-un stat sau o regiune în care autoritatea civilă a încetat 
să mai funcționeze. Ele pot fi chemate să ajute la menținerea ordinii și stabilității în 
zone unde pierderea acestora ar putea amenința stabilitatea internațională sau în 
locurile unde drepturile omului sunt în pericol. 
                                                 

14 Documents, Allied joint doctrine (AJP-01), Edition E Version 1, February 2017, pp. 1–2. 
15 Lisbon Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in 

the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon 20 Nov. 2010 
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Garantarea și interzicerea mișcării. Aceste operațiuni garantează sau interzic 
deplasarea, în aer, terestru sau pe mare, în anumite zone sau pe anumite rute. 
Acestea pot să implice prezența coordonată a navelor de război și avioanelor de 
luptă în regiunea în dispută. Operațiunile care garantează dreptul de trecere pot fi 
desfășurate pentru a asigura libertatea de trecere a navelor sau avioanelor printr-un 
culoar amenințat, pentru a ajunge la orașe sau comunități izolate. 

Tipuri de operațiuni. NATO contribuie activ la menținerea păcii și stabilității, 
promovează valorile democratice și se implică în rezolvarea pe cale diplomatică a 
litigiilor. Când eforturile politice eșuează întreprinde operațiuni de gestionare a 
crizelor, singură sau în cooperare cu alte state sau organizații internaționale. 

Prevenirea conflictelor poate include misiuni de identificare a cauzelor 
disputelor, consultări, autorizări oficiale, inspecții și monitorizări. Desfășurările 
preventive de trupe sau specialiști civili constau, în mod obișnuit, în trimiterea în 
zonă a acestor resurse pentru o avertizare timpurie privind tensionarea și crearea 
premiselor pentru izbucnirea unui conflict. 

Controlul sistemelor de armament și acțiuni de contra-proliferare se întreprind 
pentru sporirea gradului de securitate globală. Acestea au un pronunțat caracter 
politic și pot fi executate de către structurile militare în situații cum ar fi: verificarea 
sistemelor de armament, controlul posesiei armelor de distrugere în masă, controlul 
achizițiilor de armament, dezafectarea sau distrugerea unor sisteme de armament. 
Operațiunile în sprijinul păcii includ acțiuni de menținerea păcii și impunerea păcii. 
Edificarea păcii include mecanismele de revitalizare a infrastructurii și a 
instituțiilor, de instaurare a unui regim de viață normală. Operațiunile de asistență 
umanitară sunt misiuni executate pentru a înlătura suferințele umane provocate de 
conflicte sau dezastre naturale. 

Parteneriatul pentru Pace (PpP) 

Acesta reunește aliați și parteneri NATO într-un vast program bilateral de 
apărare și activități din domeniul securității, întinzându-se de la cooperarea pur 
militară până la activități înrudite cum ar fi: managementul crizelor, planificare, 
protecție civilă, managementul traficului aerian. NATO a lansat PpP în ianuarie 
1994 la summit-ul de la Bruxelles al Consiliului Atlanticului de Nord. Obiectivele 
de bază ale PpP, includ următoarele: 

– O transparență mai mare în planificarea defensivă națională și a bugetelor 
armatelor; 

– Asigurarea controlului democratic asupra forțelor armate; 
– Dezvoltarea pe termen lung a armatelor țărilor partenere care pot să opereze 

cel mai bine cu cele ale membrilor NATO. 
PpP contribuie la extinderea și intensificarea cooperării politice și militare, 

ajută la creșterea stabilității și diminuează pericolele la adresa păcii. Membrii PpP 
sunt și membri EAPC (Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic) care oferă aliaților 
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și partenerilor un forum în care să facă schimb de păreri asupra problemelor 
comune de securitate. Orice țară dorește să se alăture PpP-ului este invitată să 
semneze Documentul Cadru. Protocolul include sarcini care urmează să fie 
asumate de fiecare participant în cooperarea cu NATO, cum ar fi: să faciliteze 
transparența în procesele de planificare a apărării naționale și bugetului; să asigure 
controlul democratic asupra forțelor armate; să fie pregătite pentru a contribui la 
acțiuni desfășurate de ONU sau OSCE; să dezvolte relații de cooperare cu NATO 
și să participe la misiuni de menținerea păcii și operațiuni umanitare de salvare și 
căutare; să creeze forțe bine pregătite pentru a duce la îndeplinire misiuni alături de 
membrii Alianței Nord Atlantice16. 

În prezent există 20 de țări în programul Parteneriat pentru Pace. Activitățile 
și exercițiile PpP sunt, deschise tuturor partenerilor NATO, indiferent din ce 
regiune provin. 

NATO DOCTRINE APPLIED IN THE SECURITY POLICY  
OF THE MEMBER STATES 

(Abstract) 

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is a coalition of independent states 
in Europe and North America, with political and military responsibilities. The alliance 
played a defensive and discouraging role until the end of the Cold War. The new situation 
created new opportunities and challenges for the North Atlantic Treaty Organization to 
which it had to respond in order to motivate the continuity of its existence. Through its 
actions, the Alliance defends the fundamental principles accepted by all members: freedom, 
human rights and the rule of law. The organization’s actions are based on strategic 
concepts, adapted to political changes and the specific threats that jeopardize the security of 
the Member States. 

 
Keywords: North Atlantic Treaty Organization, Washington Treaty, military alliance, 

doctrine. 

                                                 
16 Manual NATO, Ediția celei de-a 50-a aniversări, Biroul de informare și presă, NATO, 

Bruxelles, Belgia, 1999, pp. 88–94. 
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RECENZII 

Denisa-Alexandra Ionescu, Schimbări de nume. Numele ca mască. Studiu comparativ 
cu privire la onomastica românească și cea italiană, Cluj-Napoca, Casa Cărții 
de Știință, 2019, 194 p. 

Lucrarea doamnei Denisa-Alexandra Ionescu se construiește în jurul ideii că 
antroponimele din sistemul oficial de denominație sunt, în momentul de față, măști aplicate 
celor care le poartă; acest lucru se datorează faptului că, în timp, motivația originară a 
numelor s-a pierdut, ele devenind simple etichete, care nu mai conțin nicio informație 
despre purtătorii lor. „Măștile” pot fi însă, de cele mai multe ori, devoalate: prin cercetări 
de amănunt asupra originii lor, prin plasarea și observarea lor într-un context mai larg, în 
diacronie, în spațiul autohton și/ sau în alte spații antroponimice, în cazul de față, cel italian, 
selectat de către autoare pentru că este înrudit cu al nostru, ceea ce îi permite evidențierea 
aspectelor convergente, dar și divergente dintre acestea. 

„Drumul” către analiza propriu-zisă a subiectului ales se deschide însă cu un capitol 
teoretic – Denominația personală (pp. 15–66) – divizat, la rândul său, în două subcapitole: 
1. Definirea conceptului de nume propriu și 2. Numele-etichetă versus numele încărcat de 
sens. Primul dintre ele ne familiarizează cu câteva aspecte (teoretice și practice) legate de 
istoria numelui; astfel, o dezbatere importantă a fost generată, de-a lungul timpului, de 
următoarea întrebare: au sau nu au numele proprii un sens? Autoarea ne prezintă, în mod 
succint, câteva dintre răspunsuri: numele proprii sunt vide de sens (J.S. Mill) sau, 
dimpotrivă, au un sens, semnificația lor fiind „cea mai vastă, întrucât trimite la o serie 
infinită de interpretanți, care apar cu mult mai încărcați de afectivitate decât cei ai numelor 
comune” (p. 19–20; descriptiviștii Gottlob Frege, Bertrand Russel, R.G. Heck, John 
Searle). O perspectivă diferită asupra numelor – cauzală – își găsește originea în cartea lui 
Saul Kripke, Numire și necesitate, în care autorul identifica existența a doi termeni – 
numele poate fi un „designator rigid, dacă în fiecare lume posibilă el desemnează același 
obiect, și cel de designator nonrigid sau accidental, dacă nu în orice lume posibilă 
desemnează același obiect” (p. 23). Pornind de la teoria lui Kripke, Angela Esterhammer, 
Keith Donnellan, Slavoj Zizek, Judith Butler, Josep Macìa își dezvoltă propriile idei despre 
rolul comunicativ al numelor proprii. 

Secțiuni separate le sunt alocate lui John Searle și conceptului de intenționalitate  
(pp. 28–31), precum și definirii numelui în termeni de sens, referință, denotație, conotație 
(pp. 31–36), așa cum apare el tratat în studiile unor lingviști români (Victor Vascenco, 
Viorica Florea, Augustin Pop, Ecaterina Mihăilă, Sabina Teiuș). 

După prezentarea direcțiilor generale în definirea numelor proprii, dna Denisa-
Alexandra Ionescu face și o scurtă clasificare a antroponimelor, considerată necesară, ca „o 
ultimă observație în linie, într-o anumită măsură, cu delimitările anterioare” (p. 36). Aceasta 
cuprinde mai multe paliere: a. etimologic (numele devoționale, afective, admirative), b. teoretic 
și funcțional (prenume, nume de familie, poreclă, supranume, pseudonim), c. semantic 
(antroponime care fac referire la particularități fizice, psihice, meserii sau profesii, originea 
persoanei desemnate, nume de animale). 
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Cu cel de-al doilea subcapitol, Numele-etichetă versus numele încărcat de sens, se 
face, practic, trecerea către subiectul principal abordat în carte – „numele ca mască”, prin 
introducerea în discuție, în opoziție cu sistemul oficial (în care antroponimele sunt lipsite de 
sens), a sistemului popular de denominație, în care calificativele, poreclele și supranumele 
pot căpăta un sens dacă ne raportăm la momentul apariției lor. Pentru a exemplifica faptul 
că „funcția denominativă a unui element este diferită, conform sistemului din care face 
parte”, dar și interdependența lor, autoarea întreprinde o analiză detaliată, bazată pe 
informația actuală din satul Itrinești (comuna Mărgineni, județul Neamț) a celor două 
sisteme de denominație – oficial și popular. Concluzia – „…numele de familie și numele 
individuale oficiale sunt doar niște măști înlocuite, în mediul rural, cu altele” (p. 62). 

Următoarea secțiune a cărții – Schimbări de nume (pp. 67–100) – are aceeași 
structură binară ca și capitolul anterior: în timp ce prima parte se referă la 1. Schimbări 
intenționate de nume în sistemul antroponimic oficial, cea de-a doua are în vedere  
2. Schimbările neintenționate de nume: sistemul de denominație personală populară. 

1. Atât în România, cât și în Italia, există un cadru legislativ care permite, din diverse 
cauze – mutarea domiciliului, motive de ordin afectiv sau de rudenie, de ordin social, sau în 
situația numelor ridicole, rușinoase, banale, influența modei etc. –, schimbarea numelui, a 
prenumelui sau a ambelor. Autoarea analizează și ilustrează cu exemple din cele două țări 
situațiile încadrabile în această categorie. 

2. În ceea ce privește schimbările neintenționate de nume, înregistrate în cadrul 
sistemului neoficial de denominație, acestea nu se „subordonează la fel de strict cadrului 
legislativ” (p. 78). Poreclele (create spontan și întâmplător) și supranumele (o poreclă repetată 
devine supranume și capătă funcție antroponimică) reprezintă produsul colectivității, nu al 
unui singur individ; ele sunt „mult mai vulnerabile și expuse influențelor exterioare” (p. 78). Pe 
parcursul acestui subcapitol este prezentat modul în care au definit și au abordat cele două 
categorii lingviștii români și, de asemenea, modalitățile lor de formare (în funcție de formă 
și apariție – din elemente lexicale ale limbii: Căciulă, Pagubă, Zeamă; schimbarea formei 
elementului lexical: Crăcănel, Dovlecel; secvențe de sunete lipsite de sens: Giry; în funcție 
de sens: aspectul fizic: Bărbosu, Grasu; însușiri morale: Blândul, Cherdivară; locul de 
origine: Americanu, Turcul, defecte diverse: Fomfu, Orbu, Surdu; stare socială: Boieru, 
Țăranu; meserii: Dascălu, Vătafu etc.). 

Ultimul dintre capitole – Numele ca mască (pp. 101–172) – a fost, de asemenea, 
divizat în două secțiuni. Prima dintre acestea, Pseudonimul: între schimb de nume și numele 
ca mască intenționată, analizează în mod amănunțit categoria pseudonimelor („nume 
deghizate” oferind purtătorului posibilitatea de a-și ascunde adevărata identitate în fața cenzurii, 
a legii, a autorității etc. aidoma purtării unei măști), pornind de la originea cuvântului, apoi 
se face un istoric al preocupărilor în domeniu la nivel internațional și local, este abordat 
raportul pseudonim/ mască, problema identității, motivele și cauzele apariției „măștilor” 
denominative (legate adeseori de „dorința de a atrage atenția asupra operei, de satisfacerea 
nevoii estetice de a conferi lucrărilor un nume care să reflecte importanța lor, dar putea fi și 
dintr-un simplu capriciu, din teamă sau din modestie” – p. 114), modalități de formare 
(transformarea propriului nume/ prenume, adoptarea unor nume de locuri ori din istorie sau 
literatură – românești ori străine, anagramarea). 

Un loc aparte în economia acestei părți este acordat numelor de artă, concept 
prezentat pe larg de către lingvistul italian Enzo Caffarelli. Spre deosebire de pseudonim, 
prin folosirea căruia se urmărește mascarea provizorie și temporară a identității unei 
persoane cunoscute sub numele real, numele de artă „reprezintă noua identitate onomastică 
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a unui personaj care, conform identității sale reale, nu se bucură de o anumită publicitate” 
(p. 126). Autoarea analizează numele din mai multe domenii – literatură, pictură, sculptură, 
nume de scenă, religie (alegerea numelor papilor, dar și schimbările de nume în cadrul 
religios românesc), oferindu-ne motivațiile și mijloacele de formare ale acestora, toate 
susținute cu exemple numeroase din cele două spații etnice. 

În cea de-a doua secțiune – Retorica numelui – un caz deosebit al folosirii numelui 
propriu – este cercetată legătura care se stabilește între retorică și nume. Sunt analizate 
figurile retorice cu rol persuasiv, adică acelea care conduc la o retorică a numelui. Se 
numără printre acestea: figurile de ritm (parisosi, clauzola), de sunet (aliterația, antanaclaza, 
calamburul etc.) și de sens (antonomaza, metonimia, sinecdoca, metafora). 

La finalul lecturării cărții, constăm că autoarea și-a atins pe deplin obiectivul stabilit: 
îmbinând teoria și practica, domnia sa a demonstrat faptul că în antroponimie numele poate 
fi o mască în spatele căreia putem regăsi „o mulțime de lucruri despre individul care o 
poartă” (p. 62). 

În ceea ce privește structurarea lucrării, înregistrăm și aici un plus. În afara 
Preambulului (pp. 9–12) și Concluziilor finale (pp. 173–176), fiecare capitol în parte 
beneficiază de introducere și concluzii, ceea ce oferă ușurință în parcurgerea materialului și 
sedimentarea informației. 

Iustina Burci 
 

 
Daniel Dieaconu, Carol al II-ea. Un rege, un cult o camarilă, pref. Sorin Liviu Damean, 

postf.: Corneliu Ciucanu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2018, ISBN 
978-606-537-427-0, 426 p. 
 
A scrie o carte despre domnia regelui Carol al II-lea nu este deloc o muncă uşoară, 

din mai multe considerente. Regele Carol al II-lea este unul dintre cei mai controversaţi 
monarhi români, despre care s-a scris relativ mult în literatura de specialitate naţională şi 
internaţională. A fost regele care din postura de „salvator”, în 1930, a ajuns, printr-o 
politică constantă de subminare a partidelor politice democratice româneşti, să inaugureze 
în istoria României primul regim de factură autoritară/ dictatorială şi primul partid unic. A 
fost regele de numele căruia este legată prăbuşirea graniţelor României Mari. A fost regele 
care a preferat să convieţuiască, împotriva tuturor vocilor oamenilor politici români şi ale 
Casei Regale, cu Elena Lupescu în defavoarea soţiei sale, Regina Elena, care, în mod forţat, 
a luat calea exilului. În acelaşi timp, Carol al II-lea a trăit şi domnit într-o perioadă istorică 
în care s-au înregistrat progrese importante şi remarcabile în cultura naţională şi în 
modernizarea statului român. 

Deşi s-a scris mult despre regele Carol al II-lea şi domnia sa, considerăm că, încă, nu 
s-a scris suficient, mai ales în măsura în care sursele documentare de arhivă oferă celui 
interesat variate posibilităţi de abordare şi interpretare. În acest context, domnul Daniel 
Dieaconu, utilizând, pentru analiza şi interpretarea subiectului ales, surse documentare 
diverse – izvoare de arhivă inedite, izvoare edite, presa vremii, memorialistică, lucrări 
scrise şi publicate în epoca studiată, precum şi o bogată literatură de specialitate –, 
demonstrând un volum semnificativ de muncă, reuşeşte să aducă prin cartea Domniei Sale, 
Carol al II-ea. Un rege, un cult o camarilă, un plus de cunoaştere asupra vieţii şi domniei 
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regelui Carol al II-lea şi deschide, în acelaşi timp, posibilităţi noi de abordare şi 
aprofundare a subiectului. 

Cartea Carol al II-lea. Un rege, un cult o camarilă este astfel concepută încât oferă 
informaţii începând cu naşterea prinţului moştenitor Carol şi până la moartea regelui 
(1893–1953), acoperind momente din viaţa privată şi publică a lui Carol al II-lea, precum şi 
evenimentele de pe scena politică românească şi externă, a căror combinaţie ajută atât la 
crearea imaginii de ansamblu a vieţii şi domniei regelui Carol al II-lea, cât, mai ales, la o 
mai bună înţelegere a realităţilor româneşti din perioada interbelică, abordând problematici 
esenţiale, precum: sistemul democratic românesc şi degradarea treptată şi constantă a 
acestuia, care a culminat cu instaurarea monarhiei autoritare; camarila regală cu care „s-a 
înconjurat” regele Carol al II-lea în detrimentul oamenilor politicilor români, a partidelor 
politice şi chiar a Familiei Regale şi a propriului fiu, lipsit de prezenţa mamei sale, Regina 
Elena, în anii cei mai importanţi, probabil, pentru formarea sa ca om; partidul unic, Frontul 
Renaşterii Naţionale, devenit ulterior Partidul Naţiunii; mecanismele şi instrumentele 
propagandistice ale puterii, menite să creeze şi să dezvolte cultul personalităţii regelui Carol 
al II-lea (cenzura şi Ministerul Propagandei Naţionale, diverse festivităţi şi sărbători 
naţionale, Straja Ţării, Frontul Renaşterii Naţionale ş.a.) etc. 

Cartea este structurată în 11 capitole, fiecare cuprinzând un număr variabil de 
subcapitole, denumite sugestiv pentru conţinutul lor, după cum urmează: I. Un prinţ 
moştenitor; II. Un prinţ dezmoştenit – Carol Caraiman; III. Un prinţ sosit din cer; IV. Un 
rege şi o domnie de zece ani; V. Un rege şi camarila sa; VI. Regele şi instituţiile puterii; 
VII. Un cult pentru un rege; VIII. Instrumentele puterii pentru cultul regelui; IX. Ceremonii 
şi ceremonialul public în timpul domniei lui Carol al II-lea; X. Serbările „Restauraţiei”;  
XI. Un prinţ şi un rege pentru contemporani. Un personaj al istoriei pentru posteritate. Aspecte 
ale Dinastiei Regale în România. Mitificare şi mistificare în timpul regimului carlist. 

Introducerea, concluziile, bibliografia selectivă şi indicele de nume întregesc 
arhitectura cărţii, în timp ce prefaţa, semnată de Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, şi 
postfaţa, semnată de dr. Corneliu Ciucanu, întăresc valoarea ştiinţifică a lucrării domnului 
Daniel Dieaconu, o carte care completează şi îmbogăţeşte istoriografia dedicată subiectului, 
utilă specialiştilor, precum şi pasionaţilor de istorie românească. 

 
Diana-Mihaela Păunoiu 

Valentina Bondjolova et alii., NOMEN EST OMEN Contribuții științifice în onoarea 
prof. dr. Kiril Țankov, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 ani, Editura 
Universității „Sfinții Kiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, 2019, 618 p. 

Volumul dedicat carierei științifice și didactice a profesorului universitar Kiril 
Țankov de la Universitatea „Sfinții Kiril și Metodiu”, Veliko Târnovo, Republica Bulgaria 
a apărut la inițiativa și sub egida Catedrei de limba bulgară contemporană din cadrul 
Facultății de Filologie a universității târnovene. Colegiul de redacție este format din:  
prof. dr. Valentina Bondjolova – redactor responsabil, conf. dr. Anelija Petkova și asist.  
Dr. Krasimira Vasileva. 

Titlul, reprezentat prin expresia latinească Nomen est omen (Numele este un destin 
sau Numele este un semn), este deosebit de sugestiv prin dubla conotație pe care o 
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încifrează, pentru că face trimitere, pe de o parte, la acribia, munca, pasiunea, dăruirea și 
asumarea rolurilor de profesor și de cercetător și, pe de altă parte, la onomastică – ramura 
lingvisticii care a ocupat un loc aparte între preocupările științifice ale lui Kiril Țankov și 
căreia cercetătorul i-a dedicat numeroase și valoroase studii. 

Cartea se deschide cu un Cuvânt înainte (semnat de colegiul de redacție), al cărui 
titlu este bilingv, în latină și bulgară, NOMEN EST OMEN Numele este o predestinare 
(traducerea titlurilor din limba bulgară ne aparține) (p. 7). Acesta pornește de la faptul că 
profesorul Țankov este unul dintre dascălii cu o activitate științifică îndelungată și ocupă un 
loc important în lingvistica bulgară, pentru a sublinia apoi, în strânsă concordanță cu ideea 
transmisă de titlu, folosindu-se de etimologia numelui autorului, relația specială care există 
între nume și destin, numele vorbind despre personalitatea purtătorului. 

Următorul capitol intitulat La aniversare Prof. dr. Kiril Țankov la 70 de ani (p. 11–16) 
găzduiește un Laudatio semnat de Stoian Burov. Kiril Țankov a absolvit, în 1974, în cadrul 
Universității „Sfinții Kiril și Metodiu” din Veliko Târnovo, specializarea „Filologie 
bulgară”, iar din 1975 este cadru didactic la aceeași universitate. Până în 1995 preocupările 
sale acoperă diverse segmente din aria limbii bulgare contemporane (ortografie, fonetică, 
semantică, morfologie etc.) și a limbii bulgare ca limbă străină, pentru ca după acest an 
cercetările sale să se orienteze, cu precădere, spre lexicografie și onomastică. Dintre 
volumele de onomastică amintim monografiile: Nume de locuri în Nicopolsko, Veliko 
Târnovo, Editura Faber, 2010, Nume de locuri din regiunea Dospat. Studiu comparativ cu 
numele de locuri din regiunea Peștersko, Veliko Târnovo, Editura Znak 94, 2000, Nume de 
locuri din regiunea Peștersko, Veliko Tărnovo, Editura Universității „Sf. Kiril și Metodiu”, 
2007; ultimele două fiind realizate împreună cu profesorul Todor Balkanski, un alt cunoscut 
onomast bulgar. În aceeași echipă au redactat Еnciclopedia de onomastică bulgară, un 
instrument de lucru foarte util pentru cei interesaţi de onomastică în general şi de 
onomastica bulgară, în special, care vine în sprijinul lingviştilor, al geografilor şi al 
istoricilor în rezolvarea unor probleme de onomastică, etimologie şi de terminologie. Prima 
ediţie a Enciclopediei de onomastică bulgară a fost publicată în 2010, la editura Faber din 
Veliko Târnovo, sub egida Centrului de onomastică bulgară „Prof. Nicolai Kovacev”, din 
cadrul Universităţii „Sfinţii Kiril şi Metodiu” din Veliko Târnovo, iar cea de-a doua, 
revizuită şi adăugită, a apărut, şase ani mai târziu, de asemenea sub egida renumitului 
Centru de onomastică bulgară al universităţii târnovene. Ambele ediții au avut ecou în 
literatura de specialitate, stârnind un real interes printre onomaşti, bucurându-se de recenzii 
apreciative și în România (Teodor Oancă – prima ediție, Camelia Zăbavă – a doua ediție). 

Kiril Țankov a fost lector de limba bulgară la Universitatea din Craiova între anii 
1984–1987 și 2010–2012, fapt ce i-a dat posibilitatea să se apropie tot mai mult de tainele 
limbii române. Aceasta a avut ca rezultat apariția unor dicționare care sunt de un real folos 
celor interesați de studiul limbii bulgare sau de studii comparative: Dicționar român-
bulgar, în 2007 și Mic dicționar român-bulgar, publicat în 2008. 

În continuare, volumul găzduiește o serie de note biografice despre profesorul 
Țankov (p. 17–20), urmate de o prezentare în detaliu a bibliografiei lucrărilor domniei sale 
(p. 21–56), iar între paginile 63–600 regăsim articolele științifice dedicate omului și 
dascălului Kiril Țankov, urmate de o serie de date despre autori (603–610). Au dorit să îi 
aducă un omagiu, prin contribuțiile lor, cadre didactice și cercetători din mai multe centre 
universitare din Bulgaria (Sofia, Veliko Târnovo, Varna, Ruse, Plovdiv, Burgas, Șumen, 
Ruse – Filiala Silistra), dar și din Franța (Paris), Polonia (Poznan) și România (Craiova). 
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Din punct de vedere tematic, volumul este bogat, incluzând articole din diferite 
domenii ale lingvisticii, care au constituit obiectul preocupărilor științifice ale profesorului 
Kiril Țankov, acoperind o sferă largă de cercetare, de la limba bulgară contemporană, 
dialectologie, sociolingvistică, onomastică, lingvistică contrastivă bulgaro-română până la 
limba bulgară ca limbă străină. 

Desigur, fiecare contributor și-a însoțit materialul științific cu un gând de admirație și 
respect față de cel omagiat, de realizările, exigența și puterea de muncă a acestuia. Dar nota 
afectivă, care răzbate din volum, nu-i știrbește cu nimic valoarea științifică, cartea fiind un 
instrument de lucru deosebit de util pentru lingviști și nu numai. 

Camelia Zăbavă 

Evan Mawdsley, World War II. A new history, Cambridge University Press, 2020, 
410 p. 

Istoria celui de-al Doilea Război Mondial este fascinantă și poate oferi mereu direcții 
noi de cercetare, de înțelegere a cursului evenimentelor care s-au petrecut cu aproape 8 
decenii în urmă. 

Lucrarea de față reprezintă a doua ediție, revizuită și adăugită. Ea cuprinde, pe lângă 
prefață, lista de ilustrații, casete cu explicații, concluzii, recomandări, note și index, o suită 
de 13 capitole, axate pe chestiuni esențiale. Astfel, în opinia autorului, începuturile celui de-
Al Doilea Război Mondial trebuie căutate în Asia, acolo unde s-a și terminat acest război. 

Autorul pornește de la anul de referință 1937, anul conflictului sino-japonez, moment 
în care, Japonia, putere învingătoare în Primul Război Mondial, decide să devină o forță 
revizionistă. Evident, autorul se oprește apoi asupra acțiunilor revizioniste ale lui Adolf 
Hitler, descrie soarta Austriei, Cehoslovaciei și Poloniei. 

Istoricul Evan Mawdsley notează cu obiectivitate și acribie științifică toate 
evenimentele și este printre puținii care analizează războiul din prisma ideologiei, în 
capitolul Războaiele Ideologiei, cu referire la perioada 1941–1942. 

Urmează apoi, evident, confruntarea celor două armate, Wehrmacht și Armata Roșie, 
după care autorul se oprește asupra evoluției războiului contra Japoniei, după care se trece 
la prezentarea războiului la „periferiile Europei”, cu referire evidentă la planificarea 
Debarcării din Sicilia, Debarcării din Normandia. Urmează apoi descrierea înfrângerii 
Germaniei, a victoriei aliaților, în Europa și Asia. 

Cartea World War II. A new history este o lucrare de analiză și sinteză absolute necesară 
oricărei persoane interesate să descopere informații despre cea de a doua conflagrație 
mondială. 

Există totuși și anumite limite ale cărții World War II. A new history. Al Doilea 
Război Mondial nu s-a dus numai între Germania, Japonia, Italia și aliații lor pe de o parte 
și SUA, Marea Britanie, URSS și aliații lor de cealaltă parte. A existat și o mișcare de 
rezistență antinazistă contra lui Hitler și a fidelilor săi, chiar în Germania. Este amintit 
atentatul eșuat din 20 iulie 1944, dar în carte, figura lui Wilhelm Canaris și numele 
serviciului secret militar Abwehr nu apar deloc, deși Canaris a încercat să îl submineze pe 
Adolf Hitler din interior. Apar referiri relativ puține legate de frontul secret, de lupta dintre 
serviciile secrete ale statelor angrenate în război, care a tranșat cursul războiului. În schimb, 
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sunt prezentate acțiunile partizanilor iugoslavi, greci și sovietici, Rezistența franceză. 
Autorul se oprește și asupra tratatelor de neagresiune, precum cel dintre Japonia și URSS 
care a avut rolul său în desfășurarea războiului. 

Opinia autorului, Evan Mawdsley, este că rădăcinile războiului trebuie căutate în 
conflictul dintre noua și vechea ordine, urmărindu-i desfășurarea din Asia, în Europa, 
Africa, Orientul Mijlociu. Accentul cade în această carte pe descrierea strategiei de război, 
dar nu neglijează nici considerentele de ordin politic, economic. 

Autorul, Evan Mawdsley, a considerat necesar să arate că Al Doilea Război Mondial, 
mai exact finalul său, a condus către Războiul Rece, dispariția imperiilor coloniale. 
Lucrarea conține și descrieri ale acelor lupte și ale acelor personalități care au influențat 
cursul războiului, rezultatul fiind o carte de maximă actualitate și de foarte mare utilitate. 
Lucrările despre Al Doilea Război Mondial sunt mereu o lectură necesară dar și atractivă, 
atât pentru neinițiați, cât și pentru cercetătorii avizați. 

Florin Nacu 

Sorin GEACU, Raul Călinescu – fondatorul Biogeografiei româneşti, Bucureşti, 
Editura Curtea Veche, 2019, 333 p. 

Volum realizat cu prilejul aniversării a 75 ani de la înfiinţarea Institutului de 
Geografie al Academiei Române din Bucureşti, lucrarea domnului Sorin Geacu, cercetător 
principal dr., este un omagiu adus profesorului şi omului de ştiinţă, celui care a fondat şi 
promovat neobosit pe parcursul întregii sale activităţi de o jumătate de secol (1922–1970), 
Biogeografia românească. Bine întocmită, cuprinzătoare (30 de capitole) şi foarte 
documentată, această lucrare ne oferă posibilitatea cunoaşterii formării şi apoi a desăvârşirii 
unui mare specialist român, în condiţiile primei jumătăţi a secolului al XX-lea, cât şi a 
parcursului din perioada dificilă a primelor decenii de după război. 

În formarea biogeografului Raul Călineacu, pe lângă calităţile sale native de tânăr 
avid de cunoaştere, un rol important l-au avut profesorii, personalităţi ale învăţământului 
românesc din prima jumătate a secolului trecut, al cărui elev şi student conştiincios a fost. 

R. Călinescu s-a născut pe 27 decembrie 1901 în localitatea Bucovăţ, în prezent 
componentă a oraşului Craiova. A urmat şcoala primară Madona Dudu şi liceul Carol I din 
Craiova, unde a avut ca profesor pe cunoscutul om de cultură C.D. Fortunescu, iar între 
1921–1926, la Cluj, cursurile Facultăţii de Ştiinţe, profilul Geografie (principal) şi Ştiinţe 
Naturale (secundar). La Cluj a fost studentul unor mari profesori, între care savantul biolog 
Emil Racoviţă, botanistul Alexandru Borza, geograful George Vâlsan, geologul Ioan 
Popescu-Voiteşti. Teza de licenţă, apreciată cu calificativul „foarte bine” s-a intitulat 
Consideraţiuni asupra geografiei zoologice a Olteniei. Tot la Cluj, a susţinut şi teza de 
doctorat Contribuţiuni sistematice-zoogeografice în studiul Amfibielelor şi Reptilelor din 
România. În anul 1938, în faţa unei comisii formată din prestigioşi geografi şi biologi 
români a susţinut examenul de docenţă în specialitatea Biogeografie. Cariera didactică a 
început-o la Cluj, unde, fiind încă student, a fost numit preparator. Din 1927 şi până la 
decesul prematur în 1970 a fost cadru didactic al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de 
Ştiinţe (din 1948 Facultatea de Geologie-Geografie), trecând prin toate gradele didactice, 
din 1938 conferenţiar universitar şi din 1956 profesor, specialitatea Biogeografie. 
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Raul Călinescu a împletit cu succes activitatea didactică universitară cu cea de 
laborator şi de cercetător de teren, dar şi cu activitatea ştiinţifică în cadrul Institutului de 
Geografie al Academiei Române, fiind unul din fondatorii acestuia în anul 1944, şef al 
Secţiei (Sectorului) de Biogeografie, iar o perioadă director interimar al acestui Institut. 

Primii ani de activitate ştiinţifică sunt legaţi şi de colaborarea între anii 1922–1935 la 
revista Arhivele Olteniei, unde, încă student la Cluj, a publicat în 1922 articolul Două 
artropode quasi-caracteristice Olteniei, iar în anul următor articolul Lunca Jiului din 
dreptul Craiovei, semnalând caracterul de parc şi problemele de amenajare şi păstrare a 
acesteia (Geacu, pag.110). R. Călinescu a mai publicat alte 11 articole referitoare la fauna 
Olteniei, aproape nestudiată până atunci, între care remarcăm primele cercetări asupra 
viperei cu corn, asupra popândăului (pe care îl numeşte „marmota de stepă a Olteniei”), 
asupra muştii columbace, asupra şacalului (observat pentru prima dată în ţară în judeţul 
Dolj) ş.a. Tot în Arhivele Olteniei publică primele însemnări asupra insulei Ada-Kaleh, 
căruia îi va dedica mai târziu o documentată şi valoroasă monografie geografică. 

La insistenţele sale, revista a iniţiat rubrica „Oltenia naturalistică”. În paginile 
revistei craiovene, R. Călinescu a militat, încă de când era student, pentru înfiinţarea unei 
„Societăţi naturaliste” în Craiova, ceea ce s-a şi realizat mai târziu sub forma Asociaţia 
Naturaliştilor din Oltenia şi Banat, al cărei preşedinte a fost şi a cărui „Dare de Seamă” 
revista a publicat-o în 1928. 

Raul Călinescu rămâne în ştiinţă ca primul şi cel mai important biogeograf român, 
cel care a definit-o ca ştiinţă de contact între biologie şi geografie, arătând încă din 1939 că 
aceasta înseamnă „geografia vieţii, în sens de răspândire geografică a vieţuitoarelor la 
suprafaţa globului terestru” (Geacu, pag.117). Definiţia cea mai completă este formulată în 
volumul publicat post-mortem (1972), în care Biogeografia este definită ca „ştiinţa care 
studiază răspândirea vieţuitoarelor şi a complexelor lor (biocenoze) la suprafaţa globului 
terestru ca parte integrantă a învelişului geografic, analizând totodată cauzele istorice 
(genetice) şi ecologice ale acestei răspândiri”(Biogeografie, 1972, pag.7; Geacu, pag.121). 

Moştenirea ştiinţifică a profesorului Raul Călinescu este bogată şi foarte diversă. Este 
fondatorul Biogeografiei ca ştiinţă, cofondatorul herpetologiei în ţara noastră. Lui Raul 
Călinescu îi datorăm realizarea a două sinteze de mare valoare şi astăzi [Mamiferele 
României. Repartiţia şi problemele lor biogeografice-economice (1931); Sciuridele din 
R.P.R. (1956)], studiul mamiferelor constituind coordonata de bază a activităţii sale 
zoologice şi zoogeografice (Geacu, pag.122). R. Călinescu are contribuţii importante şi în 
studiul altor vertebrate, cât şi al nevertebratelor, precum şi priorităţi în cartografierea 
cinegetică din România. 

Latura fitogeografică a activităţii este reprezentată de studii asupra liliacului sălbatic, 
asupra culturii bumbacului în România, asupra culturii orezului în ţara noastră ori asupra 
plantelor scăpate din cultură, cât şi asupra unor asociaţii vegetale precum şibleacul ş.a. O 
latură importantă a activităţii profesorului Călinescu a fost efortul continuu şi de succes de 
a transmite cunoştinţele ştiinţifice studenţilor prin cursuri mereu îmbogăţite şi prin aplicaţii 
practice de teren devenite tradiţii, dar şi publicului larg prin lucrări publicate în volum, 
articole în reviste şi în presa centrală, precum şi prin comunicări şi numeroase conferinţe. 

Profesorul R. Călinescu a desfăşurat şi o foarte bogată activitate de cercetare în 
staţiunile ştiinţifice ale Universităţii bucureştene de la Agigea (staţiunea zoologică marină) 
şi de la Sinaia (staţiunea zoologică). Apreciind importanţa acestor staţiuni de cercetări 
ştiinţifice universitare în pregătirea practică a studenţilor, profesorul Raul Călinescu a reuşit 
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să înfiinţeze Staţiunea de cercetări geografice de la Eşelniţa-Orşova (Mehedinţi), 
inaugurată în 1965 şi al cărei director ştiinţific onorific a fost până la încetarea din viaţă. 

Între cele 7100 pagini publicate, după cum constată S. Geacu (pag. 328), 271 sunt 
articole în periodice ştiinţifice româneşti şi străine, volume şi hărţi, 327 sunt articole în 
presa centrală, în special în „Universul”, 60 în reviste, iar 83 sunt comunicări ştiinţifice şi 
conferinţe. 

Realizarea acestui volum, un adevărat studiu asupra activităţii de biogeograf, este 
rezultatul unei preocupări asidue şi de suflet de cunoaştere a operei profesorului Raul 
Călinescu, în condiţiile de început ale conturării direcţiilor de dezvoltare a ştiinţelor 
biologice şi geografice de la noi din ţară. Această preocupare a domnului Sorin Geacu a 
început cu trei decenii în urmă. Primul articol, publicat de către S. Geacu în 1994, a fost o 
subliniere, la peste nouă decenii de la naşterea lui R. Călinescu, a rolului acestuia de 
fondator al cercetărilor biogeografice în România. Până în 2019, timp de un sfert de secol, 
Sorin Geacu a cercetat cu perseverenţă, a întocmit cu minuţiozitate bibliografia lucrărilor 
profesorului, s-a ocupat de cunoaşterea operei ştiinţifice şi a celei de promovare a 
biogeografiei desfăşurată de către profesor sub diverse forme. Sorin Geacu a publicat în 
aceşti ani 12 articole, fiecare constituind un început de capitol al valorosului volum ce-i 
răsplăteşte astăzi munca. Parafrazând pe Tudor Arghezi, nu putem spune decât, lucrare de 
referinţă asupra activităţii primului şi celui mai important biogeograf român, cinste cui  
te-a scris. 

 
        Veselina Urucu 
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