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C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR ÎN AMINTIRILE
LUI TITU GEORGESCU*
TITU GEORGESCU



C.S. Nicolăescu-Plopșor s-a născut acum 75 de ani, aici, pe pământul
românesc al Olteniei, şi ar fi putut trăi cu adaos de multă înţelepciune populară şi
de aleasă carte.
Ar fi fost între noi şi, intrând, cum îl ştim, în bibliotecă, în arhivă, la
redacţie, în camera noastră de lucru, am fi lăsat travaliul zilnic spre a-l asculta pe
„patriarhul” eposului oltenesc, încărcat cu veşti despre vestigii neolitice
parfumate de accente mioritice, cu griji contemporane pentru dezvoltarea ştiinţei
în Oltenia, cu bucurii pentru câte lucruri bune se făceau, ori cu nădejdi de viitor
strălucit al culturii româneşti pe aceste locuri binecuvântate.
Aşa mi-l amintesc, ca o flacără mereu arzând. Şi în câte ipostaze vi-l
amintiţi d-voastră, cei care aţi lucrat îndeaproape cu domnia sa şi l-aţi citit, şi
l-aţi stimat, şi l-aţi ajutat pentru câţi şi câte a ajutat.
Mă copleşeşte datoria care îmi revine, ca de pe scaunul unde, ca
director, a condus cu înaltă măiestrie primul Centru academic craiovean, să
evoc, la această omagiere cuvenită cu prisosinţă, momentele de început ale
acestui for de temeinică valoare ştiinţifică şi culturală.
Am încercat să prezint ordonat iniţiativele şi strădaniile sale, de o rară
tenacitate, pentru întemeierea Centrului care ne găzduieşte astăzi. Nu aş vrea să
cad în patetism, dar nu am reuşit să o fac, pentru că obsedant îmi revenea în
minte figura unică a lui Nicolăescu-Plopşor, „Nestor” al cărţii dintre Carpaţi,
Dunăre şi Olt.
Aflat printre cei care s-au bucurat de solicitarea dânsului, în 1964-1966,
spre a mişca toţi câţi suntem olteni în Capitală ca să urmărim nişte treburi bune
şi adevărate la Craiova – m-am prins entuziast şi optimist în a sluji de acolo, de
la conducerea unui important institut de istorie, şi de la redacţia unei reputate
reviste, după puterile mele, ceea ce ne cerea tuturor Nicolăescu-Plopşor. Ştia să
mulţumească pentru cât de puţin făceam noi, care cunoşteam prin câte furci
caudine va fi trecut spre a izbândi.
Era un om de ştiinţă, vom spune mereu, a fost un om de cultură, vom
spune tuturor, a fost un om adevărat, ne vom spune nouă în intimitatea noastră.
*
Comunicare susţinută la simpozionul: „75 de ani de la naşterea lui C. S. NicolăescuPlopşor”, Craiova, 1975.

Prof. univ., dr. docent, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S.
Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, în perioada 1973-1975.
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Titu Georgescu
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Contamina şi dădea viaţă prin optimismul său funciar oltenesc, la tot
ceea ce, sub ochii dvs., a dobândit strălucire în ultimii zece ani.
A ştiut să închidă ochii la dureri multe, cauzate de pricini ştiute şi
neştiute. A ştiut să pătrundă între oameni şi în sufletul oamenilor. De la masa de
lucru, până în satele îndepărtate, în care-l cunoşteau toţi şi se întreceau să-l
omenească, Nicolăescu-Plopşor a fost aceeaşi fire deschisă, cu mintea clocotind
de patima aflării încă a unui document, a încă unui vers, a încă unui cânt, a încă
unei legende, a unei cărţi rare şi, dacă se putea, a unor biblioteci întregi pe care
să le aducă spre înzestrarea acestui nobil locaş.
Greu va fi să se reconstituie strădania primului director, întemeietorul
acestui Centru al Academiei, care a dorit să obțină, la Craiova, un edificiu pe
măsura încărcăturii de inteligenţă cerute de Academie, să doteze sediile de
cercetare ştiinţifică, să afle buni cercetători şi să-i încadreze, să-i deprindă
repede în noul gen de activitate.
Aici, de faţă, sunt mulţi stimaţi oaspeţi şi colaboratori ai răposatului
Nicolăescu-Plopşor, care au ştiinţă despre migala cu care au înzestrat una dintre
cele mai valoroase biblioteci de carte ştiinţifică din România şi cea mai
valoroasă din Oltenia. Este un tezaur de nestemate, unde fiecare carte poartă
însemnele unei munci care l-a onorat şi-l va onora.
Cercetările pe care le-a întreprins se înscriu într-un registru foarte bogat,
enciclopedic, se poate spune, permiţând Olteniei să se mândrească cu încă un
savant.
Ca istoric, fireşte, reţin sârguinţa exemplară cu care a săpat Bugiuleştii,
dovedind lumii că pe aceste meleaguri au vieţuit hominizii erelor primare,
subliniind cât de prielnice erau aceste locuri pentru naşterea, persistenţa,
continuitatea de viaţă a oamenilor.
Îi mulţumim savantului Nicolăescu-Plopşor pentru acest mare adaos de
adevăr ştiinţific adus în istoria lumii, întregind ceea ce Odobescu, Tocilescu,
Haşdeu, Onciu, Pârvan şi Iorga au dovedit, într-o perioadă când eram atât de
contestaţi.
Ştiţi toţi cei prezenți aici tenacitatea cu care a luptat, cu armele ştiinţei,
să convingă. Şi ştiţi câtă amărăciune a adunat. „Per aspera ad astra” i se
potriveşte întru totul. El a ajuns la acele lumini pe care suntem datori să le facem
mai strălucitoare.
La înfiinţarea Centrului nostru, fiecare a avut în acest Mecena
diriguitorul întâilor paşi pe drumul aspru şi frumos al ştiinţei.
Dar cine nu cunoaşte pilduitoarea sa răbdare, tactul său, exemplul
personal, toate dublate de o fermitate rar întâlnită pe „ogorul” ştiinţei. „Fortiter
in re suaviter in modo” este dictonul care-l caracterizează.
Centrul academic pe care l-a ctitorit îi datorează începuturile cercetării
sistematice nu numai în domeniul arheologiei, dar şi în cel al istoriei medievale
şi moderne, al etnografiei şi al folclorului. Colectivele pe care le-a închegat, cu
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aproape un deceniu în urmă, au devenit reputate în toată ţara şi peste hotare, prin
studiile valoroase întreprinse.
Cercetările de limbă ale eposului popular (basmele sale renumite) și cele
de antropologie ne dau panoplia bogată a armelor viabile de care s-a slujit
Nicolăescu-Plopşor – ştiinţa şi cultura.
Nu poate lipsi – din evocarea fondatorului Centrului Academiei –
îndemnul şi îndrumarea pentru o amplă activitate publicistică a cercetătorilor. El
însuşi, publicist de marcă, cu pecetea pionieratului încununat încă din deceniul
trei, a fost un exemplu personal, dovedindu-se deosebit de prolific în crearea de
periodice şi în onorarea multor publicaţii din ţară şi de peste hotare, cu articole
care purtau substanţa ştiinţifică şi cultural-românească.
Unui asemenea om, astăzi, la împlinirea a 75 ani de la naştere,
cercetătorii acestui Centru, care l-au urmat cu fidelitate, aceia care au venit
ulterior, colaboratorii săi din urbea Craiovei şi, nu în ultimul rând, ba chiar
primul, prietenii săi savanţi prestigioşi din ţară, îi aduc semnul recunoştinţei şi al
stimei.
Cer, în încheiere, permisiunea de a aduce mulţumiri tuturor celor
prezenţi aici şi celor care nu l-au uitat, de a vă asigura, în numele conducerii
Centrului din Craiova al Academiei, al tuturor cercetătorilor, că vom purta
mereu vie amintirea primului director, savantul Nicolăescu-Plopşor, al cărui
bust, de curând, prin grija familiei şi a cercetătorilor, se adaugă ca simbol la
gloria bărbaţilor de seamă ai Olteniei.

ARHEOLOGIE-ISTORIE

CONTRIBUŢIA LUI C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR LA
CERCETAREA PREISTORICĂ DIN OLTENIA
SIMONA LAZĂR



C. S. Nicolăescu-Plopşor s-a născut la 20 aprilie 1900, în satul Plopşor,
comuna Sălcuţa, judeţul Dolj, într-o familie mixtă, fiind unul dintre fiii boierului
Stan Nicolăescu. Mama sa era nepoata lui Dincă Schileru, deputat ţăran în
Divanul Ad-hoc al Ţării Româneşti. Clasele primare le-a urmat la Şcoala
Obedeanu, iar pe cele secundare la Liceul Carol I din Craiova, unde dragostea
pentru istorie i-a fost insuflată de renumitul profesor Ştefan Ciuceanu. Studiază
apoi la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, pe care o termină cu
menţiunea Magna cum laude. Încă din facultate, a fost atras de studiile privind
trecutul îndepărtat, de preistorie şi, în special, paleolitic.
După obţinerea licenţei, este profesor de istorie la Liceul din Pleniţa.
Preocupările sale pentru cercetarea trecutului au început încă de atunci să dea
roade, în 1926, publicând Monografia comunei Pleniţa, iar împreună cu V. G.
Paleolog, care era profesor de franceză la acelaşi liceu, scoate ziarul local
„Redeşteptarea”.
C. S. Nicolăescu-Plopşor a făcut studii de specializare la Institutul de
Antropologie din Paris, colaborând aici cu celebrul preistorician francez, abatele
H. de Breuil. În 1934, susţine teza de doctorat, în care tratează o perioadă
istorică mai puţin cercetată sistematic – paleoliticul din România. Lucrarea La
paleolithique en Roumanie, o primă sinteză a descoperirilor din această perioadă
îndepărtată, va fi publicată în revista „Dacia”, N.S., nr. 5-6, 1935-1936.
Primele săpături arheologice le-a efectuat pe valea Desnăţuiului, la
Cleanov şi Sălcuţa. În perioada interbelică, a desfăşurat o importantă activitate
de cercetare, publicând mai multe articole în reviste din ţară şi din Germania.
A participat la congrese internaţionale desfăşurate în Portugalia1, Anglia2 şi



Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: simonalazar@yahoo.com
1
C. S. Nicolăescu-Plopşor, L’art rupestre carpato-balcanique, Extrait des comptes,
rendus du 15-e Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique de Coimbre
(Portugalia), Paris, 1931; Idem, Les cultures mésolithiques en Olténie, comunicare susţinută la al
15-lea Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique de Coimbre
(Portugalia), Paris, 1931, în: „Arhivele Olteniei”, Serie veche, X, 1931.
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 29, 2015, pp. 13-23
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Franţa3, iar mai târziu la Varşovia, Leningrad (1963), Moscova (1964), Roma4 şi
Praga (1966). Devine membru activ al Societăţii Franceze Preistorice şi al
Institutului Internaţional de Antropologie.
Interesat de arta rupestră, el atrage atenţia, încă din anul 1926, asupra
unor desene descoperite într-o peşteră din judeţul Gorj, pe care, la sugestia
abatelui H. de Breuil, le-a considerat ca datând din perioada neolitică5.
Cercetările în zonă au continuat, Plopşor descoperind 34 de „desene preistorice”
la Baia de Fier6, jud. Gorj, Peştera Muierilor, Peştera Pârcălabului, Vaideei,
Runcu precum şi alte 18 desene rupestre în Peştera Boierilor din defileul
Olteţului. Preocupările sale cu privire la descoperirea desenelor rupestre ale
oamenilor preistorici se concretizează în cercetarea unui număr mare
(aproximativ 120) de peşteri din nordul Olteniei şi sudul Transilvaniei, pentru
studierea picturilor rupestre şi a urmelor materiale.
Considerat, o perioadă, persona non grata de către regimul comunist din
România, urmărit pentru a fi arestat, el reuşeşte să scape cu ajutorul prietenului
său, istoricul şi arheologul Constantin Daicoviciu, şi se refugiază în Munţii
Orăştiei.
Din 1952, a făcut parte din colectivele de cercetare arheologică şi
antropologică care şi-au desfăşurat activitatea sub egida Academiei Române sau
a Muzeului Naţional de Antichităţi. S-au făcut săpături pe marile şantiere
arheologice ale vremii, la Rast7, Verbicioara8, Ohaba Ponor9, Băile Herculane10,
Nandru11, Baia Mare12, Peştera13, în Dobrogea, şi Bicaz-Ceahlău14, Mitoc15,

2

1933.

Idem, Les Celtes en Olténie, comunicare ţinută la Oxford, în 1932, şi la Coïmbra, în

3
Idem, Institutul de arheologie olteană la al XV-lea Congres de Antropologie de la
Paris, în: „Arhivele Olteniei”, Serie veche, XIV, 1935; Idem, Enigma colierului de la Şimlăul
Silvaniei. Congresul Internaţional de Antropologie şi Etnologie, Paris, 1960.
4
Idem, O nouă contribuţie cu privire la începuturile istoriei României, al VI-lea
Congres internaţional de studii pre- şi protoistorice, Roma, 1962.
5
Idem, Cu privire la desenurile preisorice din peşterile Gorjului, în: „Arhivele
Olteniei”, Serie veche, V, 1926, pp. 131-132.
6
Idem, Date preliminare asupra rezultatelor paleoantropologice de la Peştera
Muierilor-Baia de Fier, în: „Studii şi cercetări de istorie veche”, IV, 1953, pp. 1-2; Idem, Şantierul
arheologic Baia-de-Fier, în: „Materiale”, III, 1957, pp. 13-28.
7
Idem, Raport asupra Şantierului arheologic Rast-Dolj, în: „Studii şi cercetări de istorie
veche”, II, 1951, 2, pp. 267-277 (colaborare).
8
Idem, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj, în: „Studii şi cercetări de istorie veche”,
II, 1951, I, pp. 229-232; Idem, Şantierul Verbicioara-Dolj, în: „Studii şi cercetări de istorie
veche”, III, 1952, I, pp. 142-147 (colaborare).
9
Idem, Şantierul arheologic Ohaba-Ponor, în: „Materiale”, III, 1957, pp. 41-49.
10
Idem, Şantierul arheologic Băile Herculane, în: „Materiale”, III, 1957, pp. 51-58;
Idem, Azilianul de Băile Herculane în lumina noilor cercetări, în: „Studii şi cercetări de istorie
veche”, XII, 1961, 1, pp. 203-214.
11
Idem, Şantierul arheologic Nandru, în: „Materiale”, III, 1957, pp. 29-40.
12
Idem, Cercetările paleolitice în Baia Mare, în: „Materiale”, VI, 1959, pp. 43-50.
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Ripiceni, în Moldova, a fost coordonatorul grupului de cercetători de la Porţile
de Fier – insula Ada-Kaleh.
Angajat, în 1955, la Muzeul Maţional de Antichităţi, care devine, în anul
următor, Institutul de Arheologie, Plopşor organizează aici secţia de paleolitic şi
atrage în jurul său o serie de tineri entuziaşti care vor deveni mai târziu
remarcabili cercetători.
Cercetările făcute în Văile Oltului, Argeşului, Olteţului, Dârjovului aduc
informaţii noi despre începutul paleoliticului şi creează posibilitatea definirii
„culturii de prund” (numită mai târziu, de către Plopşor, „cultură dârjoviană”),
considerată a fi cea mai veche civilizaţie a pietrei din România16.
Începând cu anul 1952, s-au identificat, în zona Bugiuleşti, judeţul
Vâlcea, mai multe puncte fosilifere, care au început să fie intens studiate în jurul
anului 1960. Plopşor s-a considerat descoperitorul celei mai vechi, dar, în acelaşi
timp, controversate fosile umane (un craniu descoperit la Bugiuleşti, jud.
Vâlcea), numite de el Homo olteniensis (Australonthropus olteniensis), pe care o
considera veche de două milioane de ani. Aceasta ar fi fost „veriga de legătură
între descoperirile de acest fel din nordul Africii, Europa sud-vestică şi Asia sudestică”17, având implicaţii majore în reconstituirea procesului de antropogeneză.
Asupra acestei descoperiri s-au oprit, de-a lungul timpului, mai mulţi cercetători,
precum R. Dart, D. Johanson, M. Edey, Dardu Nicolăescu-Plopşor, Al.
Bolomey etc. În prezent, teoria lui Plopşor este considerată insuficient
susţinută18. Trebuie precizat că în elanul său discursiv, Plopşor a făcut şi unele
afirmaţii exagerate (definirea a două „culturi mezolitice” Cleanovianul şi
Plopşoreanul, „cultura prepaleolitică” Greuceană, periodizarea paleoliticului).
Contribuţia sa remarcabilă la dezvoltarea arheologiei preistorice a fost subliniată
de toţi urmaşii săi şi nu poate fi contestată, ea plasându-se la nivelul cercetării
arheologice internaţionale, având însă plusurile şi minusurile inerente perioadei
în care s-a desfăşurat.

13

Idem, Săpăturile de la Peştera, în: „Materiale”, VI, 1959, pp. 25-33; Idem,
Cercetările paleolitice în Dobrogea, în: „Materiale”, V, 1959, pp. 43-50.
14
Idem, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Bicaz, în: „Materiale”,
V, 1959, pp. 46-60; Idem, Şantierul arheologic Bicaz (Paleolitic), în: „Materiale”, VI, 1959,
pp. 57-64.
15
Idem, Cercetările de la Mitoc, în: „Materiale”, VI, 1959, pp. 11-24.
16
C. S. Nicolăescu-Plopşor, I. N. Moroşan, Sur la commencement du Paléolithique en
Roumanie, în: „Dacia”, N.S., III, 1959, pp. 9-34; C. S. Nicolăescu-Plopşor, The possible existence
of Proto-Hominids in Romania’s villefranchean, în: „Dacia”, N.S., VII, 1963, pp. 9-25; Idem,
Nouvelles données sur la possibilité de l’existance de Protohominiens dans le villafranchien de
Roumanie, în „Dacia”, N.S., VIII, 1964, pp. 47-52.
17
Idem, Oameni din vârsta veche a pietrei, Bucureşti, 1965, p. 44.
18
A. Doboş, C. S. Nicolăescu-Plopşor şi arheologia paleoliticului, în: „Studii de
Preistorie”, 2, 2005, pp. 233-247.
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Cercetarea arheologică a lui C. S. Nicolăescu-Plopşor a avut şi o
caracteristică foarte „modernă”, fiind printre primii cercetători care au susţinut
necesitatea abordării arheologiei prin prisma studiilor pluridisciplinare.
Alături de remarcabila contribuţie adusă de C. S. Nicolăescu-Plopşor la
dezvoltarea cercetării arheologice, trebuie amintită şi activitatea de numismat a
acestuia. El a reuşit să recupereze numeroase tezaure monetare, printre care
acela de la Işalniţa19, Moţăţei, Bârca, Căpreni, Dobridor, Vârtop, Bâzdâna, Rast,
Brabova, Radovan şi multe alte monede greceşti şi romane descoperite izolat20.
Contribuţia sa la cunoaşterea trecutului şi conservarea valorilor
autentice ale poporului român a fost recunoscută de forurile ştiinţifice, el fiind
ales membru corespondent al Academiei Romane, în anul 1963. Mai târziu, este
numit director al Centrului de cercetări istorice, filologice şi etnografice al
Academiei, din Craiova. S-a dedicat trup şi suflet acestui proiect, ocupându-se
direct de alegerea sediului, crearea bazei materiale şi a instrumentelor de lucru,
cum ar fi înfiinţarea unei biblioteci, dar, mai ales, s-a ocupat de constituirea unui
colectiv de cercetători tineri.
C. S. Nicolăescu-Plopşor reprezintă figura unui cărturar cu multiple
preocupări în domeniul culturii; ca arheolog, istoric, antropolog, folclorist,
etnograf şi geograf, el a desfăşurat o importantă activitate ştiinţifică. Nu sunt de
neglijat nici preocupările sale literare, domeniu în care a dovedit un real talent.
Are meritul de a fi înfiinţat şi condus editura „Pământ şi suflet oltenesc”.
C. S. Nicolăescu-Plopşor se stinge din viaţă la 30 mai 1968, lăsând în
urmă o operă ştiinţifică şi instituţională pe care timpul nu o poate acoperi cu
praful uitării.

LISTA LUCRĂRILOR ARHEOLOGICE ALE LUI
C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR
1. Însemnări asupra agriculturii preistorice de pe pământul românesc,
„Biblioteca Societăţii agronomilor”, Bucureşti, 1922.
2. Descoperirea unor noi staţiuni preistorice în Dolj, în: „Arhivele
Olteniei”, I, 1922.
3. Obiecte romane de la Reşca, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
4. Rămăşiţe din vremi trecute, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
5. Cetatea Jidovilor Bucovăţ – Dolj, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
19

pp. 543-587.

C. S. Nicolăescu-Plopşor, Tezaurul roman de la Işalniţa, în: „Materiale”, I, 1953,

20
T. Rădulescu, Tezaurele monetare de la Odaia – Turnu Măgurele şi Radovanu –
judeţul Dolj şi unele consideraţii asupra preocupărilor de numismatică ale lui C. S. NicolăescuPlopşor, în: „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu-Plopşor»”, II,
2000, pp. 83-95.
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6. Cetatea de la Sârsca Dolj, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
7. Cuptoarele preistorice de la Pleniţa, în: „Cronica numismatică şi
arheologică”, 1922.
8. Noi aşezări preistorice în preajma Bucureştiului, în: „Cronica
numismatică și arheologică”, 1922.
9. Însemnări din trecutul Olteniei, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
10. Un ornament neolitic în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
11. Monumente neolitice în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, I, 1922.
12. Însemnări asupra unor aşezări preistorice din Dolj, în: „Cronica
numismatică şi arheologică”, 1923.
13. Un idol neolitic, în: „Oltenia”, I, 1923.
14. Măgura mare din pădurea Poeni-Pleniţa, în: „Oltenia”, I, 1923.
15. Măgura mare din via lui Ion Bârtan, Pleniţa, în: „Oltenia”, I, 1923.
16. Turnătoria de bronz de la Pleniţa-Dolj, în: „Oltenia”, I, 1923.
17. Monede dace, în: „Oltenia”, I, 1923.
18. Însemnări din trecutul Mehedinţiului, în: „Oltenia”, I, 1923.
19. O secure neolitică, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923.
20. Încă o urnă funerară, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923.
21. Kjökkenmöddinguri în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923,
pp. 373-376.
22. Ornamentul în valuri în vârsta bronzului, în: „Arhivele Olteniei”, II,
1923.
23. Un toporaş de bronz, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923.
24. Câteva gresii din vârsta bronzului, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923.
25. Un tipar din vârsta bronzului, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923.
26. Un mormânt scitic de la Suharu-Dolj, în: „Memoriile Institutului de
arheologie olteană”, 1923.
27. Două urne funerare, în: „Arhivele Olteniei”, II, 1923.
28. Lipsa cremenei lustruite preistorice în Oltenia, în: „Arhivele
Olteniei”, III, 1924.
29. Însemnătatea cercetărilor preistorice în Oltenia, în: „Arhivele
Olteniei”, III, 1924, pp. 33-40.
30. Obsidiană în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, III, 1924.
31. Cioburi încrustate în alb, în: „Arhivele Olteniei”, III, 1924.
32. Din olăria preistorică a Olteniei, în: „Arhivele Olteniei”, III, 1924.
33. Olărie însforiată în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, III, 1924,
pp. 132-137.
34. Sciţii în Oltenia, în: „Năzuinţa românească”, 1924.
35. Olărie grecească în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, IV, 1925.
36. O aşezare romană necunoscută – Caraula-Dolj, în: „Arhivele
Olteniei”, IV, 1925, p. 163.
37. Până unde merg vremurile preistorice în Oltenia, în: „Arhivele
Olteniei”, IV, 1925.
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38. Vechituri getice în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, IV, 1925.
39. Din jocurile copiilor preistorici, în: „Arhivele Olteniei”, V, 1926,
pp. 238-240.
40. Cu privire la desenurile preisorice din peşterile Gorjului, în:
„Arhivele Olteniei”, V, 1926, pp. 132-134.
41. Dacii la Troia?, în: „Năzuinţa Românească”, 1926.
42. Un manual românesc de preistorie la 1895 (al lui Magnus Băileanu),
în: „Arhivele Olteniei”, V, 1926, pp. 240-242.
43. Paleoliticul în România, în: „Năzuinţa Românească”, 1926.
44. Descoperiri paleolitice în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, V, 1926.
45. Mastodontul de la Stoina, în: „Memoriile Muzeului Regional
Oltenia”, V, 1926 (colaborare).
46. Troianul: istoricul cercetărilor, în: „Arhivele Olteniei”, VI, 1926.
47. Travaux sur les peintures rupestres d’Olténie, în: „Arhivele
Olteniei”, VII, 1928, pp. 37-46.
48. O descoperire paleontologică, în: „Arhivele Olteniei”, VII, 1928.
49. Desenurile rupestre de la Polovragi-Gorj, în: „Memoriile Muzeului
Regional al Olteniei”, Craiova, 1929, pp. 96-98.
50. Aurignacianul inferior în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, VIII, 1929.
51. Campignianul în România, în: „Arhivele Olteniei”, VIII, 1929.
52. Cultura magdaleniană în Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, VIII, 1929.
53. Cultura solutreiană în România, în: „Arhivele Olteniei”, VII, 1929,
pp. 98-103.
54. Harpoane mezolitice în vecinătatea Dunării inferioare, în: „Arhivele
Olteniei”, VIII, pp. 355-357.
55. Mezoliticul în România, în: „Arhivele Olteniei”, VIII, 1929,
pp. 103-105.
56. Arta rupestră în Bulgaria, în: „Arhivele Olteniei”, IX, 1930,
pp. 73-74.
57. Cercetările preistorice şi cuaternarul, în: „Arhivele Olteniei”, IX,
1930, pp. 72-73.
58. Cultura şeleană în România, în: „Arhivele Olteniei”, IX, 1930,
pp. 211-213.
59. Asupra epocii obiectelor de la Moraviţa-Bulgaria, în: „Arhivele
Olteniei”, IX, 1930.
60. L’art rupestre carpato-balcanique, Extrait des comptes, rendus du
15-e Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique de
Coimbre (Portugalia), Paris, 1931.
61. Asupra culturii acheuleane şi micoquiene în România, în: „Arhivele
Olteniei”, X, 1931.
62. Les cultures mésolithiques en Olténie, comunicare făcută la al 15-lea
Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistorique de Coimbre
(Portugalia), Paris, 1931, în: „Arhivele Olteniei”, X, 1931, pp. 47-52.
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63. Elephas trogontherii Phol. şi Arctemis Bobac în Cvaternarul
României, în: „Arhivele Olteniei”, X, 1931.
64. Vechimea creştinismului în Oltenia, în: „Memoriile Institutului de
Arheologie olteană”, XI, 1932.
65. Ruinele Turnului, în: „Memoriile Institutului de Arheologie olteană”,
XI, 1932.
66. Les Celtes en Olténie, comunicare ţinută la Oxford, în 1932, şi la
Coïmbra, în 1933.
67. Un bordei medieval la Plopşor-Dolj, în: „Memoriile Institutului de
Arheologie olteană”, 1933.
68. Ein Schatz fund der Gruppe Untersiebenbrunn von Coşoveni (Kleine
Valachei), în: „Germania”, Frankfurt, 1932 (colaborare).
69. Muzeul Regional al Olteniei, în: „Călăuza”, 1933 (colaborare).
70. Institutul de arheologie olteană la cel de-al XV-lea Congres de
Antropologie de la Paris, în: „Arhivele Olteniei”, XIV, 1935, pp. 56-58, 403408.
71. Hunnische Kessel aus der Kleinen Walachei, în: „Germania”,
Frankfurt, 1937 (colaborare).
72. Der Schatz Negrescu, în: „Germania”, Frankfurt, 1937 (colaborare).
73. Le Paléolithique en Roumanie, în: „Dacia”, V-VII, Bucureşti, 1938,
pp. 41-137.
74. Muzeul Regional al Olteniei. Data înfiinţării, în: „Oltenia. Culegeri,
cercetări, documente”, I, Craiova, 1940.
75. Solutreanul în Oltenia?, în: „Oltenia. Culegeri, cercetări,
documente”, I, Craiova, 1940, pp. 15-16.
76. Industries microlithique en Olténie, în: „Dacia”, VII-VIII, 1941,
pp. 1-12.
77. Le trésor dace de Poiana-Gorj, în: „Dacia”, VII-VIII, 1941, pp. 203216.
78. Antiquités celtiques en Olténie, în: „Dacia”, XI-XII, 1948, pp. 17-33.
79. Raport asupra Şantierului arheologic Rast-Dolj, în: „Studii şi
cercetări de istorie veche”, II, 1951, 2, pp. 267-277 (colaborare).
80. Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj, în: „Studii şi cercetări de
istorie veche”, II, 1951, I, pp. 229-232 (colaborare).
81. Şantierul Verbicioara-Dolj, în: „Studii şi cercetări de istorie veche”,
III, 1952, I, pp. 142-147 (colaborare).
82. Date preliminare asupra rezultatelor paleoantropologice de la
Peştera Muierilor-Baia de Fier, în: „Studii şi cercetări de istorie veche”, IV,
1953, pp. 1-2.
83. Tezaurul roman de la Işalniţa, în: „Materiale”, I, 1953, pp. 543-587.
84. Introducere în problemele paleoliticului în R.P.R., în: „Probleme de
Antropologie”, I, 1954, pp. 59-71.
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85. Raport preliminar asupra cercetărilor de paleontologie de la Baiade-Fier din 1951, în: „Probleme de Antropologie”, I, 1954, pp. 73-86
(colaborare).
86. Şantierul arheologic Cerna-Olt, în: „Studii şi cercetări de istorie
veche”, IV, 1955, 1-2, pp. 129-146 (colaborare).
87. Şantierul arheologic Cerna-Olt, în: „Studii şi cercetări de istorie
veche”, IV, 1955, pp. 391-411 (colaborare).
88. Rezultatele principale ale cercetărilor paleolitice în ultimii patru ani
în R.P.R., în: „Studii şi cercetări de istorie veche”, VII, 1956, 1-2, pp. 7-19.
89. Noi descoperiri paleolitice în R.P.R., în: „Probleme de Antropologie”, II, 1956, pp. 75-98.
90. Paleoliticul de la Giurgiu, în: „Studii şi cercetări de istorie veche”,
VII, 1956, 3-4, pp. 223-236 (colaborare).
91. Le paléolithique dans la R. P. Roumaine à la lumière des dernières
recherches, în: „Dacia”, N.S., I, 1957, pp. 41-60.
92. Criterii arheologice pentru stabilirea unei cronologii în
paleopedologie, comunicare susţinută la Academia Română, 1957 (colaborare).
93. Şantierul arheologic Baia-de-Fier, în: „Materiale, III, 1957, pp. 1328.
94. Şantierul arheologic Nandru, în: „Materiale”, III, 1957, pp. 29-40.
95. Şantierul arheologic Ohaba-Ponor, în: „Materiale”, III, 1957,
pp. 41-49.
96. Şantierul arheologic Băile Herculane, în: „Materiale”, III, 1957,
pp. 51-58.
97. Cercetări asupra paleoliticului timpuriu, în: „Materiale”, III, 1957,
pp. 281-291.
98. Une nouvelle station épipaléolithique dans les Carpates Orientales,
în: „AACarp”, fasc. 1, Cracovia, 1958, p. 107.
99. Sur la présence du Swidérien en Roumanie, în: „Dacia”, N.S., II,
1958, pp. 35-58.
100. Noi puncte de vedere în cunoaşterea şi interpretarea paleoliticului,
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THE CONTRIBUTION OF C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR OLTENIA
PREHISTORIC RESEARCH
(Abstract)
C. S. Nicolaescu-Plopşor (1900-1968) is the figure of a scholar with multiple
concerns in scientific research, as an archaeologist, historian, anthropologist, folklorist
and ethnographer, geographer. The concerns of literary art in which he proved a real
talent are not neglected. He was among the first researchers who argued for
multidisciplinary research approach in terms of archeology. There were large
excavations on archaeological sites of the time, Rast, Verbicioara, Ohaba Ponor,
Herculane, Nandru, Baia Mare, Peştera in Dobrogea, Bicaz Ceahlau Mitoc, Ripiceni in
Moldova, Porţile de Fier etc. Research done in the Olt Valley, Arges, Olteţului,
Dârjovului brings new information on the early Paleolithic. He was interested in cave
drawings and in the discovery of traces of prehistoric material from about 120 caves in
northern Oltenia and southern Transylvania. For his merits was a member of the
Romanian Academy and the International Institute of Anthropology. He died on May 30,
1968, leaving behind a remarkable scientific and institutional work.
sites.
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UN NOU LOT DIN TEZAURUL DE DENARI REPUBLICANI
ROMANI, DESCOPERIT LA BREASTA – DOLJ
TOMA RĂDULESCU



În anul 1948, într-un vas de lut găsit între satul Leamna de Sus (azi
Craiova) şi Breasta, pe valea dinspre vechea mănăstire Creţeşti, veche ctitorie
boierească din timpul lui Matei Basarab, la vest de aceasta, la circa o sută de
metri, în punctul „Biserica Neagră” sau „Piscu Negru”, s-a descoperit un tezaur
de denari romani republicani, care era ascuns într-un vas de lut, pierdut în
momentul de faţă.
Aşa cum se întâmplă de obicei, tezaurul a fost împărţit sau răspândit de
descoperitor şi a ajuns la diferite persoane. În urmă cu aproape jumătate de
secol, au fost identificate două persoane care au intrat în posesia unor monede:
profesorul Constantin Stroe, de la Liceul „Elena Cuza” (doi denari, emisiuni
C. Coelius Caldus şi Marc Antoniu), iar restul de nouă monede au ajuns la
învăţătorul colecţionar Constantin Lupescu, care a predat în acele locuri (nouă
denari, amintiţi în catalog, şi două imitaţii).
Părintele prof. dr. Ion Popescu-Cilieni, domiciliat pe str. Bucovăţului,
profesor de istorie la Colegiul Naţional „Carol I” şi Liceul Comercial „Gheorghe
Chiţu”, a recuperat un lot important (cel puţin 45 de monede) de denari
republicani romani şi imitaţiile lor, de la elevii şi locuitorii din zonă, precum şi
în urma investigaţiilor sale de teren. La îndemnul dr. Constantin NicolăescuPlopşor şi al directorului de atunci al Muzeului Olteniei – Ion Firu, aceste
monede, după trecerea sa la cele veşnice, la 4 nov. 1956, au ajuns, împreună cu
alte monede antice, medievale şi moderne, în colecţiile Muzeului Olteniei. În
urma investigaţiilor noastre în arhiva fiului şi fiicei lui Ion Popescu-Cilieni, din
Bucureşti, precum şi în arhivele Muzeului Olteniei, dar şi pe baza unor fişe ale
distinsului preot, am reuşit să identificăm faptul că aceste monede aparţineau
tezaurului descoperit în anul 1948, la Breasta. Situaţii asemănătoare, în care au
apărut două sau mai multe loturi de monede din acelaşi tezaur, chiar la distanţe
îndelungate de timp de la descoperirea lor întâmplătoare, sunt întâlnite de multe
ori. Astfel, din tezaurul de denari republicani romani descoperit la Sopot,
Muzeul Olteniei a mai recuperat un lot de 11 denari republicani şi o imitaţie de
denar republican după o jumătate de veac1. Semnificativ este şi cazul marelui
tezaur de denari romani imperiali şi antonieni descoperit la Bârca, în anul 1962,
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din care s-au recuperat, iniţial, 1.921 de monede, iar apoi, peste două decenii,
încă 46 de monede, în timp ce în colecţii particulare au fost identificate cel puţin
alte două loturi monetare, dintre care unul, alcătuit din 11 monede, a şi fost
publicat, iar celelalte cu oarecare îndoială legată de alte trei tezaure romane
imperiale descoperite tot la Bârca-Dolj2. În cazul acestui tezaur monetar, este
meritul preşedintelui de atunci al S.N.R. – filiala Craiova, care a reuşit să
identifice 11 exemplare din acest tezaur monetar şi să le redea circuitului
ştiinţific. Împreună cu Gh. Poenaru Bordea a publicat monedele identificate3, iar
ulterior, Bucur Mitrea4, Maria Chiţescu5, Constantin Preda6, Delia MoisilGeorges Depeyrot7 le-au semnalat în cazul unor sinteze dedicate circulaţiei
monetare în Dacia preromană.
Toţi cercetătorii amintiţi, din cauza lipsei de accesibilitate la alte resurse
documentare, nu au avut cunoştinţă de prezenţa altui lot de 45 de monede
republicane romane şi imitaţii adunate de părintele prof. dr. Ion Popescu-Cilieni,
şi intrate, după plecarea familiei din Craiova, după anul 1960, în colecţiile
Muzeului Olteniei.
Cronologic, denarii republicani romani se eşalonează între anii
179-170 î. Hr., 32-31 î. Hr. şi corespund, în general, compoziţiei unor tezaure
contemporane din care s-a recuperat un număr mai mare de exemplare. Deşi
diferenţa numerică este consistentă între primul lot, format din 11 monede, şi al
doilea lot, din 45, totuşi, cea mai recentă monedă este tot din anii 32-31.
Tezaurul de la Breasta se încadrează în categoria depozitelor monetare care au
cele mai recente monede din anul 31 î. Hr. Este vorba despre tezaurele de la
Biled – Timiş8, Costineşti – Constanţa9, Deva – Hunedoara10, Vârvor – Dolj
(tezaur aflat la mică distanţă de tezaurul nostru, din care un lot de 68 de denari
2
Maria Magdalena Duţescu, Ana-Maria Rădulescu, Un nou lot monetar din al treilea
tezaur de la Bârca, în: „Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-Istorie”, Muzeul Olteniei
Craiova, XIII, Craiova, 2001, pp. 90-93.
3
Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri de denari republicani din Oltenia, în: „Studii
şi Cercetări de Numismatică”, nr. 7, 1980, pp. 71-81.
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Découvertes monétaires en Roumanie, 1979 (23), în: „Dacia”, N.S., 24, pp. 371-378;
Découvertes monétaires en Roumanie, 1980 (24), în: „Dacia”, N.S., 25, pp. 381-390.
5
Numismatic Aspects of the History of the Dacian State, The Roman Republican
Coinage în Dacia and Geto-Dacian Coins of Roman Type, Oxford, BAR IS 112, nº 28.
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Constantin Preda, Istoria monedei în Dacia preromană, București, Editura
Enciclopedică, 1998, p. 297.
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Les trésors de deniers antérieure à Trajan en Roumanie, Moneta, Watteren, 2003,
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Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003, p. 134, nr. 131.
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Tezaurul de denari romani republicani de la Costineşti, jud. Constanţa, în: „Pontica”, 3, 1970,
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republicani romani se află în colecţiile Muzeului Olteniei, eşalonaţi cronologic
între anii 157-156 î. Hr. – 31 î. Hr., deci contemporan cu tezaurul de la Breasta),
jud. Dolj11, Grozăveşti, com. Corbii Mari – Dâmboviţa12, Gura Padinii, com.
Orlea – Olt13, Mărgineni – Bacău14, Peretu – Teleorman15, Prejmer – Braşov16,
Târgu Ocna – Bacău17, Vlădiceni, com. Bârgăoani – Neamţ18.
Nu ne propunem să facem o analiză complexă a compoziţiei tezaurului a
cărui importanţă a fost atât de bine subliniată de către cei doi autori când s-au
referit la lotul de 11 monede19, lot mult amplificat de alte 45 de monede, dintre
care alte patru sau cinci imitaţii (exemplarul nr. 49 – suberat, posibil tot în
mediul local. Prezenţa imitaţiilor de denari romani republicani este întâlnită şi în
tezaure contemporane cu tezaurul de la Breasta, dar şi în altele mai timpurii, cum
ar fi tezaurul de monede republicane de la Locusteni – Dolj (88 de denari şi o
imitaţie)20 sau tezaurul de la Sopot – Dolj (40 de denari şi patru imitaţii)21. Dar,
geografic, cel mai apropiat este tezaurul de la Vârvor – Dolj şi, apoi, cel
descoperit la Gura Padinii, din care s-a recuperat cea mai mare parte a
monedelor, dar unde, se pare că n-ar fi imitaţii de denari republicani romani.
Tezaurul de la Breasta are multe elemente de comparaţie, identice cu tezaurul
descoperit la Vârvor, dar şi cu unele particularităţi, cum sunt cele cinci imitaţii
de denari romani republicani, care se întâlnesc de multe ori şi la alte tezaure,
probă evidentă a nevoii de numerar în comerţ a geto-dacilor şi a prestigiului de
care se bucura atunci denarul republican roman prin calitatea metalului preţios
care îi permitea să circule într-un spaţiu geografic vast.
De obicei, monetăriile majoritare aparţin capitalei Roma, iar în cazuri
excepţionale sunt mobile în timpul războaielor civile pentru plata legiunilor şi a
altor unităţi militare (nr. 31 – monetărie mobilă cu Sulla, nr. 43 – monetărie
mobilă cu Caesar, nr. 48-49 – monetărie mobilă cu Marc Antonius) şi o excepţie
11

Delia Moisil-Georges Depeyrot, op. cit., pp. 136-137, nr. 135.
Bucur Mitrea, V. Drob, Un tezaur de denari republicani romani descoperit în judeţul
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14
Viorel Căpitanu, Noi descoperiri monetare antice intrate în colecţiile Muzeului din
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(nr. 47 – monetărie în Sicilia). În cazul tezaurului de la Vârvor, contemporan, şi
în zona acesteia domină monetăriile de la Roma cu excepţii apropiate, cum ar fi:
monetăria în mişcare cu Cn. Pompeius (nr. 60), Italia (nr. 62), monetărie în
mişcare cu Brutus şi Cassius (nr. 63), Sicilia (nr. 64), monetărie mobilă cu
M. Antonius (nr. 65-67) şi o excepţie, monetăria Cyrenaica (nr. 68 – ultima din
tezaur), dar explicabilă prin situaţia politică şi militară a momentului, sfârşitul
celui de-al doilea război civil, care bântuia Imperiul Roman. De altfel, Marc
Antonius, în preajma luptei de la Actium (2 sept. 31 î. Hr.), când a fost înfrânt
definitiv de Octavian care beneficiase de ajutorul urmaşului lui Burebista –
regele Dicomes, primise promisiunea de la Cotiso, alt succesor al lui Burebista,
că îl va ajuta. Considerăm că pericolul permanent pentru posesiunile romane din
Balcani, care erau atacate de geto-daci în special iarna, când Dunărea îngheţa, a
determinat Imperiul Roman să răspundă provocărilor, să deplaseze trupe la nord
de Dunăre şi să distrugă sistemul de apărare al geto-dacilor. În aceste condiţii,
era firesc să fie în atenţie şi sistemul de apărare şi refugiu al Pelendavei, care nu
a revenit, de la aceste evenimente militare, la strălucirea de altădată, până la
cucerirea Daciei de către romani.
Descoperirea acestui tezaur este normală cu atât mai mult cu cât se află,
geografic, în imediata vecinătate a sistemului de fortificaţii dacice de refugiu,
având în preajmă numeroase aşezări rurale atestate şi prin alte descoperiri de
acelaşi gen, cum este tezaurul de pe strada Bucovăţ, tezaurul de la Mofleni22,
tezaurul de la Floreşti – Şimnic23 sau cel de la Vârvor – Dolj24, contemporan cu
tezaurul nostru şi aflat, geografic, la mică distanţă de Valea Jiului. Acest fapt
este explicabil prin sistemul de fortificaţii geto-dacice de refugiu din zona
cunoscută cu numele de Pelendava25.
În lipsa unei documentaţii foto, care n-a depins de noi, ci de
subiectivismul celor care îl au în custodie, am folosit metoda descriptivă,
capabilă şi acceptată de cei care doresc o cât mai reală cunoaştere a speciilor
monetare care au circulat în Dacia preromană în această parte, către ultimul sfert
al secolului I î. Hr.
Tezaurul descoperit la Breasta şi redat circuitului ştiinţific de către noi,
aduce lămuriri importante asupra unei perioade tulburi în istoria strămoşilor
22
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noştri, strict legată de finalul războaielor civile care bântuiseră Imperiul Roman
mai multe zeci de ani.
CATALOG
Anonim
1. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, X. C.p.
Rv. Luna în bigă spre dr., ţine biciul cu mâna dr. şi hăţuri în st.; în exergă,
ROMA. L.p.
Ax 7; 3,85 g; diam. 17 x 17,8; inv. 1.715, nr. vechi 16.095/18 – puţin circulată.
R.R.C. 158/1. Roma, 179-170 î.Hr.
TI.VETVR
(Tiberius Veturius)
2. Av. Bustul lui Marte spre dr., drapat, purtând coif cu crinieră lungă; în spate,
X, şi TI-VE (VE în ligatură), de sus în jos.
Rv. Doi războinici împung cu săbiile un porc ce-l ţine în braţe un tânăr
îngenuncheat; deasupra, [R]OMA.
Ax. 12; 3,82 g; diam. 18,5 x 18,8; inv. 1.737, nr. vechi 16.095/40 – bine
conservată.
R.R.C. 234/1. Roma, 137 î. Hr.
CN.LVCR.TRIO
(Cnaeus Lucretius Trio)
3. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, TRIO; în faţă, X.
Rv. Dioscurii, spre dr.; dedesubt, CN. LVC[R; în exergă, ROMA].
Ax. 9; 3,86 g; diam. 17,5 x 17; inv. 1.703, nr. vechi 16.095/51 – bine conservată.
R.R.C. 237/1a. Roma, 136 î. Hr.
L.ANTES.GRAG
(Lucius Antestius Grangulus)
4. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, GRAG; în faţă, X, C.p.
Rv. Jupiter, în quadrigă, spre dr., ţine sceptru şi hăţuri în mâna st. şi aruncă
fulger cu dr.; dedesubt, ANTES (ANTE în ligatură); în exergă, ROMA.
Ax. 12; 3,63 g; diam. 18 x 19; inv. 1.716, nr. vechi 16.095/19 – bine conservată.
R.C.R. 238/1. Roma, 136 î. Hr.
T.CLOVLI
5. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, o cunună de lauri; jos ROMA.
C.p.
Rv. Victoria, în bigă, spre dr.; ţinând cu ambele mâini hăţurile; jos, spic; în
exergă, T.CLOVLI. C.p.
Ax 12; 3,81 g; diam. 18 x 20; inv. 1.722; nr. vechi 16.095/25 – bine conservată.
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R.R.C. 260/1 Roma, 128 î. Hr.
ANONIM CU CAP DE ELEFANT
6. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, X. C.p.
Rv. Zeiţă, în bigă, spre dr.; ţinând un sceptru şi biciul în mâna st. şi o ramură cu
dr.; dedesubt, cap de elefant, legat de un clopoţel, iar sub acesta ROMA. L.p.
Ax 12; 3,78 g; diam. 18 x 18,2; inv. 1.709; nr. vechi 16.095/12 – puţin circulată.
R.R.C. 262/1 Roma, 128 î. Hr.
N.FABI PICTOR
(N. Fabius Pictor)
7. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, X. În faţă, marcă de control G.
Contramarcă. C.p.
Rv. Q. Fabius Pictor, stând spre st., pe scaun, cu cască şi cuirasă, iar în mâna dr.
ţine apex, în spate, cu st. o suliţă; în apropiere, scut cu inscripţia Q VI[RI]N; la
dr., N.FABI de jos în sus; la stânga, PICTOR de sus în jos; în exergă, ROMA.
C.p.
Ax 12; 3,83 g; diam. 16,5 x 17,3; inv.1.725; nr. vechi 16.095/28 – bine
conservată.
R.R.C. 268/1b. Roma. 126 î. Hr.
C.MALLE C.F.
(Caius [Poblicius] Malleolus Caii filius)
L.LIC
(Lucius Licinius)
CN.DOM
(Cnaeus Domitius)
8. Denar (tip serratus)
Ax. 2; 3,62 g; diam. 20; R.R.C. 282/4. Narbo, 118 î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 1,
fost col. prof. C. Stroe – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003. p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 1.
M. SERGI. SILVS/Q
(Marcus Sergius Silus/ questor)
9. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în faţă, EX.S.C; în spate, ROMA şi *.
C.p.
Rv. Călăreţ spre st., ţine spada şi un cap retezat în mâna st.; în faţă, Q; dedesubt,
M. SERGI; în exergă, SILVS.
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Ax 12; 3,68 g; diam. 17 x 18,5; inv. 1.733, nr. vechi 16.095/36 – bine
conservată.
R.R.C. 286/1. Roma, 116 sau 115 î. Hr.
C.PVLCHER
(C. Claudius Pulcher)
10. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr. Margine în relief şi c.p.
Rv. Victorie, în bigă, spre dr., ţine hăţurile cu ambele mâini; în exergă,
C.PVLCHER. Margine în relief şi c.p.
Ax 3; 3,82 g; diam. 17,3 x 19; inv. 1.635, nr. vechi 16.095/11 – bine conservată.
R.R.C. 300/1. Roma, 110 sau 109 î. Hr.
L.MEMMI
(Lucius Memmius)
11. Av. Cap de tânăr, spre dr., purtând cunună de stejar (?Apollo); în faţă, X.
C.p.
Rv. Dioscurii, în picioare, din faţă, flancaţi de cai, ţin suliţe; în exergă,
[L].MEMMI.
Ax 6; 3,87 g; diam. 19,8 x 20,2; inv. 1.707; nr. vechi 16.095/9 – bine conservată.
R.R.C. 304/1. Roma, 109 sau 108 î. Hr.
Q.LVTATI.CERCO./Q
(Quintus Lutatius Cerco), quaestor
12. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr. (coiful înaripat); deasupra, [ROMA]; în
faţă, [CERCO]; în spate, semn monetar.
Rv. Navă (galeră) cu vâsle, spre dr.; deasupra, Q.LVT (VT în ligatură) ATI.
C. Q:
pupa (acrostolium) şi prora ornată cu un cap purtând coif cu crinieră lungă; la
dr., trident. Totul într-o cunună de stejar. C.p.
Ax 6; 3,66 g; diam. 18 x 20; inv. 1.702; nr. vechi 16.095/4 – bine conservată.
R.R.C. 305/1, Roma, 109 sau 108 î. Hr.
L.THORIVS.BALBVS
(Lucius Thortius Balbus)
13. Av. Capul zeiţei Juno Sospita, spre dr., purtând pe cap pielea de capră; în
spate, I.S.M.R. (Juno Sospes Magna Regina). C.p.
Rv. Bou fugind spre dr.; deasupra, marcă de control, S; dedesubt, L.THORIVS;
în exergă, BALBVS. C.p.
Ax 3,85 g; diam. 19,5 x 18; inv. 1.734; nr. vechi 16.095/37 – bine conservată.
R.R.C. 316. Roma, 105 î. Hr.

14. Ax 6; 3,74 g; diam. 19;

CALD
([Caius Coelius] Caldus)
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R.R.C. 318/1a. Roma, 104 î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 2,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 2.
15. Ax 6; 3,77 g; diam. 18. Cu C:
R.R.C. 318/1a. Roma, 104 î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 3,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 3.
C.FABI.C.F.
(Catus Fabius Caii filius)
16. Av. Cybele spre dr., purtând văl şi corona muralis; în spate, marcă de
control. C.p.
Rv. Victorie, în bigă, spre dr., ţine hăţuri în mâna st. şi nuia în dr.; dedesubt,
pasăre; în exergă, C.FABI.C.F. C.p.
Ax 12; 3,87 g; diam. 21 x 19,6; inv. 1.724; nr. vechi 16.095/27 – bine
conservată.
R.R.C. 322/1a. Roma, 102 î. Hr.
M.SERVEILI C.F.
(Marcus Servilius)
17. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în spate, marcă de control X. C.p.
Rv. Doi soldaţi lângă cai, luptându-se; în exergă, pe două rânduri,
[M].SERVEILI C.[F].; pe rândul doi....... C.p.
Ax 12; 3,86 g; diam. 19,9 x 21; inv. 1.735; nr. vechi 16.095/38 – bine
conservată.
R.R.C. 327/1. Roma, 100 î. Hr.
PISO;CAEPIO./Q
([Lucius Calpurnius] Piso;[Quintus Servilius] Caepio / quaestores)
18. Av. Capul lui Saturn, laureat, spre dr.; în spate, harpe şi PISO, CAEPIO./Q;
dedesubt, lance, parţial afară cadru. C.p.
Rv. Două figuri bărbăteşti, şezând pe subsellium, în st. şi în dr. câte un spic de
grâu; în exergă, AD.FRV.EMV
EX.S.C. C.p.
Ax 3; 3,87 g; diam. 19 x 19; inv. 1.719; nr. vechi 16.095/22 – bine conservată.
R.R.C. 330/1a. Roma, 100 î. Hr.
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C.MALL; A.ALBINVS.SF, L.METEL
(Caius [Porcilius] Malleolus; Aulus [Postumius] Albinus Spurii filius; Lucius
[Caecilius] Metellus)
19. Av. Capul lui Mars cu coif, spre dr.; în faţă, X, C.p.
Rv. Războinic nud, spre st., ţine în mâna dr. o suliţă şi cu piciorul dr. pe o
cuirasă; la st., tropheum; la dr., o proră, caduceus şi legenda C.MAL (AL în
ligatură). C.p.
Ax 1; 3,96 g; diam. 17 x 19; inv. 1.708, nr. vechi 16.095/10 – bine conservată.
R.R.C. 335/3c. Roma ? 96 î. Hr.
20. Av. Capul lui Apollo, laureat, spre dr.; în spate, PANSA, C.p.
Rv. Minerva în quadrigă, spre dr.; ţine lance şi hăţuri în mâna dr. şi trofeu; în
exergă, C.VIBIVS.C.F . C.p.
Ax 12; 3,93 g; diam. 18,8 x 19,2; inv. 1.704; nr. vechi 16.095/6 – bine
conservată.
R.R.C. 342/5b. Roma, 90 î. Hr.
M.CATO
(Marcus [Porcius] Cato)
21. Av. Bust feminin, spre dr.; (?Roma); în spate, ROMA(MA în ligatură);
dedesubt, M.CATO (AT în ligatură). C.p.
Rv. Victorie şezând, spre dr. ţine patera în mâna dr. [şi ramură de palmier în st.,
pe umăr]; în exergă, VICTRIX (TR în ligatură). C.p.
Ax 5; 3,74 g; diam. 18 x 19,5; inv. 1.730; nr. vechi 16.095/33 – bine conservată.
R.R.C. 343/1b. Roma, 89 î. Hr.
22. Av. Capul regelui Tatius, spre dr.; în faţă, ramură de palmier; în spate,
SABIN. C.p.
Rv. Moartea Tarpeei; deasupra, steluţă în semilună; în exergă, L.TITVRI. C.p.
Ax 9; 3,81 g; diam. 17,2 x 17,7; inv. 1.736; nr. vechi 16.095/39 – bine
conservată.
R.R.C. 344/2b. Roma, 89 î. Hr.
Fără nume de monetar
(Gargilius; Ogulnius; Vergilius)
23. Av. Capul lui Apollo, spre dr.; împodobit cu cunună de stejar; dedesubt,
fulger. C.p.
Rv. Jupiter în quadrigă, spre dr., ţine hăţuri şi aruncă fulgerul; fără legendă şi
fără marcă de control. C.p.
Ax 6; 3,92 g; diam. 18,8 x 17,2; inv. 1.710; nr. vechi 16.095/13 – bine
conservată.
R.R.C. 350A/2. Roma, 86 î. Hr.
24. Ax. 6; 3,76 g; diam. 18.
R.R.C., 350A/2. Roma, 86 î. Hr.
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Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 4,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 4.
25. Ax. 5; 3,70 g; diam. 19.
R.R.C., 350A/2. Roma, 86 î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 5,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 5.
26. Av. Cap de bărbat, spre dr., cu atributele lui Apollo, Mercur şi Neptun; în
spate, marcă de control, XVI. C.p.
Rv. Victorie în quadrigă, spre dr., ţine hăţuri cu mâna st. şi o cunună cu dr.; sub
picioarele cailor, marca de control, III, în exergă, L.IVLI.BVRSI[O]. C.p.
Ax 5; 3,96 g; diam. 18,5 x 19,1; inv. 1.729; nr. vechi 16.095/32 – bine
conservată.
R.R.C. 352/1c. Roma; 85 î. Hr.
27. Av. Capul lui Apollo, laureat, spre dr.; dedesubt, fulger; în spate, MN(MN în
ligatură).FONTEI.; în faţă, C.F. C.p.
Rv. Cupidon călare pe capră, spre dr.; în st. şi dr., pilei; în exergă, thyrsus; totul
într-o cunună de laur. C.p.
Ax 3; 3,77 g; diam. 20,2 x 20,2; inv. 1.727; nr. vechi.16.095/30 – bine
conservată.
R.R.C. 353/1d. Roma, 85 î. Hr.
C.LICINIVS.L.F.MACER
(Caius Licinius Lucii filius Macer)
28. Av. Bustul lui Apollo văzut din spate, cu capul întors spre st., ţinând în mâna
dr. fulger. C.p.
Rv. Minerva în quadrigă, spre dr., ţine scut şi hăţuri în mâna st. şi lance în dr.; în
exergă.
C.LICINIVS.L.F.
MACER

C.p.
Ax 3; 4,10 g; diam. 19 x 20; inv. 1.701; nr. vechi 16.095/3 – bine conservată.
R.R.C. 354/1. Roma, 84 î. Hr.
Q.ANTO BALB PR
(Quintus Antonius Balbus, praetor)
29. Denar (tip serratus)
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Av. Capul lui Jupiter, laureat, spre dr.; în spate, S.C. C.p.
Rv. Victorie în quadrigă, spre dr.; ţine hăţuri şi ramură de palmier în mâna st. şi
o cunună în dr.; dedesubt, marcă de control C; în exergă, Q.ANTO (ANT în
ligatură). B AL (AL în ligatură). B/PR. C.p.
Ax 5; 3,91 g; diam. 19 x 20; inv. 1.717; nr. vechi 16.095/20 – ştearsă puţin la
rev. Din circulaţie.
R.R.C. 364/1d. Roma, 83 -82 î. Hr.
30. Denar (tip serratus)
Ax 7; 3,7 g; diam. 20.
R.R.C. 364/1d. Roma, 83 -82 î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 6,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 6.
L.MANLI
(Lucius Manlius)
L.SVLLA
(Lucius [Cornelius] Sulla)
31. Av. Capul Romei, cu coif, spre dr.; în faţă, L.MANLI; în spate, PRO.Q.
C.p.
Rv. Triumphator, în quadrigă, spre dr., ţine hăţuri în mâna st. şi caduceus în dr.
şi este încununat de o Victorie în zbor; în exergă, L.SVLLA.IM. C.p.
Ax 5; 3,75 g; diam. 19 X 18; inv. 1.705; nr. vechi 16.095/7 – bine conservată.
R.R.C. 367/3. Monetărie mobilă cu Sulla, 82 î. Hr.
M.METELLVS Q.F
(M. Caecilius Metellus)
32. Av. Capul lui Apollo, laureat, cu părul drapat, spre dr.; în spate, ROMA; în
faţă, X, C.p.
Rv. Scut macedonean, cu un cap de elefant; circular, M.METELLVS.Q.F.,
totul într-o cunună de lauri care decorează marginile monedei.
Ax 12; 3,74 g; diam. 17 x 18; inv. 1.718; nr. vechi 16.095/21 – bine conservată.
R.R.C. 369/1. Roma, 82-80 î. Hr.
33. Denar (tip serratus)
Av. Capul Hispaniei, spre dr., purtând văl; în spate, HISPAN. C.p.
Rv. Personaj togat, întinzând mâna dr. spre un vultur legionar – stindard înfipt în
pământ, în spatele stindardului litera landa; la st., fasces cu secure;
A.POSTA.A.F.S.N.AL (AL în ligatură) BIN. C.p.
Ax 3; 3,68 g; diam. 19,2 x 19,9; inv. 1.731; nr. vechi 16.095/34 – bine
conservată.
R.R.C. 372/2. Roma, 81 î. Hr.
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C.MARI.C.F.CAPIT
(Caius Marius Caii filius Capito)

34. Denar (tip serratus)
Av. Bustul zeiţei Ceres, drapată şi diademată cu spice, spre dr.; în spate, CAPIT
şi număr, CXX; sub bărbie, simbol, ancoră. C.p.
Rv. Plugar, spre st., cu boi înjugaţi; deasupra, număr, CXX; în exergă,
C.MARI.C.F. S.C. C.p.
Ax 5; 3,85 g; diam. 18,8 x 19,2; inv. 1.706; nr. vechi 16.095/8 – bine conservată.
R.R.C. 378/1c. Roma, 81 î. Hr.
C. NAE BALB
(C. Naevius Balbus)

35. Ax 12; 4,02 g; diam. 19.
R.R.C. 382/1b. Roma, 79. î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 7,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 7.
L.CASSI.Q.F
(Lucius Cassius Quinti filius)
36. Av. Capul lui Liber, spre dr., cu cunună şi cu thyrsus pe umăr. C.p.
Rv. Capul lui Liberta, spre st., purtând cunună de viţă cu ciorchini de struguri; în
spate, L.CASSI.Q.F. C.p.
Ax 9; 3,68 g; diam. 17 x 19; inv. 1.720; nr. vechi 16.095/23 – bine conservată.
R.R.C. 386. Roma, 78 î. Hr.
L.FARSVLEI.MENSOR
(Lucius Farsuleius Mensor)
37. Av. Libertas, diademată şi drapată, spre dr.; în spate, pileus, S.C. în faţă,
MENSOR. C.p.
Rv. Războinic, ţine lance şi conduce bigă, spre dr.; cu mâna dr. ajută un personaj
togat să urce în bigă; în exergă, L.FARSVL[EI]. C.p.
Ax 7; 3,86 g; diam. 19,2 x 19,2; inv. 1.726; nr. vechi 16.095/29 – legenda puţin
ştearsă din circulaţie.
R.R.C. 392/1b. Roma, 75 î. Hr.
C. POSTVMI AT sau TA
(C. Postumius At (?) sau Ta (?))
38. Ax 7; 3,75; diam. 19.
R.R.C. 394/1a. Roma, 74. î. Hr.
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Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 8,
fost col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 8.
C. HOSIDI C. F GETA III VIR
(C. Hosidius C.F Geta)

39. Denar (tip serratus)
Av. Bustul Dianei, spre dr., drapată, pe umăr poartă arc şi tolbă de săgeţi; în
spate, IIIVIR, în faţă, GETA. Contramarcă. C.p
Rv. Mistreţ, spre dr., străpuns de o lance şi atacat de un câine; în exergă,
C.HOSIDI.C.F. C.p.
Ax 5; 3,85 g; diam. 16 x 16,8; inv. 1.728; nr. vechi 16.095/31 – bine conservată.
R.R.C. 407/2. Roma, 68 î. Hr.
Q.POMPONI.MVSA
(Quintus Pomponius Musa)
40. Av. Capul lui Apollo, spre dr.; cu părul legat cu o bandă; în spate,
Q.POMPONI; în faţă, MVSA. C.p.
Rv. Hercule, spre dr.; purtând blana de leu şi cântând la liră; în faţă, măciucă; la
dr. [H]ERCULES; la st., MVSARVM. C.p.
Ax 5; 3,62 g; diam. 17,8 x 18,4; inv. 1.657; nr. vechi 16.095/32 – puţin ştearsă
legenda, la rev. din circulaţie.
R.R.C. 410/1. Roma, 66 î. Hr.
L.ROSCI.FABATI
(Lucii Roscii Fabati)

41. Denar (tip serratus)
Av. Capul zeiţei Juno Sospita, spre dr.; în spate, marcă de control, dedesubt,
L.ROSCI. C.p.
Rv. Tânără hrănind un şarpe; marcă de control; în exergă, FABATI. C.p.
Ax 9; 3,62 g; diam. 18 x 19; inv. 1.732; nr. vechi 16.095/35 – bine conservată.
R.R.C. 412. Roma, 64 î. Hr.
LONGIN
([Lucius Cassius] Longinus)

42. Denar
Av. Capul zeiţei Vestra, spre st., purtând văl şi diademă; la dr., cupă (simpulum);
la st., literc, C. C.p.
Rv. Votant în picioare, spre st., introduce în cista o tabletă marcată cu V; la dr.,
LONGIN. III.[V]. C.p.
Ax 3; 3,71 g; diam. 18 x 18; inv. 1.721; nr. vechi 16.095/24 – bine conservată.
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R.R.C. 413. Roma, 63 î. Hr.
CAESAR
([Caius Iulius] Caesar)
43. Av. Embleme pontificale – culullus, aspergillum, secure (dolabra
pontificalis) şi apex. C.p.
Rv. Elefant, spre dr., călcând în picioare un dragon; în exergă, CAESAR. C.p.
Ax 4; 4,07 g; diam. 17 x 17; inv. 1.712; nr. vechi 16.095/15 – ştearsă, în parte,
din circulaţie.
R.R.C. 443/1. Monetărie mobilă cu Caesar, 49-48 î. Hr.
C.VIBIVS.C.F.C.N.PANSA
(Caius Vibius Caii filius Caii nepos Pansa)
44. Av. Masca lui Pan, cu barbă, spre dr.; dedesubt, [PANSA]. C.p.
Rv. Jupiter, laureat, şezând pe un scaun, spre st., ţine patera în mâna dr. şi
sceptru în st.; la dr., [C.VI]BIVS.C.F.C.N. de sus în jos, la st., IOVIS AXVR.
de jos în sus. C.p.
Ax 3; 4,03 g; diam. 17 x 18; inv. 1.738; nr. vechi 16.095/41 – bine conservată.
R.R.C. 449/1a. Roma, 48 î. Hr.
T. CARISIVS IIIVIR
(Titus Carisius)
45 Av. Capul Romei, cu coif (coif frigian), spre dr.; în spate, ROMA, de sus în
jos. C.p.
Rv. Cornucopiae, deasupra unui glob; la st., sceptru; la dr., cârmă; jos,
T.CARIS, [cunună de lauri pe margine].
Ax 12; 3,68 g; diam. 16 x 17; inv. 1.711; nr. vechi 16.095/14 – bine conservată.
R.R.C. 464/3b. Roma, 46 î. Hr.
C. COSIDIVS PAETVS
(C. Cosidius Paetus)
46. Av. Bustul Minervei, cu coif, spre dr.; purtând aegis, C.p.
Rv. Victoria, în quadrigă, spre dr.; ţinând hăţurile şi o ramură de frunze de
palmier, în st.; în dr., cunună; în exergă, C.CONSIDI. C.p.
Ax 12; 3,40 g; diam. 17,7 x 19; inv. 1.723; nr. vechi 16.095/26 – bine
conservată.
R.R.C. 465/5. Roma, 46 î. Hr.
MAG. PIVS. IMP. PRAEF. CLAS. ET. ORAE MARIT
(Sextus Pompeius, Magnus Pius, imperator iterum, praefectus classis et orae
maritimae)
47. Av. Capul lui Cn. Pompeius magnus, spre dr.; în spate, ulcior (guturnium); în
faţă, lituus; legendă circulară MAG. PIVS. IMP.[ITER]
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Rv. Neptun, spre st., ţine aplaustrum în mâna dr. şi hlamida pe braţul st., punând
piciorul de pe o proră; Neptun este încadrat de fraţii din Catane (Sicilia),
Amphinomus şi Ampias, care îşi poartă părinţii pe umeri; deasupra, [PRAEF];
în exergă, CLAS. ET. OR[Æ] MAR (în ligatură) IT.EX.S.[C].
Ax 12; 3,82 g; diam. 17 x 18; inv. 1.698; nr. vechi 16.095/11 – bine conservată.
R.R.C. 511/3a. Sicilia, 42-40 î. Hr.
ANT.AVG.III VIR.R.P.C.
([Marcus] Antonius, augur, triumvir reipublicae constituendae)
48. Av. Navă, spre dr., având la proră sceptrul împodobit cu trese; deasupra,
ANT.AVG., dedesubt, III VIR.R.P.C. Contramărci. C.p.
Rv. Aquila între două stindarde; dedesubt, LEG.III. C.p.
Ax 7; 3,44 g; diam. 17 x 15; inv. 26.946 – tezaur Breasta, Dolj – stare
conservare: parţial ştearsă.
R.R.C. 544/23. Monetărie mobilă cu M. Antonius. 32-31 î. Hr.
Gh. Poenaru Bordea şi Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 9,
cu completarea prezenţei contramărcilor la av. – tezaur Breasta, fost col. prof.
C. Stroe – Craiova, donaţie prof. Al. Dinu, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” –
Craiova.
49. Denar – suberat, posibil imitaţie.
Av. Navă, spre dr., având la proră sceptru împodobit cu trese; deasupra, VVT,
dedesubt, III VIR.R.P.C.
Rv. Aquila între două stindarde; dedesubt, LEG.V. C.p.
Ax 12; 3,16 g; diam. 17 x 17; inv. 1.714; nr. vechi 16.095/17 – bine conservată.
R.R.C. 544/18. Monetărie mobilă cu M. Antonius. 32-31 î. Hr.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 9.
Imitaţii
50. Av. Capul Romei, cu coif, aripat, spre st.; în spate, de sus în jos, ROMA
(MA în ligatură, cu litera A întoarsă), __ I
Rv. Dioscurii, călare, spre dreapta, redaţi mai rudimentar; în exergă, ROMA (A
ca landa).
Ax. 7; 3,63 g; diam. 19,3 x20; inv. 1.755; nr. vechi 16.095/62 – bine conservată.
51. Av. Capul Romei, cu coif, aripat şi colier la gât, spre dr.; în spate, marcă de
control?. C.p.
Rv. Victoria, în bigă, spre dr.; ţinând hăţurile şi o ramură de frunze de laur în
mâna st., iar în cea dr. o cunună; sub cai, literele CTMI (TMI inversate); în
exergă, litere inversate de la st. la dr. MVTMI. C.p.
Ax. 11; 4,70 g; diam. 19,3 x 19,3; inv. 1757; nr. vechi 16.095/64 – bine
conservată.
52. Av. Capul laureat, cu barbă, al lui Jupiter sau Saturn, spre dr.
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Rv. Unul dintre cei doi fraţi din Catane (Sicilia), Amphinomos sau Anapias,
purtându-şi tatăl pe umeri şi fugind spre dr.; la st., M. HERENNI (HE în
ligatură). C.p.
Ax 3; 3,79 g; diam. 16,8 x 19,2; inv. 1.756; nr. vechi 16.095/63, rv. tip R.R.C.
308 (M. Herennius. Roma 108 sau 107 î. Hr.) – bine conservată.
53. Av. Capul Romei, cu cască aripată, colier şi bucle pe umărul dr.; spre dr., în
spate, X, C.p.
Rv. Jupiter (redat schematic), în quadrigă, spre dr., ţine hăţurile şi un fel de
sceptru, iar cu dr., schematizat, aruncă fulgerul; în exergă, LSCPASIAG, C.p.
Ax 3; 3,69 g; diam. 17,8 x 18,2; inv. 1.759; nr. vechi 16.095/67; rv. tip R.R.C.
311 (L. Scipio Asiagenus, Roma, 106 î. Hr.) – bine conservată.
54. Av. Capul laureat al lui Apollo, spre dr.; redat mai puţin artistic; în spate, cu
globule la capete, litere fără sens, landa FONIIC, în faţă, jos, F şi o globulă.
Rv. Cupidon, călare pe capră, spre st.; două figuri; în exergă, thyrsus, totul între
două cercuri globulate.
Ax 3; 3,76 g; diam. 19,6 x 18,9; inv. 1.753; nr. vechi 16.095/60 – tip probabil
R.R.C. 353 (Mn. Fonteius C.F. Roma, 85 î. Hr.) – bine conservată.
55. Av. Tipul general C. Coelius Caldus, R.R.C. 318/1a, an 104: Rv. C. Naevius
Balbus, serratus, R.R.C., 382/1a.
Ax 5; 3,23 g; diam. 17.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 10,
fostă col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003 p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 10.
56. Hibrid cu ştanţe copiate(?); Av. C. Calpurnius Piso Frugi; R.R.C. 408/1a, an
67; Rv. L. Iulius Bursio; R.R.C. 352/1a, an 85.
Ax 12; 3,72 g; diam. 18 x 16.
Gh. Poenaru Bordea, Onoriu Stoica, Tezaurul de la Breasta şi alte descoperiri
de denari romani republicani din Oltenia, în: „SCN”, VII, 1980, p. 72, I, nr. 11,
fostă col. inv. C. Lupescu – Craiova.
Delia Moisil-Georges Depeyrot, Les trésors de deniers antérieurs à Trajan en
Roumanie, Moneta, Wetteren, 2003, p. 134, nr. 132 – tez. Breasta, nr. 11.
UN NOUVEAU LOT DE DENIERS RÉPUBLICAINS ROMAINS DU TRÉSOR
DE BREASTA – DOLJ
(Résumé)
Il y a 50 années siécles le Musée de l’Olténie a acheté un lot de 45 monnaies
(40 deniers républicains romains et 5 imitations) qui s’ajutent aux 11 exemplaires
conservés par le collectioner, décuvertes en 1948. Ce lot (du 11 deniers) a été publié par
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Gheorghe Poenaru Bordea et Onoriu Stoica. Dans ce moment-ci, le lot est constitué de
49 deniers et 7 imitations, des émissions échelonnées entre 179-170 et 32-31 av. J. Chr.
L’étude est accompagnée par une catalogue des monnaies contenant la
description détaillée des monnaies.
Mots-clefs: trésor, deniers républicains romains, imitations, Breasta – Dolj.

CETATEA SEVERINULUI ŞI BISERICILE ORTODOXE DIN
INTERIORUL FORTIFICAŢIILOR


RADU ŞTEFAN VERGATTI

Cu patru decenii în urmă, în anul 1975, am fost invitat să particip la o
sesiune de comunicări ştiinţifice, organizată de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier
din Drobeta-Turnu Severin, condus pe atunci de dl dr. Mihai Davidescu1. Cu
acea ocazie, l-am însoţit pe prof. Dumitru Berciu. Subiectul pe care l-am abordat
a fost cel al prezenţei cavalerilor Ospitalieri în Banatul Severinului. Din cauza
interesului din acel moment pentru alte aspecte ale istoriei contemporane a
oraşului Drobeta-Turnu Severin au fost blocate atât textul lui Dumitru Berciu,
cât şi al nostru, care nu au apărut până astăzi. Acum, ducem cercetarea de atunci
mai departe, reluând câteva dintre ideile de altădată. Precizăm această situaţie
deoarece, în prezent, discuţia noastră se desfăşoară într-o altă direcţie: cercetarea
cetăţii româneşti2 a Severinului şi o serie de implicaţii ale existenţei ei.
Locul unde s-a ridicat cetatea medievală a Severinului a fost bine ales.
S-au folosit înţelepciunea şi experienţa romanilor, care edificaseră acolo, la
vadul Dunării, un castru şi un pod. În apropierea construcţiilor antice, pe o
înălţime unde se aflau „canabae”-le castrului, nu departe de terme, oamenii din
Evul Mediu şi-au înălţat propria lor fortificaţie. Au ales un loc înalt pentru a
putea observa mai bine mişcările celor ce se apropiau de ei, prieteni sau
duşmani. S-a procedat astfel deoarece oamenii din acea perioadă erau obligaţi să
folosească natura drept aliat, căci nu aveau puterea şi ştiinţa romanilor, care
înălţau castrele şi oraşele lor pe terenuri plate, subordonând împrejurimile unui
plan bine structurat.
Poziţia cetăţii medievale şi a oraşului din jurul ei, construite deasupra
„canabae”-lor3 a fost aleasă fiindcă se afla la intersecţia drumului fluvial al


Prof. univ. dr., Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste.
A se vedea, printre altele, M. Davidescu, Monumente medievale din Turnu Severin,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1969, passim.
2
Cf. Pál Engel, The Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526,
I. B. Tauris, London-New York, 2005, p. 136; a se vedea şi ediţia în limba română, Engel Pál,
Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, 895-1526, ediţia a II-a, îngrijită de Adrian
Andrei Rusu şi Ioan Drăgan, traducere de Aurora Moga, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 165.
3
Cf. Al. Bărcăcilă, Turnu-Severin, trei veacuri de viaţă medievală, în: „Arhivele
Olteniei”, Serie veche, nr. 65-66 (1933); Idem, în: „Studii şi Cercetări de Numismatică”, 11, 1953,
pp. 173-188; Gr. Florescu, Castrul roman Drobeta (Turnu Severin). Cercetări şi săpături
arheologice din 1931, în: „Revista Istorică Română”, III, 1933, fasc. I, pp. 32-54; Radu Florescu,
Les phases de construction du castrum Drobeta (Turnu Severin), în: „Studien zu den Militärgrenze
Roms”, Vorträge des 6. Internationalen Limeskongresses în Süddeutschland. Beihefte des Bonner
Jahrbücher, vol. 19, Köln, Graz, 1967, pp. 144-145.
1
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Dunării cu calea de uscat care unea Banatul cu oraşele din Peninsula Balcanică.
Era firesc. După remarca istoricului belgian Henri Pirenne, oraşele medievale
s-au născut în trei locuri:
1. la intersecţia drumurilor;
2. în jurul rezidenţei unui mare nobil sau a unui monarh;
3. în jurul unei mari mănăstiri.
În cazul Cetăţii Severinului, situaţia este limpede. Cetatea şi
fortificaţiile ei s-au situat la intersecţia a două mari drumuri comerciale,
respectându-se şi tradiţia moştenită de la Imperiul Roman.
Numele cetăţii, după cele păstrate pe cale orală din generaţie în
generaţie, transmise de la gură la ureche, ar putea proveni de la imperatorul
Septimius Severus (193-211 p. Chr.). Se pare că în timpul domniei lui, castrul şi
locul respectiv au avut un rol important în apărarea acelui punct de trecere peste
Dunăre. În orice caz, în Evul Mediu această denumire de Ţară a Severinului –
Terra Zeurino/Zeurini4 şi de Cetatea Severinului5 au fost păstrate şi trasmise
până astăzi.
Perpetuarea numelui este una dintre dovezile continuităţii românilor pe
acele meleaguri. În alte părţi, unde s-au aşezat slavi sau maghiari, numele
aşezărilor şi al locurilor au fost date de noii veniţi. Aici nu s-a petrecut un
asemenea fenomen. Legătura permanentă a celor din Banat cu românii din sudul
Dunării şi cu cei din viitoarea Ţară Românească este atestată într-un mod
incontestabil. Poate fi citat, în acest sens, cronicarul francez Henri de
Valenciennes, care a relatat că, în jurul anului 1210, o fiică naturală a celui de-al
doilea împărat al Imperiului Latin de Răsărit, Henri de Hainaut (1206-1216), s-a
măritat cu un conducător vlah, pe nume Esclas6. Cronicarul l-a numit pe Esclas
barbar, deoarece era de confesiune ortodoxă şi nu vorbea limba latină. În
realitate, Esclas era un puternic conducător local, descendent direct al
împăratului Ioniţă Caloian, stăpân al cetăţii Tzepina şi al Banatului7.
Săpăturile arheologice au arătat că Cetatea Severinului, în prima fază a
existenţei sale medievale, a fost înălţată la finele secolului al XII-lea şi la
începutul secolului următor8. Cândva, între anii 1241-1243, când au trecut prin
4
Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. I, 1247-1500, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1966, pp. 3-11 (în continuare, se va cita D.R.H.).
5
Călători străini despre ţările române, vol. 7, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1980, p. 506.
6
Cf. Radu Ştefan Ciobanu (Vergatti), Les chroniquers français de la IV-e Croisade et
les Roumains de l'aire de la latinité orientale, în: „Nouvelles Études d'Histoire”, 7, Publiées à
l'occasion du XVIe Congrès International des sciences historiques, Stuttgart, 1985, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1985, pp. 157-176.
7
Ibidem.
8
Cf. Al. Bărcăcilă, Turnu-Severin, trei veacuri de viaţă medievală, în: loc. cit.;
Gr. Florescu, Castrul roman Drobeta (Turnu Severin). Cercetări şi săpături arheologice din 1931,
în: loc.cit., pp. 32-54; Radu Florescu, Les phases de construction du castrum Drobeta (Turnu
Severin), în: loc. cit., pp. 144-145.
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Banat, oştile mongolo-tătare comandate de hanul Kadan9, componente al armatei
lui Batu han şi Subudai Bogatur10, probabil a fost distrusă şi Cetatea
Severinului11. S-a emis şi s-a susţinut ideea, pe baza rezultatelor cercetărilor
arheologice12, că atunci ar fi putut să fie prima distrugere a Cetăţii Severinului.
Este o ipoteză plauzibilă, susţinută şi de ceramica descoperită în cetate în
apropierea zidurilor, care datează din acea primă etapă. Din păcate, nu au fost
găsite izvoare scrise care să ateste numele stăpânilor cetăţii de atunci. Ne este
greu să apropiem numele stăpânilor cetăţii de acel „li roi de Blaquie” pomenit de
cronicarul Philippe Mouskee, episcop din Tournay, ca biruitor al oştilor
mongolo-tătare comandate de Kadan13. Nu credem că ar putea fi făcută o
apropiere nici de acel Mişelav, un alt conducător al românilor, victorios şi el
contra oştilor mongolo-tătare comandate de acelaşi han, pomenit ca atare de bine
informatul cronicar persan Reshid-od Din14.
Important este faptul că românii au fost atât de bogaţi, încât au putut
reface rapid Cetatea Severinului. În această a doua fază a existenţei ei, care a
durat de la mijlocul secolului al XIII-lea până la cucerirea turcilor otomani, în
anul 1524, cetatea a fost mărită. Perimentrul său, situat în Oraşul Drobeta-Turnu
Severin, în grădina publică şi în curtea actualului Colegiu Naţional „Traian”, era
de forma unui poligon neregulat, înscris într-un dreptunghi, de dimensiuni
relativ mici, având laturile cu lungimea de aprox. 70 x 27 m15. De data aceasta,
în a doua ei fază, cetatea a avut o dublă incintă. Ea a fost formată din două pânze
de ziduri groase de 2-4 m. Abia târziu, în secolul al XV-lea, se va adăuga o a
treia pânză de ziduri, către nordul cetăţii. Tehnica de construcţie, numită
„emplecton”, a fost moştenită de la arhitectul latin Vitruvius (80-70 a. Chr. –
post 15 p. Chr.), care i-a dat şi numele. La înălţarea paramenţilor, a fost
întrebuinţată piatră ecarisată luată din demantelarea castrului roman aflat în
vecinătate16. Emplectonul propriu-zis a fost realizat de către constructori din
piatră mare de râu, uşor de luat din Dunăre, sau adusă din zona montană, înecată
în mortar. Paramenţii au fost legaţi între ei prin grile din lemn, tăiate la capete în

9

Cf. Aurel Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978, p. 205.
10
Ibidem.
11
Cf. Pamfil Polonic, Raport hebdomadaire. Dimanche, le 2 juin 1896, în: B.A.R., Ms.
Rom., nr. 5135, f. 81 v.
12
Ibidem.
13
Cf. Radu Ştefan Ciobanu (Vergatti), Ştiri despre români la Philippe Mouskées,
cronicar orăşean francez din secolul al XIII-lea, în ,,Muzeul Naţional”, III/1976, pp. 246-256;
Idem, Probleme ale omului şi societăţii în a doua parte a Romanului Rozei, Piteşti, Editura Trend,
2013, pp. 201-212.
14
Cf. Aurel Decei, op. cit., p. 205. Printr-un calcul lingvistic, Aurel Decei a încercat să
facă o apropiere între numitul Mişelav şi voievodul Seneslau din Diploma Ioaniţilor (Ibidem).
15
Cf. Al. Bărcăcilă, op. cit., 1937, p. 149.
16
Ibidem, p. 164.
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formă de cozi de rândunică, pentru a se încastra mai bine, mai sigur, în
paramenţi17.
Zidurile cetăţii erau flancate de cinci turnuri. Se mai păstrează zidurile
unui turn înalt de circa trei etaje, cel din nord-vest. În zidul păstrat erau
practicate ferestre-creneluri, cu deschiderea în formă de pâlnie, largă în interior
şi îngustă spre exterior. Se proceda astfel pentru ca apărătorii să aibă spaţiu
interior comod, suficient pentru tragere. În zidul acestui turn se mai zăresc
urmele bârnelor care făceau separaţia între etaje. Mărimea acestui turn şi poziţia
lui permit să se avanseze ipoteza că el servea şi ca locuinţă a comandantului
cetăţii. Acesta ar fi putut să fie şi banul din Bănia Severinului a Ţării
Româneşti18. La turnul din nord-vest, se observă încă uşor că pereţii exteriori
erau oblici. Constructorii au procedat în acest mod pentru a permite să alunece
pe suprafaţa înclinată atât pietrele aruncate de catapulte, ghiulelele trase din
tunuri, cât şi ploaia şi zăpada. Pentru ridicarea acestor ziduri, credem că s-a
folosit modelul întrebuinţat la fortificaţiile cruciaţilor din „Ţara Sfântă” sau ale
cavalerilor din Europa Occidentală. Pe sub turnul din nord-vest şi pe sub
perechea lui, din sud-vest, total distrus astăzi, erau două porţi de acces în cetate.
Parţial, drumul interior către platoul central al cetăţii era pavat cu dale din piatră,
provenite de la castrul roman19.
Pe platoul cetăţii se găsesc ruinele unei mici biserici, cu dimensiunile
de 12,5 m x 7,5 m. Planul ei este de forma unui dreptunghi (în formă de sală, de
navă), terminat către răsărit, unde este locul altarului, cu o absidă. Aceasta din
urmă este pentagonală, în exterior, şi semicircular, în interior. Spaţiul interior al
monumentului de cult a fost împărţit, conform cerinţelor confesiunii ortodoxe, în
trei încăperi: altar, naos, destinat bărbaţilor, şi pronaos, folosit de către femei20.
A fost o împărţire deosebită de aceea a bisericilor de confesiune catolică.
O a doua biserică, cu dimensiunile de 11 m x 5,6 m, la exterior, a fost
descoperită către sud, în apropiere de turnul rotund, acolo unde coboară panta în

17

Folosirea grilelor din lemn, sub formă de şenaj, încastrate în zid, se mai surprinde
astăzi la turnul din nord-est al cetăţii, numit, prin tradiţie, „Turnul lui Septimiu Sever”. În restul
zidurilor cetăţii nu se pot surprinde urmele încastrării bârnelor care altădată au format şenajul, căci
procesul de demantelare este accentuat.
18
Facem această deosebire deoarece denumirea de Bănie, pentru Ţara Românească,
este deosebită de aceea de banat, folosită în regalitatea maghiară. În ierarhia boierilor Ţării
Româneşti, banul a deţinut un loc important, fiind situat imediat după domn (cf. Ştefan Ştefănescu,
Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965, pp. 13-33).
19
Cf. Al. Bărcăcilă, Cetatea Severinului, în: „B.C.M.I”, An XXXII, Fasc. 100, AprilIunie 1939, p. 75.
20
Cf. Al. Bărcăcilă, Cetatea Severinului (Început de cercetări arheologice), în:
„B.C.M.I”, An XXX, Fasc. 94, Octombre-Decembre 1937, p. 150.

Cetatea Severinului şi bisericile ortodoxe din interiorul fortificaţiilor
45
_______________________________________________________________________________

curtea colegiului. Şi acest monument creştin avea aceeaşi împărţire interioară.
Este o dovadă că biserica a aparţinut confesiunii ortodoxe21.
Am folosit ca argument – pentru a arăta cărei confesiuni aparţin cele
două biserici – împărţirea spaţială interioară. La biserica de pe platou s-a
încercat, în secolul al XV-lea, după 1420, când asupra cetăţii s-a impus
stăpânirea regalităţii maghiare, să se ajungă la o adaptare spaţială cerută de
confesiunea catolică. Atunci, au fost dărâmate zidurile interioare dintre altar şi
naos, dintre naos şi pronaos. Ca urmare, s-a căutat să se obţină nava
longitudinală tipică pentru bisericile de confesiune catolică. A doua biserică, de
confesiune ortodoxă, a fost demantelată în întregime de către maghiari22.
Bisericile din interiorul Cetăţii Severinului au făcut parte dintre cele
cinci cele mai vechi biserici de confesiune ortodoxă, construite din zid, în
secolul al XIII-lea, pe pământul viitoarei Ţări Româneşti23. Descoperirile
arheologice din ultimii ani ne permit să susţinem, deocamdată, că din a doua
parte a secolului al XIII-lea, pe teritoriul viitoarei Ungrovlahii se aflau cel puţin
cinci biserici din zid, de confesiune ortodoxă: două în Cetatea Severinului, una
la Cetăţeni, Argeş, şi două în Curtea de Argeş24. Toate acestea se înscriu în
21
Cf. Al. Bărcăcilă, Drobeta – azi Turnu Severin, în: „Boabe de Grâu”, 1932, p. 40;
planul şi la Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, vol. I – De la orânduirea comunei
primitive până la sfârşitul veacului al XVI-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1963, p. 69.
22
Ibidem. A. T. Laurian, în timpul perieghezei sale, având drept scop cercetarea
monumentelor istorice româneşti, a mai semnalat existenţa a două biserici ortodoxe în afara
zidurilor cetăţii medievale. Ca urmare, el a putut scrie că în oraşul Drobeta-Turnu Severin erau
patru biserici ortodoxe (cf. A. T. Laurian, Istriana sau descrierea antichităţilor din pregiurul
Dunării, descoperite într-o călătorie din vara 1845, în: „Magazin Istoric pentru Dacia”, II (1846),
p. 108.
23
Grigore Ionescu presupune că în secolul al XIII-lea au fost numai trei biserici din zid
(piatră şi cărămidă): cele două catolicoane de la Cetatea Severinului şi biserica Sân Nicoară,
Curtea de Argeş (cf. Grigore Ionescu, op. cit., în vol. cit., p. 69); în localitatea Drobeta-Turnu
Severin, în afara zidurilor cetăţii, au mai existat două biserici, ale căror ruine au fost datate în
secolul al XIV-lea. Nu ne-am pronunţat şi asupra acestora, deoarece una dintre ele a fost total
distrusă în momentul construirii unei locuinţe a familiei Săvoiu. Se pare că această biserică era de
confesiune catolică. A doua biserică, situată tot extra-muros, este greu de definit din punctul de
vedere al apartenenţei la o confesiune. Aceste două biserici au fost menţionate încă din anul 1869,
de către Cezar Bolliac. Deoarece ele nu au intrat, stricto sensu, în subiectul discutat acum, nu
ne-am pronunţat asupra lor.
24
Ne referim aici la Cetăţeni, Argeş (cf. Lucian Chiţescu, Anca Păunescu, Cercetările
arheologice efectuate la complexul de monumente feudale de la Cetăţeni, jud. Argeş. Locuinţa
voievodală, în: „Cercetări arheologice”, VIII, Bucureşti, 1986, pp. 49-52), la prima biserică
voievodală din Curtea de Argeş (numită Curtea de Argeş I, peste care s-a ridicat biserica
domnească cu hramul Sf. Nicolae, cf. Virgil Drăghiceanu, Curtea Domnească din Argeş. Note
istorice şi arheologice, în „B.C.M.I.”, X-XVI, Bucureşti, 1917-1923, p. 52 şi urm.; Idem, Jurnalul
săpăturilor din curtea domnească a Argeşului, în „B.C.M.I.”, X-XVI, Bucureşti, 1917-1923,
p. 138 şi urm.) şi la Sân Nicoară din Curtea de Argeş (cf. Sergiu Iosipescu, Ionuţ Iancu, Adrian
Stănilă, Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în campania 2011 la Biserica Sân
Nicoară – Curtea de Argeş, în http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4830 (accesat la 25.08.2015;
Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti

Radu Ştefan Vergatti
_______________________________________________________________________________

46

marea arie a construcţiilor bisericilor de confesiune ortodoxă din Sud-Estul
Europei. Putem exemplifica prin similitudinea edificiilor din Cetatea Severinului
cu acelea din Centrul Religios din Târnovo. Ne referim aici, în mod special, la
Biserica Sf. Dimitrie şi la cele 17 capele de la Trapeziţa25. Acestora li se mai
poate adăuga descoperirea făcută în ultimii ani, a unei mari biserici aflate în
sudul oraşului Varna. Nu trebuie neglijat faptul că în jurul cetăţii, refăcute şi
mărite după mijlocul secolului al XIII-lea, s-a săpat şi un şanţ de apărare26, a
cărui deschidere era, în partea superioară, de șapte-opt metri. În mod obişnuit, la
şanţurile de apărare se practica o deschidere atât de mare, deoarece astfel se
împiedica posibilitatea unui cal să sară peste şanţ; un călăreţ şi calul său puteau
depăşi un şanţ cu o deschidere de patru-cinci metri. În această situaţie, este
foarte posibil ca intrarea prin cele două porţi ale cetăţii – cea din nord-vest şi cea
din sud-est – să se fi făcut prin folosirea unor pont-levis.
Şi inventarul arheologic descoperit mai ales în vecinătatea bisericii de
confesiune ortodoxă, de pe platoul din interiorul Cetăţii Severin, arată că în zonă
locuia o populaţie românească. Ea era de confesiune creştin-răsăriteană. Acolo
s-a găsit ceramică smălţuită, în fragmente colorate, asemănătoare cu cele
descoperite în alte părţi ale Ţării Româneşti, cum ar fi la Curtea de Argeş. Pe
unul dintre fragmentele smălţuite – un fragment de farfurie ornamentată cu linii
şerpuite în cuva interioară şi la legătura cu bordul – pe linia de mijloc a bordului
se găsesc gravate literele DRA(...), scrise cu alfabet chirilic. Foarte posibil, a fost
începutul numelui DRAGOMIR27, scris cândva, în secolul al XIV-lea. Alături de
ceramica fragmentată au fost găsite vârfuri de săgeţi şi de lance, împreună cu
resturi de zgură. Ele arată că acolo era un atelier unde se făceau arme pentru
locuitorii cetăţii. Dintr-o perioadă ulterioară, sfârşitul secolului al XIV-lea şi
începutul secolului al XV-lea, s-au păstrat ghiulele de mărimi diverse, între şase
şi 25 cm diametru, din piatră, alături de o ţeavă de tun din bronz, fragmentele
altor ţevi de tun şi ale unei catapulte28. Ţeava de tun din bronz este de o
(secolele X-XIV), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1974, p. 278, fig. nr. 32 reproduce şi
planul bisericii Sân Nicoară, care este al unei biserici de tip navă, asemănător cu catolicoanele din
Cetatea Severinului).
25
Gr. Ionescu, op. cit., în: vol. cit., p. 69; asemănarea cea mai mare este cu capela
nr. 11 (cf. Nikola Mavrodinov, Ednokorabnata i krŭstovidnata tsirkva po bŭlgarkitie zemi do kraia
na XIV v.: s 170 obraza v teksta i rezume na frenski, Dŭrzhavna pechatnitsa, Sofia, 1931, p. 15;
Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident..., ed. cit., pp. 275-277).
26
Şanţul de apărare a mai putut fi văzut de Luigi Ferdinando Marsigli, care l-a
consemnat pe planul său (cf. Luigi Ferdinando Marsigli, Description du Danube, depuis la
montagne de Kalenberg en Autriche, jusqu'au confluent de la rivière Jantra dans la Bulgarie:
contenant des observations géographiques, astronomiques, hydrographiques, historiques et
physiques, vol. II, La Haye, 1744, p. 32, pl. 10); Gr. Florescu, op. cit., în: loc. cit., p. 34;
G. Cantacuzino, op. cit., în: loc. cit., p. 166).
27
Cf. Al. Bărcăcilă, op. cit., în „B.C.M.I.”, 1937, pp. 161-162, fig. 25 g.
28
Idem, p. 162 şi urm.; ţeava de tun din bronz se aseamănă cu aceea descoperită în
Cetatea Giurgiu, care durează de la finele secolului al XIV-lea (cf. R. Şt. Vergatti, Giurgiu – schiţă
istorică, în vol. „Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului Giurgiu. Monografie –
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asemănare izbitoare, frapantă, cu ţeava de tun descoperită în Cetatea Giurgiu,
datată cert de specialiştii militari în armament la finele secolului al XIV-lea29.
Acest armament reprezintă dovezi materiale clare că la finele secolului al
XIV-lea şi începutul celui următor apărătorii cetăţii aveau capacitatea şi ştiinţa
folosirii artileriei. S-ar putea să fi fost tunuri întrebuinţate de români pentru
apărarea contra atacurilor armatei maghiare a regelui Sigismund de Luxemburg
care, cu greu, după mai multe asalturi, a cucerit cetatea. Analiza documentelor
scrise conduce către aceeaşi concluzie. În anul 1233, regele maghiar Arpadian,
Andrei al II-lea Veneţianul (1205-1235), a format regiunea militară a Banatului
de Munte, în frunte cu un ban, Luca30. Ea se includea în alte regiuni militare, de
graniţă, cu acelaşi caracter. Însă conducătorul dintre anii 1231-1235 nu şi-a avut
reşedinţa în Cetatea Severinului, ci în Cetatea Mehadia31. Şi în aceasta şi în
hinterlandul ei locuiau pe atunci numeroşi oameni de origine etnică română.
Situaţia este dovedită de rezultatele cercetărilor relativ recente ale istoricilor
transilvăneni, şcoala de la Cluj, specialiştii în Evul Mediu, în frunte cu Ioan
Aurel Pop32, Susana Andea33 etc. Acel conducător maghiar al Banatului, care nu
era un localnic, ci un slujbaş al regalităţii, Luca (Iuliu/Iula?), a stat puţin în
fruntea „districtului”, până în anul 123534. Documentele asupra banilor din
regatul ungar, explicit şi asupra acelora din banatul Severinului, arată clar că
aceştia nu au avut nici continuitate, nici stăpânire efectivă asupra districtului şi
Cetăţii Severin35.
După cum a scris Engel Pál în lucrarea sa, şi în secolul al XIV-lea s-a
repetat situaţia36.
În Banatul de Munte, zona era împărţită în două comitate: cel de Timiş
şi cel de Caraş, care aveau o largă autonomie. Conducătorii micilor banate din
acea zonă nu-şi aveau reşedinţa nici ei în Cetatea Severinului, ci în alte cetăţi,
album”, coord. Teodor Şerban, cu binecuvântarea Episcopului Giurgiului, Ambrozie, Giurgiu,
Editura Episcopia Giurgiului, 2015, p. 15; presupunem că şi la Severin, ca şi la Giurgiu, la finele
secolului al XIV-lea se folosea artileria).
29
Ibidem.
30
Deoarece actele referitoare la acest ban nu s-au păstrat în original, Maria Holban a
considerat că citirea corectă a numelui este Iula, nu Luca (cf. M. Holban, Din cronica relaţiilor
româno-ungare în secolele XIII-XIV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1981, pp. 56-57).
31
Ibidem, p. 57; Viorel Achim, Locul ordinului Teuton în istoria Banatului de Severin,
în: „Banatica”, 24/II, (2014), pp. 37-46.
32
Cf. Ioan Aurel Pop, „Din mâinile valahilor schismatici...”. Românii şi puterea în
Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV), Bucureşti, Editura Litera, 2011, pp. 229-266.
33
Cf. Susana Andea, Congregaţii voievodale şi palatine (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, pp. 193, 208-209.
34
M. Holban, Din cronica..., ed. cit., pp. 56-57; V. Achim, Locul ordinului.., în loc.
cit., p. 44.
35
Ibidem.
36
Cf. Engel Pál, The Realm of St. Stephen: ed. cit., p. 136; a se vedea şi ediţia în limba
română, Engel Pál, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, 895-1526, ediţia a II-a,
în: ed. cit., Cluj-Napoca, 2011, p. 165.
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cum erau Mehadia, Orşova, Caransebeş, Lugoj37 etc. Aceşti nobili deţineau, în
primul rând, titlul de castelan al cetăţilor respective. În Banatul de Câmpie
situaţia era deosebită. Centrul acestuia era Timişoara, unde rezida şi banul
districtului respectiv.
Cum „banatul” era o instituţie militară, cei din fruntea ei, precum şi
locuitorii districtului aveau obligaţii bine precizate. Acestea rezultau din
necesitatea de apărare a frontierei, ameninţată atât de conflictul dintre regalitatea
maghiară şi slavii de sud – sârbi şi bulgari –, cât şi de tătaro-mongoli şi de turcii
otomani sosiţi şi stabiliţi în Europa după 1354.
Poziţia strategică a Cetăţii Severinului şi a hinterland-ului ei, care
controla traficul pe Dunăre şi drumul către Peninsula Balcanică spre Vidin,
Sofia, Adrianopole şi Constantinopol, i-a determinat pe regii maghiari să încerce
s-o cucerească. Au luptat mai mult de un secol. Nu au reuşit. Cetatea Severinului
s-a menţinut în stăpânirea românilor, voievozi şi domni. Dovada, în acest sens,
este perenitatea bisericilor creştine de confesiune ortodoxă în Cetatea
Severinului, pe tot parcursul secolelor al XIII-lea şi al XIV-lea. Din inventarul
creştin descoperit în preajma capelei de pe platoul cetăţii, se poate aminti şi un
aghiasmatar din piatră. Despre el s-a spus că aparţine confesiunii catolice38. Cum
acest obiect de cult este întâlnit şi la ortodocşi şi la catolici, dacă a aparţinut
catolicilor, el trebuie să fi fost pus în biserică după anul 1419, când Cetatea
Severinului a fost cucerită de Sigismund de Luxemburg. Alături de acest
aghiazmatar, cercetările arheologice, atâtea câte s-au efectuat, au descoperit şi
alte obiecte aparţinând confesiunii creştine de rit ortodox: cruci relicvar,
engolpioane39 etc . Din păcate, acestea sunt puţin cunoscute şi comunicate40.
Am ţinut să precizăm această situaţie pentru a arăta că Banatul de
Severin, creat de Andrei al II-lea, între anii 1231-1233, care a durat până către
1291, a fost o simplă ficţiune41. Niciodată „banii” regalităţii maghiare nu au
stăpânit efectiv nici Banatul, nici zona viitoarei Ţări Româneşti, până la Olt42.
37

Ibidem.
Al. Bărcăcilă, op. cit., 1937, p. 152; fig.17.
39
O parte dintre aceste obiecte religioase creştine, aparţinând confesiunii ortodoxe, se
găsesc încă în depozitul Muzeului Porţilor de Fier din Turnu Severin; Al. Bărcăcilă, Monede,
podoabe de metal şi fragmente ceramice de la termele Drobetei şi din cimitirul medieval suprapus,
în: „Materiale şi Cercetări Arheologice”, V, 1959, p. 792.
40
Ibidem.
41
V. Achim, Locul ordinului.., în: loc. cit., p. 39; Engel Pál scrie că şi-a încetat
existenţa în 1280, iar în timpul angevinilor a fost doar un banat nominal (cf. Engel Pál, The Realm
of St. Stephen, ed. cit., p. 136; Idem, Regatul..., p. 165).
42
Teoretic, fără dovezi convingătoare, s-a susţinut că regalitatea maghiară arpadiană
şi-ar fi extins stăpânirea în sudul Munţilor Carpaţi Meridionali, până la Olt. Însă, dacă se ţine
seama de conţinutul Diplomei acordate la 2 iunie 1247 de către regele Bela IV (1235-1270) pentru
Rembald, magistrul Ordinului Ospitalierilor, atunci s-ar fi putut spune că autoritatea regalităţii
arpadiene s-ar fi extins şi la est de râul Olt (pentru Diploma din 2 iunie 1247, vezi D.R.H. B, Ţara
Românească, vol. I, 1247-1500, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1966, p. 7 şi urm.).
Desigur, situaţia nu este reală, ci exprimă o simplă năzuinţă a regalităţii maghiare. Pentru
38
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Această stăpânire a regilor Arpadieni a fost o dorinţă pe care nu au putut-o
materializa. Nu se poate admite ideea că într-o cetate pretins maghiară, ca
Cetatea Severinului, să fi existat biserici ortodoxe. Dimpotrivă. Faptul că acele
două mici catolicoane erau ortodoxe demonstrează clar că acolo era o stăpânire
românească, a cnezilor şi voievozilor locali.
Ceea ce este limpede constă în faptul că niciodată, în secolul al
XIII-lea, regii Arpadieni nu au stăpânit Cetatea Severinului. Noua dinastie care a
ocupat tronului Regatului Ungar, cea cadetă a familiei Anjou, domnitoare în
Franţa şi în Sicilia, prin regele Charles Robert (1306-1342)43, şi-a fixat, pentru
scurt timp, între 1308-1316, rezidenţa în Timişoara, centrul Banatului de
Câmpie. Fiind aproape de Cetatea Severinului, i-a cunoscut bine ponderea
militară şi comercială. Ca atare, a dorit mult să o cucerească de la români. În
anul 1330, în luna septembrie, după ce a aflat că domnul Ţării Româneşti,
Basarab I Întemeietorul (1310-1352), a fost biruit la Velbužd (Küstendil) (28
iulie 1330) de către ţarul sârb Ştefan Uroş, Charles Robert a atacat şi a cucerit
Cetatea Severinului. Evident, aceasta era a Ţării Româneşti. Cronicarul Peter
von Duisburg, dând curs fanteziei sale, a scris că Basarab I Întemeietorul i-ar fi
oferit lui Charles Robert, pentru obţinerea păcii, suma fabuloasă de 7.000 de

discutarea Diplomei Ioaniţilor, vezi şi Ioan-Aurel Pop, Sorin Şipoş, Silviu Dragomir şi dosarul
Diplomei cavalerilor ioaniţi, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Centrul de Studii
Transilvane, 2009, passim.
43
Charles Robert d'Anjou (1308-1342) a fost ales rege al Ungariei, moştenind-o pe
bunica lui paternă, Maria, fiica regelui arpadian Ştefan al V-lea (1270-1272). Ea era soră cu regele
Ungariei, Ladislau al IV-lea Cumanul (1272-1290). Maria Arpad, fiica regelui Ştefan V şi sora
regelui Ladislau IV Cumanul, s-a măritat cu Charles II d'Anjou, regele Neapolelui. Din căsătorie a
rezultat un fiu – Charles Martel. Acesta, moştenitor al tronului Ungariei pe care nu a domnit
niciodată, s-a însurat cu Klementia de Habsburg. Ei au avut trei copii. Primul lor născut a fost un
fiu, Charles Robert (Caroberto), care a văzut lumina zilei în anul 1288, într-un loc necunoscut.
Regele Neapolelui, Charles II, bunicul patern al lui Charles Robert d'Anjou, l-a preferat pentru
tronul Neapolelui pe cel de-al treilea fiu al său, Robert. În consecinţă, tronul Ungariei a fost oferit
de soţia lui, Maria, ultima arpadiană, nepotului lor de fiu, Charles Robert. Însă, nobilimea
maghiară l-a ales pe tron pe Andrei al III-lea (1290-1301), o rudă îndepărtată a Mariei şi a
arpadienilor. În anul 1300, înainte de 13 mai, la Esztergom, episcopul Gergely Bicskei l-a
încoronat, totuşi, pe Charles Robert d'Anjou ca rege al Ungariei. Actul a fost contestat de partizanii
lui Andrei al III-lea – o parte a nobilimii maghiare – pretextându-se că nu s-a folosit coroana
Sf. Ştefan, iar ceremonia nu s-a desfăşurat în Székesfehérvár. După mai multe lupte interne pentru
putere, abia în anul 1308 au putut fi îndeplinite acele cerinţe de ceremonial, iar Charles Robert a
fost recunoscut ca rege al Ungariei, care a adus în ţară dinastia d'Anjou. El a domnit până în anul
1342. A fost însurat cu Maria de Galiţia, care a murit chiar în timpul ceremoniei nupţiale. Apoi a
fost căsătorit între anii 1310-1317 cu poloneza Maria de Bytom. Din nou a rămas văduv. Între anii
1318-1319 a fost căsătorit cu tânăra Beatrice de Luxemburg, care avea doar 12 ani şi a murit şi ea,
probabil la o naştere. În fine, între anii 1320-1342, a fost însurat cu Elisabeta de Polonia, fiica
regelui Poloniei, Władysław I Łokietek („cel scurt”, sau „cel de-un cot”) şi soră cu viitorul rege al
Poloniei, Cazimir al III-lea (ultimul reprezentant al dinastiei Piaştilor). Din această ultimă
căsătorie a lui Charles Robert s-a născut cel care avea să fie regele Ludovic cel Mare al Ungariei
(1342-1382); cf. Engel Pál, The Realm, ed. cit., pp. 128-132.
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mărci din argint şi pe un fiu al său ca ostatic. Analiza textului arată că informaţia
nu este reală44. Susţinem aceasta din următoarele motive:
1. Domnul Basarab I Întemeietorul nu avea o asemenea sumă de bani,
o asemenea cantitate de argint.
2. Cetatea Severinului aparţinea clar românilor, căci, dacă ar fi fost a
maghiarilor, Charles Robert nu s-ar fi grăbit să o cucerească. Niciodată nu se ia
prin luptă un teritoriu, o cetate care-ţi aparţine.
Probabil, din timpul acelor lupte unele porţiuni din cetate au fost
stricate. Ele au fost reparate de către români. Cetatea a continuat să fie a lor după
ce l-au învins pe Charles Robert, în lupta de la 9-12 noiembrie 1330. Dovadă, în
acest sens, este continuarea existenţei bisericilor creştine de confesiune ortodoxă
în mijlocul cetăţii. În niciun caz, prea catolicul rege Charles Robert, clerul
catolic şi nobilii maghiari nu ar fi tolerat existenţa bisericilor de confesiune
ortodoxă în mijlocul cetăţii.
În plus, trebuie să se ţină seama de o descoperire arheologică făcută în
necropola din apropierea capelei centrale. Acolo a fost găsit un schelet al unui
personaj masculin, cu urme de îmbrăcăminte bogată, scumpă. Important este că
pe degetul arătător avea un inel sigilar din aur. Pe sigiliu se afla pasărea cu capul
conturnat, stema Ţării Româneşti. Existenţa inelului cu sigiliu arată că
personajul care-l purta era un mare boier sau un membru al familei domnitoare,
cu dreptul de a folosi acel sigiliu45. E foarte posibil ca acel personaj să fi fost
unul dintre comandanţii cetăţii.
În secolul al XIV-lea, din nou regalitatea maghiară, în frunte cu fiul lui
Charles Robert, regele Ludovic cel Mare (1342-1382), a atacat de mai multe ori
Cetatea Severinului. S-a bucurat de succese efemere. Maghiarii nu au putut s-o
preia definitiv în acei ani46. O dovadă în sprijinul afirmaţiei noastre constă în
titlul lui Mircea cel Mare (1386-1418), domnul Ţării Româneşti, care arată că el
era şi ban al Severinului 47.
În această situaţie, se impune să încercăm să precizăm care a fost
întinderea Banatului Severinului, partea de răsărit a Banatului, cu reşedinţa în
44

Cf. Octavian Iliescu, Despre tezaurele monetare şi viaţa economică în secolele XIIIXIV pe teritoriul ţării noastre, în: „Studii”, 5/1952, nr. 3, p. 180 şi urm.; Idem, Despre natura
juridică şi importanţa despăgubirilor oferite de Basarab voievod regelui Carol Robert (1330), în:
„Studii şi Materiale de Istorie Medie”, 5/1962, pp. 133-150.
45
Între anii 1958-1959, când am fost pe şantierul de la Cetatea Severinului, unde se
lucra sub îndrumarea prof. Grigore Florescu, acel inel exista încă la muzeul din oraş. A fost trimis
pentru analiză şi expertiză la Bucureşti.
46
Maria Holban, op. cit., p. 56 şi urm.; Engel Pál, The Realm, ed. cit., p. 136;
V. Achim, op. cit., p. 40.
47
La 7 martie 1395, la Braşov, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, în acordul
încheiat cu domnul Ţării Româneşti, i-a recunoscut lui Mircea cel Mare titlul şi calitatea de ban al
Severinului (cf. Dimitrie Onciul, Titlul lui Mircea cel Bătrân şi posesiunile lui, în „Scrieri
istorice”, ediţie critică îngrijită şi cuvânt înainte de Aurelian Sacerdoţeanu, vol II, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1968, pp. 19-142).
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Cetatea Severinului. Se pare că această parte s-a extins până la râul Olt.
Regiunea a fost stăpânită de către domnii Ţării Româneşti. Pentru această
afirmaţie pledează hrisoavele, dar şi ridicarea mănăstirilor fortificate Vodiţa48,
Tismana49 şi Coşuştea-Crivelnic50. Primele două mănăstiri domneşti, ridicate în
ultima parte a secolului al XIV-lea, şi ultima, boierească, din aceeaşi perioadă,
au format un sistem strategic defensiv, în care se încadra şi Cetatea Severinului.
Tot acest sistem era bine gândit. El urmărea să blocheze „drumul câmpului” –
drumul de acces dinspre Ungaria către Ţara Românească. În special, erau
apărate, prin Cetatea Severinului, drumurile de acces spre vadurile dunărene, de
unde se obţineau cele mai mari venituri ale ţării51. Cele trei mănăstiri, puternic
fortificate şi ele, trebuiau să blocheze pătrunderea spre Piemontul Bălăciţei, unde
vor fi principalele moşii ale Craioveştilor52.
În acelaşi timp, acest sistem defenisv, bine coordonat de către alianţa
dintre Biserica de confesiune ortodoxă şi Domnie, a urmărit şi blocarea
pătrunderii misionarilor creştini de confesiune catolică din ordinele mendicante,
cel al dominicanilor şi cel al franciscanilor53, precum şi a călugărilor din ordinul
călugăresc militar al teutonilor54. Misionarii catolici nu au avut niciun fel de
succes în Ţara Românească. În Cetatea Severinului, până în 1419, în timpul lui
Sigismund de Luxemburg, au continuat să existe bisericile creştine de
confesiune ortodoxă55. Este drept, erau mici, cu o suprafaţă de cca 80-85 mp
48

Actualele ruine ale mănăstirii Vodiţa sunt înălţate peste altele mai vechi, ale unei
mănăstiri fortificate din secolul al XIV-lea (cf. Gh. I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei
ruinelor fostei Mănăstiri Vodiţa, în: „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, tom 22, 1971, nr. 3,
pp. 469-477).
49
D.R.H, B, Ţara Românească, vol. I, pp. 20-21, 23-24.
50
Cf. Al. Bărcăcilă, Mănăstirea Coşuştea-Crivelnicu, Mehedinţi. Descoperire
archeologică, în „B.C.M.I.”, anul XXVIII, ian.-mart. 1935, fasc. 83, pp. 183-184.
51
Cele mai mari venituri ale ţării erau aduse de taxele încasate în vămi (cf. Dinu C.
Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV-XV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, pp. 196-201).
52
Cf. Ştefan Ştefănescu, op. cit., pp. 79-95; Ion Donat, Domeniul domnesc în Ţara
Românească (sec. XIV-XVI), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, pp. 153-192; Dinică
Ciobotea, Aurelia Florescu, 500 de ani de atestare documentară a satelor Bâcleş, Smadoviţa şi
Piria, în vol.: „Istorie, cultură şi civilizaţie în Piemontul Bălăciţei. Studii şi documente”, Craiova,
Editura Sitech, 2013, pp. 283-418.
53
Cf. R. Şt.Vergatti, Témoignages et documents sur l'existence du diocèse catholique
de Valachie, în «550 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Bucureşti – lucrările
Simpozionului Internaţional Cartea. România. Europa – ediţia a II-a, 20-24 septembrie 2009»,
Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureşti, 2010, pp. 209-223.
54
Cf. V. Achim, op. cit., în loc. cit., pp. 37-46 (în note indică şi bibliografia
problemei).
55
Alături de cele două biserici de confesiune ortodoxă din interiorul Cetăţii
Severinului, care arată clar că fortificaţiile aparţineau domnilor Ţării Româneşti, şi în afara
zidurilor mai existau alte două biserici de confesiune ortodoxă. Ele erau destinate, foarte probabil,
populaţiei româneşti de aceeaşi confesiune, care locuia extra-muros. Ruinele lor au fost surprinse
de Cezar Bolliac (Excursiune archeologică din annulu 1869, Bucureşti, 1869, pp. 46, 51). Ruinele
acelor patru biserici (două în interiorul cetăţii, altele două extra-muros) au fost cercetate şi descrise
de J. Fakler, Pamfil Polonic (B.A.R., Ms. Rom. nr. 5135), Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches
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fiecare. Dar nici Cetatea Severinului nu era mare. Ca atare, cele două biserici au
fost gândite astfel încât să primească aproximativ 200 de credincioşi împreună.
Este foarte probabil să fi fost suficientă acea suprafaţă, dacă ne raportăm la
dimensiunile Cetăţii Severinului şi la numărul apărătorilor ei.
Întinderea Banatului românesc până la Olt, perpetuarea confesiunii
ortodoxe, acceptată şi îmbrăţişată de masa populaţiei de rând al cărei număr a
crescut impresionant56, colaborarea dintre Biserica Ortodoxă şi Domnia Ţării
Româneşti au determinat ca, după octombrie 1370, să se creeze, în acea zonă, a
doua Mitropolie Ortodoxă a Ungrovlahiei, în frunte cu Hrisant Chritopoulos57. În
acelaşi timp, eforturile misionarilor catolici nu au dat rezultate. Abia în anul
1388, în timpul domniei lui Mircea cel Mare, a fost creată o Episcopie catolică
în Curtea de Argeş. Dar, în întreaga istorie a existenţei ei, până în anul 1519, în
Ţara Românească a fost un singur episcop catolic stabil, Nicolas Andreas58. Este
o dovadă convingătoare a insuccesului confesiunii catolice în Ţara Românească.
Nu a fost acceptată de către populaţia de rând.
Pentru o mai bună înţelegere a structurii marelui Banat al Severinului,
ar trebui făcută o comparaţie cu Banatul Slavoniei. Este o problemă pe care ne
propunem să o discutăm în viitor.
Abia târziu, după moartea lui Mircea cel Mare (31 ianuarie 1418), în
condiţiile slăbirii Ţării Româneşti din cauza luptelor interne pentru succesiunea
la tron şi ale presiunii externe exercitate de către turcii otomani ajunşi la Dunăre,
archéologiques en Roumanie: communications faites à l'Academie des Inscriptions et BellesLettres de Paris: 1892-1899, Imprimerie du Corps Didactique C. Ispasesco & G. Bratanesco,
Bucarest, 1900, pp. 140-141, Al. Bărcăcilă, Drubeta – azi Turnu-Severin, Aşezarea dacică; Podul
lui Traian; Castrul şi oraşul roman, Turnu Severin, 1932, p. 40 şi Gh. Cantacuzino au reluat
descrierile bisericilor şi cercetările făcute de predecesorii lor (cf. Gh. Cantacuzino, op. cit., în: loc.
cit., pp. 169-176).
56
Pentru întemeierea unei noi mitropolii, prima condiţie care trebuie îndeplinită este
aceea a existenţei unei populaţii numeroase, în continuă creştere, de confesiune ortodoxă. Această
populaţie numeroasă, conform hotărârilor Sinodului ecumenic din anul 343, de la Serdica (canonul
6), ar trebui să poată să întreţină traiul fastuos al noului arhiereu (cf. Hamilton Hess, The Early
Development of Cannon Law and the Council of Serdica, A.D. 343. A landmark in the Early
Development of Canon Law, Oxford University Press, 2002, pp. 154-155 şi urm.); în praxis-ul
sinodal de întemeiere a unei noi mitropolii în Ţara Românescă s-a scris: „Dar întrucât cu trecerea
timpului neamul acelui loc s-a nimerit să fie numeros şi aproape nemărginit, un singur arhiereu nu
mai e de ajuns la atâta popor spre a-i putea supraveghea pe aceştia în ce priveşte cele duhovniceşti
şi a-i învăţa pe ei lucrurile cele folositoare sufletului şi mântuitoare, de unde a trebuit să mai fie
hirotonisit încă un arhiereu pentru locul acela, lucru pe care şi de astă dată l-au cerut stăpânii de
acolo (...)” (Fontes Historiae Daco-Romanae / Izvoarele istoriei României, vol. IV, Scriitori şi
acte bizantine, public. de Haralambie Mihăescu, Radu Lăzărescu, N. Ş. Tanaşoca, T. Teoteoi,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1982, pp. 208-209).
57
Cf. P. Ş. Năsturel, Autour de la partition de la Métropole de Hongrovalachie (1370),
extras din „Buletinul Bibliotecii Române Freiburg”, vol. VI (X), Serie nouă, 1977-1978, pp. 293326.
58
Cf. R. Şt. Vergatti, Témoignages et documents sur l'existence du diocèse catholique
de Valachie, în: vol. cit., pp. 209-223.
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regalitatea maghiară, prin Sigismund de Luxemburg, şi-a materializat visul,
cucerind Cetatea Severinului. Acţiunea s-a produs treptat, după anul 1419, când
a avut loc o nouă confruntare între maghiari şi soldaţii cu turban. Abia în
deceniul al treilea al secolului al XV-lea au fost distruse de maghiari şi de
călugării catolici cele două mici biserici ortodoxe din Cetatea Severinului. Din
punctul de vedere al arheologiei şi arhitecturii medievale, se poate spune că mica
biserică ortodoxă de pe platoul cetăţii a fost transformată în capelă catolică. Dar
sunt puţine urme care să arate practicarea intensă a confesiunii catolice în
Cetatea Severinului. Cert este că maghiarii nici nu au ştiut, nici nu au avut ideea
de a folosi şi exploata Cetate a Severinului, aşa cum o făcuseră românii. După
anul 1437, care a marcat moartea lui Sigismund de Luxemburg şi retragerea
cavalerilor teutoni59, Banatul Severinului s-a redus mult ca suprafaţă. Cetatea
Severinului a decăzut şi întreaga zonă a involuat, pregătindu-se parcă pentru
cucerirea din anul 1524, de către turcii otomani.
Încheiem concluzionând că Cetatea Severinului a fost construită de
voievozii români locali, ortodocşi, din banii lor. Ei au ales locul, au dat numele
cetăţii şi au dus-o la prosperitate maximă, în secolele XIII-XIV. Au fost sprijiniţi
permanent de Biserica creştină de confesiune ortodoxă. În condiţiile Evului
Mediu, când credinţa în Dumnezeu era extrem de importantă, preoţii ortodocşi
au reuşit să impulsioneze populaţia din cetate, din hinterland-ul acesteia şi,
obţinându-i ajutorul, să ridice construcţii din zid. Era mult, un efort pentru acea
perioadă a secolului al XIII-lea, pentru Ţara Românească. Să nu se uite niciun
moment că Ţara Românească era situată, în perioada respectivă, în marea arie a
construcţiilor din lemn. Cetatea Severinului, prin poziţia ei, prin bogăţia relativă
pe care o avea, dovedită şi prin existenţa posibilităţii de a fi edificată din piatră,
s-a situat în centrul conducerii Banatului Severinului al Ţării Româneşti. Această
concluzie rezultă din analiza documentelor, în special din rezultatele cercetărilor
arheologice – care înlătură definitiv afirmaţia fantezistă că cetatea ar fi fost
construită de regalitatea maghiară. Pentru combaterea acestei afirmaţii, care a
persistat mulţi ani în istoriografia românească şi mai are credibilitate încă, în
anumite medii, se poate folosi şi un element al logicii istorice: regele francez al
Ungariei, Charles Robert d'Anjou, în septembrie 1330, când a atacat Ţara
Românească, în primul moment a cucerit Cetatea Severinului. Nu ar fi fost
obligat să procedeze astfel dacă cetatea ar fi fost a lui – a maghiarilor. Este
foarte posibil ca Regalitatea ungară şi Biserica Catolică să fi fost iritaţi de
prezenţa bisericilor de confesiune ortodoxă în Cetatea Severinului. Preoţii
ortodocşi erau factori de iradiere şi întărire a confesiunii Bisericii creştine de rit
răsăritean. Era credinţa imensei majorităţii a populaţiei româneşti. Se bloca,
astfel, şi încercarea de expansiune politico-teritorială a maghiarilor, care,
înveşmântaţi în haina catolicismului, căutau să cucerească Ţara Românească.
Sperăm ca aceste concluzii ale noastre să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor
59

Cf. V. Achim, op. cit., în: loc. cit., pp. 37-46.

Radu Ştefan Vergatti
_______________________________________________________________________________

54

şi să genereze noi discuţii fertile. În orice caz, ne propunem să continuăm
cercetarea, pentru a lămuri noi aspecte din trecutul Cetăţii Severinului.

THE SEVERIN FORTRESS AND THE ORTHODOX CHURCHES INSIDE ITS
FORTIFICATIONS
(Abstract)
The Severin fortress, lying on the Danube river embankment, very close to the
former Roman castrum and Apolodor of Damascus's bridge, was built by the Romanian
voivods. It was meant to control the Danube ford through the Balkan Peninsula, to put an
end to the Hungarian monarchy attempts to infiltrate into Oltenia region, and to stem the
catholic missionary groups which tried to spread their confession into the Lower Danube
region. Inside the small fortress of Severin were built two Orthodox churches. I state
they were Orthodox because of their inner division into three ritual rooms – altar, nave,
and narthex – imposed by the eastern faith. The churches within the stronghold clearly
shows that the fortress have belonged to the Orthodox Romanians according to the
precept „Eius regio, cuius religio”. The citadel served as a station exclusively for the
Romanian bans of Severin. Charles Robert of Anjou, the Hungary king, conquered the
little fortress in september 1330. If it were Hungarian, he would not have had to conquer
it. The king Charles Robert, defeated by the Romanian prince Basarab I the Founder in
the 9-12 november 1330 battle, lost very soon the Severin Fortress. It came back into the
Romanian princes possessions. This situation were acknowledged by the Hungary king
Sigismund of Luxemburg in 1349. It was only in 1419, after the death of Mircea the
Great (19th of January, 1418), that Sigismund of Luxemburg took the Severin Fortress.
From then on it started to decay. In 1524 the Ottoman army of the sultan Soliman the
Magnificent conquered the fortress which has retained its historical role.
Keywords: Severin, Ban, fortress, Orthodox church, altar, nave, narthex.

STAT ŞI BISERICĂ ÎN EPOCA ÎNTEMEIERII ŢĂRII ROMÂNEŞTI
ION COCONEŢU



Statul Ţara Românească, cu deplină închegare politică în secolul al
XIII-lea, parcurgea, încă de la începutul secolului al XIV-lea, formele de viaţă
istorică, moştenite din perioada lungă a procesului întemeierilor. Statele
româneşti, în general, şi Ţara Românească, în special, împlineau, odată cu
formarea lor, o hartă politică a părţii de sud-est şi est a Europei, zona descinsă
din spaţiul bizantin, bulversată însă de revărsările demografice şi militare ale
Asiei prin stepele nord-pontice. La hotarul estic de securitate al Europei, numit
de istorici spaţiul de frontieră1, Papalitatea a admis şi instrumentat formarea în
teritoriul panonian (între Dunăre şi Tisa) a statului apostolic maghiar, în secolul
al X-lea, cu titlul de regat. Pe măsură ce interesele politice papale, spre est, s-au
conturat cu mai mare consistenţă, spaţiul de frontieră, cu întreaga lui funcţie
geopolitică, s-a translatat treptat în teritoriul poporului român, mai întâi în zona
de la răsărit de Tisa şi de Munţii Apuseni, în Transilvania, iar în secolul al
XIII-lea, la răsărit şi sud de Carpaţi2. În relaţie cu acest spaţiu de frontieră, care
închidea poarta Europei, ca o necesitate globală, s-au plămădit statele româneşti,
ca forţă militară de securitate în faţa revărsărilor populaţiilor asiatice spre vest.
De la început, statele româneşti s-au constituit cu această misie istorică, ca
voievodate mai mari sau mai mici, conduse de voievozi (şefi militari).
Alte noi entităţi politice au acoperit mai întâi spaţiul bizantin moesian3.
În secolul al XII-lea, statul româno-bulgar, recunoscut de Papalitate doar în
calitate de regat, şi statul din nordul Dunării în poziţionare faţă de acesta, Ţara
Severinului, au completat harta politică a zonei de compresiune a celor două
direcţii de expansiune, a Occidentului creştin, spre est, şi a Orientului păgân,
spre vest4. Factorul politico-militar extern a presat pe români, în primul rând –
după principiul medieval fundamental al relaţiei oricărui suzeran faţă de vasal –,
asupra conducătorilor acestora ca să accepte o anumită dependenţă.
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Conducătorii politici şi militari ai numeroaselor statuleţe româneşti
numiţi cnezi, duci sau voievozi, în confruntarea cu ungurii care-şi motivau
sedentarizarea şi recunoaşterea în Panonia, prin împlinirea politicilor Papalităţii,
au căpătat treptat calitatea de şefi de stat sub denumirea de voievozi, termen cu
altă cuprindere decât cel de voievod din lumea slavă5. Termenul de voievod
folosit de români pentru conducătorii lor în faza ultimelor migraţii, de origine
slavă, a însemnat conducător militar, echivalentul lui dux belli. Pe măsura
cristalizărilor statale, termenul a căpătat un alt sens, acela de conducător politic,
cu precădere, şi în plan secundar, militar peste o confederaţie de cnezate.
Raportat la cneaz – principe la ruşi, sârbi şi bulgari –, voievodul la români era
echivalent6. Voievodul, ca şef de stat, cum este doar în istoria românilor, avea un
aparat de stat permanent, care exercita, în numele lui, într-o întindere teritorială
mai mare sau mai mică, atribuţii (prerogative adminstrative) politice, fiscale şi
militare. Nu sunt încă precizate prerogativele lui în sfera eclesiastică, care însă
pot fi deduse din calitatea de conducător al schismaticilor7 şi de ocrotitor al
structurilor bisericii creştine8, poziţii de tradiţie derivate din conceptul cesaropapist al împărăţiei bizantine. Această teză istoriografică a fost cel mai bine
exprimată de către istoricul jurist Valentin Al. Georgescu9: „Când căpitanii
conducători de război, numiţi mai târziu exclusiv voievozi, au păşit firesc şi au
fost împinşi să-şi transforme puterea de comandă temporară în domnie, s-a
folosit o structură prezentă în conştiinţa politico-religioasă a românilor şi un
termen curent în limba autohtonilor, acela de domn. Din această fuziune s-au
extindere, s-a păstrat tradiţia cronicărească a domnilor autocraţi de drept divin,
care la început ar fi exercitat mai mult o căpitanie (vezi cazul Moldovei – n.n.),
adică un voievodat întru cele militare şi ale războiului. Când noul termen de
domn s-a suprapus celui de voievod, acesta, îmbogăţit şi revalorizat, a luat o
nouă accepţiune domnească. Documentar, domn se adaugă la mai vechiul
voievod, într-un text grecesc din 1359, cu prilejul organizării mitropoliei ţării”,
sub forma authentes10 (tradus din localul domn).
Binomul voievod / domn, întotdeauna înscris în ordinea aceasta în
documentele vremii, exprima încheierea procesului de formare a statelor

5

Petre Strihan şi Nicolae Stoicescu, Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar,
coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1988, s.v.
voievod şi voievodat.
6
Structuri administrative în Istoria Românilor, coordonator Dinică Ciobotea, Craiova,
Editura Sitech, 2011, p. 22.
7
Ioan-Aurel Pop, op. cit., p. 12.
8
Documenta Romaniae Historica (se va cita DRH), B, vol. I, passim.
9
Valentin A. Georgescu, Instituţiile statelor române de-sine-stătătoare, în: „Constituirea
statelor feudale româneşti”, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1980, p. 217.
10
Ibidem; vezi şi Benoît Joudiou, Remarques sur la signification du titre „souverain”
dans Les Principaues Roumaines, în: „Studii şi materiale de Istorie Medie”, vol. XIX, 2001,
pp. 21-74, incls. n. 31.
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(„ţărilor”) româneşti în secolele XII-XIV, atunci când ele au intrat cu contur
teritorial în harta politică a Europei.
Entităţile politice româneşti constituite în această epocă au fost
condiţionate în existenţa lor de recunoaşterea din partea marilor centre
hegemonice ale timpului, Imperiul Romano-German şi Imperiul Bizantin, şi
centrele eclesiastice de primordialitate de la Roma şi Constantinopol. Prin
crearea mitropoliilor din Ţara Românească şi Moldova, statele româneşti au fost
fixate în conştiinţa europeană a secolului al XIV-lea. Coordonata eclesiastică în
lumea spiritualităţii creştine a umplut organizarea statală până la o similitudine
cu structurile feudale din restul Europei, unde monarhul şi puterea lui derivau
dintr-o înzestrare divină. Cum în aceea perioadă viaţa nu putea fi imaginată în
afara lui Dumnezeu şi în afara bisericii11, statul unei comunităţi etnice creştine
îşi definea locul şi rosturile după vecinătăţi şi modele similare. Românii, intraţi
în istorie deodată cu toate popoarele romanice la sfârşitul mileniului I al erei
creştine12, cu propria lor entitate etnică, au adăugat numelui lor coordonata
spirituală creştină, dată de statul roman în care aceasta a apărut, s-a adoptat şi
extins.
Timp de peste două secole, perioadă în care s-a conturat atât presiunea
Papalităţii în formarea unităţii credinţei (unitas fidei), cât şi a spaţiului
revendicat de Biserica Catolică peste necatolici şi necreştini, românii otodocşi au
agreat componente ale bisericii apusene ca fireşti şi nediferenţiate de ale lor.
După 1204, anul Cruciadei a IV-a, dar mai cu seamă după 1308, când
Papalitatea şi-a fixat în fruntea statului apostolic ungar o dinastie a sa, pe cea
angevină, politica papală faţă de creştinătatea orientală s-a radicalizat13. În 1327
(1 februarie), papa Ioan al XXII-lea propovăduia cruciadă chiar în Transilvania
socotită „eretică” (schismatică)14. Peste câţiva ani, în 1330, Carol Robert de
Anjou a iniţiat şi dus războiul cu voievodul Basarab (filium Thoromerri,
scismaticum), încheiat cu victoria celui din urmă, la Posada (9-12 noiembrie)15.
Aşadar, constituirea statului Ţara Românească ca mare unitate teritorială
politico-administrativă, încă din 1290/1291, prin unirea convenită de statele
(ţările), despărţite până atunci de apa Oltului (terra basaraba şi terra
severino)16, a fost urmată de cucerirea independenţei din 1330 şi de impunerea
11

Ioan-Aurel Pop, op. cit., p. 12, n. 7.
Ibidem, p. 25.
13
Şerban Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu Românesc – Studii Critice – Ediţie
adăugită, Bucureşti, Editura Corint, 1999, p. 82 şi urm.
14
DRH, C., vol XI, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1981, p. 13.
15
Bibliografia la Sergiu Josipescu, în: Constituirea statelor feudale româneşti...., p. 75 şi
urm.
16
Stelian Brezeanu, Romanitatea Orientală în Evul Mediu. De la cetăţenii romani la
naţiunea medievală, Bucureşti, Editura All, 1999; Idem, Model european şi realitate locală în
întemeierile statale medievale româneşti. Un caz: «terra Basarab», în: „Revista istorică”, V, 1994,
nr. 3-4, p. 226 şi urm.; Şerban Papacostea, „Prima unire românească”: Voievodatul de Argeş şi
Ţara Severin, în: „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. XXVIII, Bucureşti, 2010, pp. 9-24.
12
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domniei în poziţia centrală în stat şi în egalitatea de conţinut a acesteia cu
celelalte instituţii monarhice din Europa.
Momentul din 1330 a avut şi o consecinţă aparte, conflictul dintre
Angevini şi Basarabi determinând, în scurtă vreme, pe de o parte, rămânerea
Transilvaniei în calitatea de voievodat şi trecerea Ungro-Vlahiei (Ţării
Româneşti) şi a Moldovei în rândul „libertăţilor politice”, iar pe de altă parte,
reorientarea religioasă a Ţării Româneşti către supremaţia Patriarhiei Ortodoxe
de la Constantinopol. Se aşeza statul Ţara Românescă ca entitate în sfera ordinii
politice bizantine.
Prin înfiinţarea Mitropoliei ortodoxe de la Arges s-au corelat şi
structurile bisericii românilor cu Ortodoxia bizantină. Numai prin existenţa
instituţiei „Mitropoliei Ungro-Vlahiei”, conducătorii Ţării Româneşti au fost
etalaţi şi ierarhizaţi între monarhi ca mare voievod şi domn de către împăratul
bizantin şi de Patriarhul constantinopolitan, echivalentul în rang al „locţiitorilor
imperiali pentru o ipotetică situaţie în care împăraţii legiuiţi ai Bizanţului nu
şi-ar fi putut exercita sacrele atribuţiuni de şefi şi protectori ai Ortodoxiei”17.
Statutul conducătorilor Ţării Româneşti, exprimat încă din primele documente
despre înfiinţarea Mitropoliei Ungro-Vlahiei şi de titlul domnului Nicolae
Alexandru (1 septembrie 1351/31 august 1352-16 noiembrie 1364), fixa şi
autoritatea politică, administrativă, legislativă, juridică peste tot teritoriul Ţării
Româneşti (... mare voievod şi domn a toată Ungrovlahia...18), de stăpân absolut
= samodârjiavnâi ce-i revenea în virtutea dreptului divin (din moment ce era din
mila lui Dumnezeu.... milostiiu Bojiiu).
De altfel, înfiinţarea Mitropoliei Ungarovlahiei, rezultată din hotărârea
Sinodului Tronului Ecumenic, a devenit actul recunoaşterii internaţionale a Ţării
Româneşti atât eclesiastic, cât şi politic, din moment ce acesta a fost luat de
patriarhul Calist I al Constantinopolului cu acordul împăratului Ioan V
Paleologul.
Concluziile istoriografice sintetizate de acad. Şerban Papacostea sunt
relevante în sensul analizei noastre. Istoricul subliniază momentele din sferturile
doi şi trei ale secolului al XIV-lea care au alternat între mişcările de rezistenţă
ale Ţării Româneşti în contra tendinţelor expansioniste ale angevinilor din
Ungaria şi eforturile (a se citi: campaniile militare) ale regilor angevini de a
17
Mihail M. Andreescu, Statutul domnilor români în Imperiul Otoman în secolele XVXVII, în: „Stat şi societate în Europa”, vol. I, coord. Sorin Liviu Damean, Lucian Dindirică,
Craiova, Editura Universitaria, 2009, p. 41. Egalitatea titlului monarhic al conducătorilor Ţării
Româneşti, recunoscut de Imperiul Bizantin, cu cel al altor „domni, anume sârbii, bulgarii, ruşii şi
ivirenii” era etalată şi de primele ctitorii la Muntele Athos (exemplu, Mănăstirea Cutlumuz) ale lui
Nicolae Alexandru din 1369. DIR, B, veac XIII, XIV, XV, p. 16; vezi şi remarcile lui Benoît
Joudiou, op. cit., în loc. cit.
18
DIR, B, veacurile XIII, XIV, XV, p. 13 şi urm; DRH, B, I, p. 16 şi urm. Pentru
cronologia domnilor folosim pe cea stabilită de Constantin Rezachezici, Cronologia critică a
domnilor din Ţara Românească şi Moldova a. 1324-1881. I. Secolele XIV-XVI, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2001.

Stat şi Biserică în epoca întemeierii Ţării Româneşti
59
_______________________________________________________________________________

restaura o hegemonie pretinsă peste statele româneşti de la sud şi est de Carpaţi
şi chiar în toată Europa răsăriteană şi sud-estică19.
„Conflictul de lungă durată între Ludovic şi cele două ţări române – ca
să cităm exact din ideile celui mai autorizat cercetător al începuturilor statului
Ţara Românească20 – a început odată cu desprinderea acestora, în anii 13591364, din marea arie a teritoriilor controlate de rege. Semnalul emancipării a
venit odată cu perfectarea, în luna mai 1359, a acordului negociat de domnul
Ţării Româneşti cu Patriarhia Constantinopolitană, acord în temeiul căruia a luat
naştere Mitropolia Ţării Româneşti. Departe însă de a se limita la domeniul
organizării ecleziastice, opţiunea domnului Ţării Româneşti, finalizată în 1359, a
însemant, prin elementele ei implicite şi explicite, o înfruntare pe toate planurile
a pretenţiilor regatului angevin”.
Coordonata de teritorialitate a statului Ţara Românească a fost dată, în
1359, şi Mitropoliei Ungrovlahiei21. Presupunem că autoritatea domnului nu era
deplină în marginea vestică a Ţării Româneşti, acolo unde fusese Banatul de
Severin şi unde regii statului ungar aveau încă pretenţii de suzeranitate şi
stăpânire. Tot aşa se pot face consideraţii despre teritoriul circumscris sub
patronajul Mitropoliei Ţării Româneşti.
În acest caz, sub influenţa şi presiunea politică şi catolică a regatului
apostolic, mai ales când regele Ludovic a profitat de moartea domnului Nicolae
Alexandru, incriminând vehement „titlul mincinos – titulus fictus” al urmaşului
acestuia, Vladislav-Vlaicu22, în Ţara Românească a fost înfiinţată Mitropolia
(Episcopia) Severinului, care avea menirea acoperirii totale a teritoriului statului
atât administrativ-politic, cât şi spiritual-eclesiastic. Noua unitate bisericească în
zonele vestice ale Ţării Româneşti acoperea, concret, zona care participase la
actul întemeierii statului sub denumirea de Ţara Severinului.
Mitropolia / Episcopia Severinului a fost strămoşul din urmă cu 645 de
ani al Mitropoliei Olteniei de astăzi, având, în timp, mai multe reşedinţe.

19

Şerban Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu Românesc – Studii critice –, p. 83.
Ibidem.
21
Conceptul de construct politic şi teritorial la Gheorghe Coman, Putere şi teritoriu.
Ţara Românească medievală (secolele XIV-XVI), Iaşi, Editura Polirom, 2013, p. 17 şi urm.
Jurisdicţia Mitropolitului Ţării Româneşti a fost de la început peste „toată Ungrovlahia”; din 1401,
în titlul Mitropolitului Ungrovlahiei apare adaosul de „exarh al toată Ungaria şi al plaiurilor”,
adică şi peste credincioşii ortodocşi din Ungaria şi Transilvania – DIR, C, veacurile XI, XII, XIII,
vol. I, p. 275.
22
Şerban Papacostea, Evul Mediu Românesc. Realităţi politice şi curente spirituale,
Bucureşti, Editura Corint, 2001, pp. 20-21; Liviu Marius Ilie, Constanţiu Dinulescu, De la
Voievodul nostru la titlus fictus – titulatura conducătorilor Ţării Româneşti în documentele emise
de regii angevini ai Ungariei, în: „Studii şi articole de istorie”, LXXVI, 2010, pp. 15-23.
20
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L’ÉTAT ET L’ÉGLISE À L’ÉPOQUE DE LA FONDATION
DE LA VALACHIE
(Résumé)
Dans cet article, l’auteur vise à présenter la relation entre l’État et l’Église à
l’époque de la fondation de la Valachie.
Les entités politiques roumaines formées dans cette époque ont été enveloppées
dans l’existence de leur reconnaissance des grands centres hégémoniques du temps,
l’Empire Romano-Allemand et l’Empire Byzantine et le centres ecclésiastiques de Rome
et de Constantinople. En créant les métropolites en Valachie et Moldavie, les Pays
Roumaines ont été fixées dans la conscience européenne du XIVe siècle. Comme dans
cette période, la vie ne pourrait pas du tout être imaginée à l’extérieur de Dieu et à
l’extérieur de l’église, l’État a défini sa place et son rôle après des relations voisines et
des modèles similaires. Les Roumains entrés dans l’histoire ainsi que les peuples
romanes à la fin de 1er millénaire de l’ère chrétienne, avec leur propre entité ethnique,
ont ajouté le temps spirituel chrétien à leur nom spirituel donné par l’État roman.
Mots-clefs: l’État, l’église, Valachie, l’ère chrétienne, Dieu.

SPANIA ŞI TRANSILVANIA ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI DE 30
DE ANI (1618-1648): CADRUL GENERAL


OANA ANDREIA SÂMBRIAN

Destinul Spaniei a fost mai mereu unul aparte, determinismul geografic
punând o puternică amprentă asupra istoriei sale. Spania este o peninsulă, dar nu
orice fel de peninsulă, ci una situată la graniţa dintre două lumi: cea europeană şi
cea africană. De la bun început, peninsula înseamnă o pendulare permanentă
între apă şi uscat, o rupere între interior şi exterior, dar când uscatul te leagă la
nord de Europa şi la sud de Africa, situaţia este cu atât mai periculoasă cu cât,
aşa cum afirma Fernand Braudel, Spania risca să se transforme într-un spaţiu de
tranzit între cele două continente1. Din dorinţa de a alege Europa, Spania a ajuns
chiar „prea europeană”, ceea ce i-a dăunat iremediabil în timpul războiului de 30
de ani, aşa cum afirma academicianul spaniol Quintín Aldea, conform căruia:
Nici în secolul al XVII-lea, nici în cele ce au urmat, Spania nu a întors spatele
Europei; mai mult, Spania a privit mereu restul Europei cu o dorinţă
cvasimimetică. Regii, nobilimea, clerul înalt, negustorii şi legiuitorii şi-au
aţintit privirea dincolo de Pirinei, manifestându-şi interesul faţă de arta,
literatura, moda, covoarele, mătăsurile, ţesăturile şi multe alte produse străine.
Mulţi dintre marii artişti şi scriitori îşi doreau să viziteze Italia, patria artei şi a
2
literaturii .

În preajma anului 1618, posesiunile Spaniei se întindeau pe un teritoriu
foarte vast, care cuprindea întreaga peninsulă Iberică; peste jumătate din Italia,
unde regele Spaniei deţinea patru state importante: Napoli, Sicilia, Sardinia şi
Milano; în Franţa deţinea Roussillon, Sardinia şi Franche-Comté; Ţările de Jos,
la care se adăugau Artois şi o parte din Picardia. Alsacia aparţinea şi ea Spaniei,



Această lucrare face parte din proiectul „Imaginea Transilvaniei în Spania în timpul
Războiului de 30 de ani (1618-1648)” finanţat de Universitatea din Craiova prin contractul
POSDRU/159/1.5/S/133255, proiect strategic ID 133255 (2014), cofinanţat din Fondul Social
European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Cercet. şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din
Craiova, al Academiei Române; e-mail: oana.sambrian@gmail.com
1
Pentru mai multe detalii despre Spania şi determinismul geografic, a se vedea Oana
Sâmbrian, Convergenţe româno-spaniole de la Renaştere la Modernism, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2013, capitolul „Să înţelegem Spania”.
2
Quintín Aldea, „España y Europa en la Guerra de los Treinta Años”, Cuenta y razón,
115, 2000 (65-74), p. 66.
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iar împreună cu Franche-Comté, erau folosite ca trecători de trupele spaniole
care mergeau la Milano, alegând drumul prin Savoia către Flandra3.
Zorii Războiului de 30 de ani surprind Spania în ultimii ani de domnie ai
lui Filip al III-lea (1598-1621), perioadă ce coincide, totodată, cu declinul
ducelui de Lerma, ministru favorit, mult timp, la curtea spaniolă (1599-1618).
Protejat al regelui Filip al III-lea, fapt demonstrat şi de perioadele cvasiidentice
ale guvernării lor, Lerma aparţinea familiei Sandoval, care la vremea respectivă
ducea o luptă acerbă pentru putere cu familia Zúñiga, căruia îi aparţinea
ministrul favorit ce i-a urmat lui Lerma în graţiile regale, Baltasar de Zúñiga,
unchiul celui ce va întruchipa figura emblematică a ministrului favorit sub Filip
al IV-lea, contele duce de Olivares.
Încă din primii ani ai domniei lui Filip al III-lea, s-a putut observa o
anumită divizare în cadrul Consiliului de Stat în ceea ce priveşte politica externă.
Pe de o parte, membrii Consiliului susţineau măsuri dure – majoritatea adepţilor
acestei politici fuseseră colaboratori apropiaţi ai lui Filip al II-lea –, iar pe de
alta, exista o aripă ce sprijinea politica moderată a lui Lerma. Opozanţii lui
Lerma erau de părere că faptul că ducele nu se folosea de întreaga capacitate a
forţei spaniole în momentele de tensiune internaţională crea o imagine
umilitoare de slăbiciune. Aceiaşi opozanţi considerau jignitoare Pacea de 12 ani
încheiată cu olandezii, simţindu-se ofensaţi şi de condiţiile Păcii de la Asti, din
1615, care punea capăt războiului cu Savoia4.
Persoanele cele mai ofensate de măsurile luate în politica externă au fost
reprezentanţii Spaniei în străinătate, ambasadorii şi viceregii, care îşi doreau să
menţină înalta reputaţie a ţării şi a monarhului lor, motiv pentru care erau de
părere că Madridul făcea mult prea puţin în comparaţie cu sprijinul pe care îl
meritau. Un bun exemplu al fervorii cu care spaniolii din străinătate îşi apărau
monarhul este militarul Diego de Estrada. Aflat la curtea principelui Gabriel
Bethlen, în perioada 1628-1629, acesta relatează că, la un moment dat, Bethlen
ar fi primit vizita unui ambasador veneţian. Conform spuselor spaniolului,
Atât de bine îmi mergeau lucrurile când a venit un ambasador de la Veneţia,
iar Alteţa Sa m-a trimis ca să îl întâmpin şi m-a însărcinat cu organizarea
ceremoniilor cuvenite. Aşa am făcut, prima audienţă a avut loc de dimineaţă şi
[ambasadorul, n.n.] a luat masa cu principele şi cu alţi nobili, cu muzică şi
banchet solemn. Principele mi-a poruncit să îi servesc de băut, lucru
nemaiîntâlnit, căci niciodată nu se încredea în străini. La discursul de la masă,
ambasadorul a început să adreseze cu o neobrăzare neobişnuită cuvinte
jignitoare despre regele Spaniei, vorbind despre statele, legile, obiceiurile şi
natura sa cu ironie. Eu îi serveam băutura principelui, care m-a privit, văzând
că sunt palid şi că îmi tremură mâna. Nefiind cele auzite de la ambasador pe
3

Ibidem.
J. H. Elliott, El conde-duque de Olivares. El politico en una época de decadencia,
Barcelona, Crítica, 2010, p. 83.
4
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placul principelui, întrucât de multe ori se arătase favorabil regelui şi băuse în
sănătatea sa la mai multe banchete, numindu-l monarh puternic, [când] am
luat ceaşca, el mi-a spus: „Am uitat de toast”. „Nu îmi arde de asta, i-am zis,
dar de răspuns ăstuia, îmi arde; şi mă uimeşte ca la masa unui principe străin
să îndrăznească un ambasador, căruia îi revine ca ministru rolul de a folosi
limbajul cuvenit când vorbeşte depre astfel de monarhi, să se refere cu vorbe
atât de ireverenţioase la cel mai mare rege al lumii. Alteţa Voastră este
capabilă să judece (căci a auzit de la alţii de diverse naţii, cum în prezenţa
voastră au lăudat guvernul, mila, grija, credinţa şi obiceiurile [regelui Spaniei,
n.n.], ce sunt exemple demne de urmat lumii întregi, precum şi ordinea, sfatul,
curajul şi armele), departe de falsitatea şi minciunile pe care le rosteşte
ambasadorul [veneţian, n.n.]. Şi dacă nu s-ar fi aflat la masa Alteţei Voastre,
ar fi mustit pământul de sângele lui şi i-aş fi smuls limba mincinoasă şi aş fi
aruncat-o la câini; iar Alteţa Voastră să îmi taie capul de nu l-oi face să se
dezică în luptă, fapt pentru care, cu respectul cuvenit, îl provoc la duel cu
armele ce-i sunt mai pe plac”. Ambasadorul a rămas ca un mort, căci nu
credea să îl audă vreun spaniol, fiindcă eu îi vorbisem în italiană atunci când îl
întâmpinasem. „Mergeţi – mi-a spus principele, căci e de ajuns că se află în
prezenţa mea”. „În prezenţa ambasadorilor, regilor şi principilor – am spus eu
–, cavalerii trebuie să apere onoarea regilor şi a stăpânilor lor. După ce-l voi fi
ucis pe acest [individ, n.n.] în luptă, voi veni la Alteţa Voastră să îmi tăiaţi
capul pentru îndrăzneala mea”.

Din acest fragment, fie el adevărat sau doar un rod al fabulaţiei lui
Estrada5, deducem însă importanţa pe care regele o avea pentru supuşi, ceea ce
justifică, într-un fel sau altul, mânia ambasadorilor spanioli părtaşi la
ameninţarea pe care o presupunea pierderea progresivă a puterii de către Casa de
Habsburg (amintim că monarhii spanioli din perioada 1516-1700 au aparţinut cu
toţii Casei de Habsburg), faţă de politica moderată a lui Lerma.
Acestea fiind spuse despre Spania, ne vom centra în continuare atenţia
pe Transilvania, care a adoptat o politică aflată la polul opus faţă de îndepărtata
Spanie, în Războiul de 30 de ani, Transilvania acţionând ca un stat protestant, de
partea Uniunii Evanghelice. Reforma face parte, aşa cum arăta Edit Szegedi,
dintre acele teme ale istoriei Transilvaniei care au beneficiat de o atenţie
5

Aşa cum afirma Croce (Benedetto Croce, „Fantasía y realidad en las memorias de
Diego Duque de Estrada”, Boletín de la Universidad de Santiago, 1934, p. 13), din perioada în
care Estrada s-a aflat la Alba Iulia nu există niciun document istoric care să susţină afirmaţiile
spaniolului, potrivit cărora un ambasador veneţian s-ar fi aflat în Transilvania şi, cu atât mai puţin,
care să îl fi jignit pe rege, dar, potrivit Alexandrei Bouchet, faptul că ambasadorul era veneţian
sporea furia lui Estrada, întrucât republica veneţiană a jucat un rol dublu pe durata Războiului de
30 de ani, cuvintele ocărâtoare la adresa regelui spaniol fiind considerate o trădare suplimentară
(Alexandra Bouchet, L'écriture de l'histoire dans les autobiographies de soldats de l'Espagne
moderne (Contreras, Pasamonte, Castro, Duque de Estrada), Edilivre, 2011, p. 262). Adevărat
sau fals, acest episod ne interesează întrucât denotă imaginea pe care Veneţia o avea în mentalul
colectiv spaniol al secolului al XVII-lea, imagine care, în general, se identifica cu cea a
trădătorului.

64

Oana Andreia Sâmbrian
_______________________________________________________________________________

deosebită, fapt motivat de funcţia acesteia de a fundamenta identităţile
comunităţilor etnico-culturale şi confesionale din Transilvania6. Reforma din
Transilvania a fost susţinută de diverşi factori, printre care oraşele, nobilii şi
castelanii, precum Petru Petrovics (Banat), Valentin Török (Hunedoara), Ştefan
Mailat (Făgăraş) etc. Potrivit tradiţiei istorice maghiare, Braşov a fost centrul de
propagare a Reformei către scaunele secuieşti, aceasta pătrunzând dinspre
Braşov şi Ţara Bârsei, având în vedere relaţiile profunde dintre Braşov şi
scaunele Sepsi, Kédzi şi Orbai7. Nu vom intra în prea multe detalii privind
pătrunderea şi instalarea Reformei în Transilvania, dar considerăm că este
important să prezentăm aceste date sumare pentru a înţelege mai bine felul în
care s-a propagat această mişcare religioasă pe teritoriul Transilvaniei şi care
erau principalii ei actanţi.
Apropiindu-ne cronologic de perioada pe care o supunem atenţiei
cititorului, odată cu venirea la tron a principelui Gabriel Báthory, s-a întemeiat
comunitatea reformată, politică continuată şi de către succesorul său, Gabriel
Bethlen. Situaţia politică şi religioasă din Transilvania, în timpul domniei lui
Báthory, a fost extrem de instabilă, fapt cauzat cu precădere de caracterul
agresiv al principelui, care îşi făcuse mulţi duşmani în rândul nobilimii ardelene,
mai ales după cucerirea oraşului liber Sibiu, ceea ce îi atrăsese ura comunităţilor
săseşti. Din Lettera declaratoria de la dottrina del padri gesuiti conforme ai
decreti del Concilio di Costanza, publicată la Lyon în 1610, aflăm că existase
inclusiv un complot din partea iezuiţilor de a-l elimina pe principe:
(...) noi habbiamo lettere del Baron de Zerotin date alle 2 di maggio prossimo,
ove egli descrive come un dei Segnori del Paese, havendo nella sua casa un
giesuita, era stato indutto dal detto gesuita a congiurar contra la vita del
Principe di Transilvania, il quale avertito del giorno (...), questo giorno uscì
fuori della città, fingedo d’andar alla caccia; e pose dell’imboscate fuori della
città, negli quale egli fece cadere li conspiratori, che lo seguivano; il che costò
loro la vita e il detto giesuito fu giustitiato con general macello de suoi
8
complici .
(trad.) ... ne-a parvenit o scrisoare de la baronul de Zerotin din data de 2 mai,
unde acesta ne informează că unul dintre nobilii ţării, găzduind un iezuit, a fost
instigat de acesta să atenteze la viaţa principelui Transilvaniei, care, fiind
anunţat la timp (...) a plecat din oraş în ziua respectivă, prefăcându-se că merge
la vânătoare; şi a organizat ambuscade la marginea oraşului, cărora conspiratorii
care îl urmăreau le-au căzut victime, fapt ce i-a costat viaţa, iar iezuitul a fost
executat, în vreme ce complicii săi au fost măcelăriţi.
6
Szegedi Edit, Religia, în: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, „Istoria
Transilvaniei”, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane,
2007, p. 235.
7
Ibidem, p. 239.
8
Lettera declaratoria della dottrina del padri gesuiti conforme ai decreti del Concilio di
Costanza, Lyon, 1610, p. 51.
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În prima parte a Istoriei lui Filip al IV-lea, rege al Spaniilor, Céspedes y
Meneses analizează domnia lui Báthory, pe care îl descria în felul următor:
El Gabor, famoso hereje calvinista y de quien quetan que no siendo más de un
mediano caballero, se supo hacer tiranamente dueño y señor de Transilvania.
Después que el claro Segismundo, por su inaudita enfermedad, trocó la espada
con el ocio, (...) y el pueblo loco se alteró, nombró como príncipe a Bocsay,
luego a Ragotu, y a Gabriel, en quien cedió su antecesor; sobreviniendo
grandes males en Transilvania (originados por el primero) en conclusión
redundó dellos el venir a levantarse con la presa, desheredando, y aún
haciendo morir al príncipe Gabriel. Este pues es Velen Gabor9.
(trad.) Gaborul, celebru eretic calvinist şi despre care se spune că fiind doar pe
jumătate cavaler, a ştiut să devină domn şi tiran al Transilvaniei. După ce
marele Sigismund10, din cauza bolii sale, a dat spada pe plăcere (...), iar poporul
s-a arătat nemulţumit, l-au numit principe pe Bocsay11, apoi pe Ragotu12 şi pe
Gabriel, în favoarea căruia a abdicat cel din urmă 13; depăşind multele
neajunsuri din Transilvania (provocate de cel menţionat), s-a ridicat cineva care
i-a luat principatul şi viaţa principelui Gabriel. Acesta este Bethlen Gabor.

Spre deosebire de predecesorul său, care s-a axat mai mult pe situaţia
urbană, Bethlen a încercat să rezolve şi problema comunităţilor rurale mixte din
scaunele secuieşti14. Conform hotărârii Dietei din 1564, majoritatea decidea
apartenenţa confesională a comunităţii, până la Gabriel Bethlen principiul
majorităţii fiind interpretat restrictiv, mai ales în ceea ce priveşte catolicii: numai
atunci li s-a permis catolicilor să aibă biserică, dacă formau majoritate15.
Principele şi-a concentrat atenţia asupra sprijinirii comunităţii reformate din
Cluj, dăruindu-i biserica ce aparţinuse iezuiţilor16.
Rolul jucat de Bethlen în timpul Războiului de 30 de ani nu a scăpat
atenţiei sporite a istoriografilor spanioli, cu atât mai mult, cu cât relaţiile pe care

9
Gonzalo de Céspedes y Meneses, Primera parte de la Historia de Felipe IV, Rey de las
Españas, Barcelona, 1631, pp. 23-24.
10
Aici Céspedes se referă la Sigismund Báthory, personaj extrem de îndrăgit în
istoriografia spaniolă.
11
Ştefan Bocskay (1604-1606).
12
Sigismund Rakoczi (1607-1608).
13
Pe 5 februarie 1608, Gabriel Báthory a semnat un pact cu haiducii, prin care le
promitea pământuri în regiunile Oradea, Ecsed şi Kallo. Generalul acestora urma să fie numit
ministru dacă Báthory obţinea tronul în Transilvania, acesta obligându-se, totodată, să promoveze
calvinismul. Dieta nu a îndrăznit să se opună haiducilor, Sigismund Rakoczi abdicând în favoarea
lui Báthory, la 7 martie.
14
Szegedi Edit, Confesionalizarea, în: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari
András, „Istoria Transilvaniei”, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, Centrul de Studii
Transilvane, 2007, p. 255.
15
Ibidem.
16
Ibidem, p. 256.
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Spania şi Transilvania le avuseseră de-a lungul secolului al XVI-lea erau încă
proaspete în memoria colectivă iberică.
Un exemplu în acest sens este piesa de teatru a lui Francisco de
Quevedo, Cómo ha de ser el privado, unde scriitorul şi, totodată, politicianul
Quevedo îi aminteşte Europei poziţia pro catolică pe care Transilvania o avusese
până cu puţin timp în urmă. Protagoniştii piesei sunt câteva dintre marile
personalităţi ale istoriei europene din secolul al XVII-lea: regele Filip al IV-lea,
ducele de Olivares, prinţul Charles Stuart sau ducele de Buckingham. În piesa
amintită, unul dintre personaje este ambasadorul transilvănean, contracandidatul
prinţului Charles la mâna infantei Maria, sora regelui Filip al IV-lea, întrucât sub
hainele pretinsului ambasador se ascundea, de fapt, însuşi Ferdinand de
Habsburg. Apariţia lui nu este deloc întâmplătoare, acesta fiind împărat al
Sfântului Imperiu Roman, în perioada 1558-1564, şi principe al Transilvaniei,
între 1551-1556, perioada în care în Transilvania s-au aflat mai mulţi militari
spanioli, precum Juan Batista Castaldo (la origine italian din Lombardia) sau
Bernardo de Aldana17.
17

Căpitanul spaniol Bernardo de Aldana s-a născut la începutul secolului al XVI-lea, la
Valencia de Alcántara, localitate situată la graniţa dintre Spania şi Portugalia. Militar de carieră, în
perioada 1549-1552, a participat la diverse expediţii militare în Ungaria, sfârşind prin a preda
Lipova fără luptă (1552) şi a se retrage în Transilvania. Drept urmare, a fost judecat şi condamnat
la moarte, fiind întemniţat la Trencsen (Slovacia), unde a rămas până în 1556, fiind salvat de
intervenţiile repetate ale ducelui de Alba şi ale regelui Filip al II-lea. Textul campaniei militare din
Ungaria, al cărui autor este un subiect controversat, este alcătuit din două părţi. Pe de o parte,
avem de-a face cu descrierea evenimentelor militare, iar pe de alta, cu încercarea de motivare a
acţiunii lui Aldana la Lipova şi a prezentării rivalităţii cu Giambattista Castaldo, pe seama căruia
sunt puse multe dintre necazurile spaniolului. Una dintre ipoteze este că textul ar fi fost redactat de
fratele lui Bernardo, Juan Villela de Aldana, personaj foarte activ de-a lungul relatării, de altfel
extrem de subiectiv întocmită. Însă nu toţi cercetătorii sunt de acord cu această variantă. Zoltán
Korpás, de exemplu, este de părere că autorul relatării aventurilor lui Bernardo de Aldana în
Ungaria trebuie căutat în rândul consilierilor şi secretarilor regelui, îmbrăţişând părerea lui
Szakály, care respingea posibilitatea ca Juan Villela de Aldana sau Pedro Barrantes Maldonado,
unchiul lui Bernardo de Aldana, să fi fost autorii textului. În schimb, Korpás emite ipoteza că
autorul ar fi fost Juan de Castillejo, secretarul lui Ferdinand de Habsburg, regele Ungariei,
argumentând că acesta se aflase în Ungaria, având acces la corespondenţa regelui. În plus, îl
cunoştea pe Aldana şi ar fi putut parcurge documentaţia întocmită pentru judecată. Textul se
încheie în mod apoteotic cu prezentarea procesului lui Bernardo de Aldana şi demonstrarea
evidentă, dacă urmărim logica textului, a nevinovăţiei spaniolului, acuzaţiile de trădare fiind puse
pe seama invidiei celor din jurul său. Fie că a fost scris pentru a prezenta curţii spaniole varianta
lui Bernardo de Aldana asupra celor petrecute la Timişoara şi Lipova, fie pentru a justifica
eliberarea ulterioară a căpitanului, expediţia în Ungaria, din 1548, prezintă diverse informaţii de
interes cu privire la situaţia politică şi socială din Transilvania la vremea respectivă. Pentru
început, trebuie să subliniem că în 1548, ne aflam într-o perioadă importantă pe plan istoric şi care
justifica deplasarea lui Aldana în Ungaria: Carol V îi învinsese la Mühlberg pe principii germani
rebeli, în timp ce Soliman Magnificul se ridica ameninţător la graniţa creştinătăţii, iar Ferdinand de
Habsburg îi solicita regelui spaniol sprijin constant împotriva turcilor. După moartea lui Ioan
Zapolya, soţia şi fiul acestuia s-au aflat în centrul preocupărilor politico-militare, după cum se va
putea observa de-a lungul textului. Pe de o parte, turcii o sprijineau pe Izabela, văduva lui Zapolya,
iar pe de alta, Castaldo, Gheorghe Martinuzzi şi Aldana erau în favoarea lui Ferdinand de
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Totodată, interesul pentru evenimentele desfăşurate în Transilvania,
manifestat cu intensitate după începutul Războiului de 30 de ani din cauza
sprijinului oferit de Gabriel Bethlen contelui palatin, face ca personajul
Habsburg, care, iniţial, pierduse ocazia de a deveni rege în Ungaria din cauza obiceiului locului de
a interzice unui străin să devină rege. Cât priveşte imaginea Transilvaniei, ea apare într-un plan
secund. Dincolo de faptul că Expediţia lui Bernardo de Aldana în Ungaria este considerată un
izvor de interes pentru istoria Transilvaniei, adevărul este că, în afară de toponimele situate pe
actualul teritoriu al României, Aldana nu pare să cunoască faptul că Transilvania era locuită şi de
români. De altfel, atunci când vorbeşte despre locuitorii acestei regiuni, căpitanul spaniol îi
menţionează doar pe unguri, saşi şi secui: „[...] fiecare dintre cele trei naţii ce locuiesc în
Transilvania (ungurii şi saşii spunând că ei trăiesc acolo din vremea lui Carol cel Mare, având în
stăpânire ţinuturile cele mai puternice, Cluj, Alba Iulia, Sebeş, Sibiu, acestea fiind aşezămintele
principale). Cealaltă naţiune este cea a secuilor, care spun că se trag din sciţi. Ei locuiesc în
regiunea cea mai aspră dintre toate, numită Siculia. Aceştia sunt oameni extrem de needucaţi,
barbari, cruzi şi hoţi şi fără de cuvânt, trăsătură comună şi ungurilor”. Desigur, cuvintele nu sunt
prea măgulitoare în ceea ce îi priveşte pe locuitorii Transilvaniei menţionaţi în text; însă nici
istoriografia maghiară nu are cuvinte de laudă la adresa lui Aldana, pe care îl numeşte „fricos, laş,
tergiversant”, bazându-se cu precădere pe opiniile lui Castaldo, rivalitatea dintre spaniol şi italian
fiind de notorietate. Denumirile toponimice şi antroponimice sunt maghiare (Colosvar, Saçebex,
Temesvar etc), demonstrând că apropierea spaniolului de spaţiul transilvan se face din perspectivă
maghiară, iar românii nu sunt menţionaţi ca având un rol important în această zonă. De altfel, la
vremea la care se face relatarea, Timişoara aparţinea încă regatului maghiar (până în 1554, când
devine vilaiet otoman). Comentariile privitoare la cadrul geografic se inserează într-o imagine deja
familiară a Transilvaniei în descrierile spaniole, de spaţiu aspru, inexpugnabil: „Acel loc unde se
găseşte castelul, care este foarte aproape în Transilvania, negăsindu-se altul mai apropiat, este
înţesat de munţi aspri, între care unul este mai înalt decât toţi, văzându-se din depărtare şi părând
să ajungă la cer. Acest munte iese în evidenţă şi taie văi adânci, ajungând până la valea cea mai
profundă, în care îşi dau întâlnire toate apele. [...] Acest munte este înconjurat de stânci aspre, în
mijlocul cărora se face o deschizătură lungă de opt sute de paşi şi largă de două sute, unde se
găseşte castelul, apărat de ziduri puternice şi chiar de stânci”. Analiza evenimentelor istorice
ilustrate în text trebuie făcută cu prudenţă, întrucât din dorinţa de a justifica acţiunile lui Aldana,
Castaldo este luat drept ţap ispăşitor, punându-i-se în seamă capitularea Timişoarei din cauza
faptului că nu trimisese trupe la timp, acestea primind ordinul ca, dacă nu ajung la timp la
Timişoara, nici să nu mai meargă la Lipova: „Şi după ce a căzut Transilvania, i-a spus lui Andrés
López că dacă nu va putea să intre în Timişoara, sub nicio formă să nu meargă la Lipova, ci să se
întoarcă în Transilvania”. În realitate, distrugerea turnului de apă care făcea legătura între oraş şi
castel dusese la predarea cetăţii. Comitele Ştefan de Losoncz negociase predarea cetăţii şi reuşise
să obţină promisiunea că trupele şi civilii din oraş nu vor fi atinşi, lăsând cetatea pe mâna turcilor.
La 30 iulie 1552, soldaţii, civilii şi răniţii ieşeau din cetate, însă paşa îşi încalcă promisiunea,
măcelărându-i pe supravieţuitori, în timp ce comitele Losoncz este adus în faţa paşei şi decapitat.
Izvor istoric cu tentă propagandistică, unde figura lui Bernardo de Aldana primează, devenind mai
importante decât evenimentul istoric însuşi, campania din 1548, în Ungaria, nu a lăsat indiferentă
Spania zilelor noastre, textul manuscris publicându-se în anul 2010, în ediţia critică a lui Fernando
Escribano Martín. Anterior, manuscrisul se putea consulta la Biblioteca Mânăstirii Escorial, în
codexul V.II.3, fiind cuprins între filele 177-234. Bernardo de Aldana nu reprezintă un personaj
necunoscut în istoriografia românească, aventurile sale fiind abordate, de exemplu, de către Eugen
Denize, în Relaţiile româno-spaniole până la începutul secolului al XIX-lea şi Un călător spaniol
necunoscut la mijlocul secolului al XVI-lea: Bernardo de Aldana, sau de Ovidiu Cristea, Sucessi
del Hungheria nel 1551. L’espedizione di Castaldo in Transilvania in una fonte veneziana
contemporanea.
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ambasadorului transilvan să capete, aşa cum se întâmplă mai mereu la Quevedo,
conotaţii politice. De-a lungul celor trei acte ale piesei, se face aluzie, în repetate
rânduri, la scopurile comune pe care Spania şi Transilvania le aveau sau ar fi
trebuit să le aibă, precum şi la vechea prietenie dintre cele două state.
În timpul unei conversaţii purtate cu Olivares, ambasadorul transilvan
afirma că „legea, sângele şi statul ne unesc interesele”. Mentalul ce se perpetua
în Spania era, încă o dată, acela de a-şi reprezenta Transilvania drept un aliat în
lupta contra otomanilor şi a protestanţilor. De altfel, neapartenenţa la catolicism
fusese şi motivul pentru care Charles Stuart fusese respins ca posibil soţ al
Mariei18.
În plan politic, implicarea nemijlocită a Transilvaniei în Războiul de 30
de ani a avut un impact preponderent favorabil asupra felului în care principatul
a fost perceput în plan extern, la Pacea de la Westfalia, încheiată la scurt timp
după moartea lui Gheorghe Rákoczi I, Transilvania participând ca stat suveran,
recunoscut de celelalte ţări europene. Din punct de vedere cronologic, Războiul
de 30 de ani a coincis, în Transilvania, cu domniile principilor Gabriel Bethlen
(1613-1629) şi Gheorghe Rakoczi I (1630-1648), în perioada 1629-1630,
principatul fiind condus de către soţia şi fiul lui Bethlen, Ecaterina de
Brandenburg şi, respectiv, Ştefan Bethlen.
Venirea la putere a lui Gabriel Bethlen s-a făcut cu acordul sultanului şi
cu sprijinul domnilor ţărilor române, ceea ce a dus la deteriorarea raporturilor
Transilvaniei cu Habsburgii:
Il principato poi di Gabriele Battori non andò in Transilvania molto a lungo;
perché entrato in sospetto ch’egli inclinasse alle parti del Turco e non a quelle
di Cesare ne fu da quelli della fazione austriaca ucciso a tradimento. Ma né per
questo lasciò la provincia di non passare in mano d’altri, insignorendosene col
favore dei Turcho Gabriele Bettelemo, nobile transilvano , il quale dalla porta
ricevuto l’obligo dell’antico tributo, si fermò in quietate al dominio di questo
stato19.
(trad.) Domnia lui Gabriel Báthory în Transilvania nu a durat însă pentru mult
timp; ivindu-se bănuiala că acesta era mai degrabă de partea Turcului decât a
Cezarului, a fost ucis prin trădare de către austrieci. Dar nici aşa nu s-a putut
evita ca provincia să încapă pe mâinile celorlalţi, Gabriel Bethlen, nobil
transilvan, beneficiind de încuviinţarea Porţii şi obligându-se la plata vechiului
tribut, a domnit în pace în acest ţinut.

Reacţia Casei de Austria nu s-a lăsat aşteptată, sprijinind la tronul
princiar un alt candidat, pe Gheorghe Homonnai. Pe de altă parte, în urma unei
incursiuni a trupelor imperiale, acestea au reuşit să ocupe, chiar dacă pentru
18

Oana Andreia Sâmbrian, op. cit., p. 75.
Giorgio Tomasi, Delleguerre et rivolgimenti del regnod’Ungheria e della
Transilvania, con successid’altra parte, Venezia, 1621, p. 170.
19
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scurt timp, puncte strategice, precum Chioar, Tăşnad şi Ecsed. În 1615, prin
Tratatul de la Trnavia, Bethlen era recunoscut de către Casa de Habsburg drept
principe al Transilvaniei, acesta obligându-se şi la restituirea cetăţilor ocupate.
Oponent fervent al Casei de Habsburg, Bethlen s-a poziţionat de partea
Uniunii Evanghelice, sub pretextul ajutării cehilor protestanţi răsculaţi (16191622). Intervenţia armată la care a recurs Bethlen a avut loc cu sprijinul Porţii,
iar tratativele cu cehii au fost purtate prin intermediul lui Marcu Cercel, fiul
fostului domn al Ţării Româneşti, Petru II Cercel. Prin mişcări rapide de trupe,
Bethlen a reuşit să ocupe o serie de localităţi, precum Bratislava (octombrie
1619), Košice, Nové Zámky, Trnavia şi Nitra, ajungându-se până la încercuirea
şi asediul Vienei (noiembrie 1619). A renunţat la această acţiune la auzul veştii
că polonezii îl sprijineau pe Homonnai, pregătind, în acest sens, o intervenţie în
Transilvania20. Istoriografia spaniolă l-a perceput pe Bethlen drept un personaj
nefast, excepţie făcând textul lui Diego de Estrada, Comentarios del
desengañado de sí mismo, asupra căruia nu vom insista, întrucât am făcut-o cu
alte ocazii21. În general, imaginea lui Bethlen era aceea subliniată de Quevedo în
Mundo caduco:
Raíz de todo esto era la ambición del conde palatino, que con elabrigo del
serenísimo rey de Inglaterra y de la correspondencia conBethlen Gabor, con
quien en la secta de Calvino convenía, habiéndosehecho príncipe de
Transilvania, vendiendo al turco la libertad y dándole las dos mayores
fortalezas (...) le asistía al robo de la coronade Bohemia.
(trad.) Rădăcina răului (războiul de treizeci de ani, n.n.) era ambiţia contelui
palatin, care cu sprijinul serenisimului rege al Angliei şi cu acordul lui Bethlen
Gabor, amândoi aparţinând sectei lui Calvin, ajungând acesta din urmă principe
al Transilvaniei, vânzând libertatea sultanului şi cedându-i cele mai mari cetăţi
(...), l-a ajutat să fure coroana Boemiei”22.

În fapt, Bethlen a fost unul dintre personajele principale ale Reformei în
Europa Centrală şi de Est, având în vedere că numele său a fost folosit în
literatura spaniolă nu doar ca nume propriu, ci şi ca substantiv comun. O astfel
de lucrare este binecunoscuta operă cu caracter filosofic Criticonul de Baltasar
20

Susana Andea, Evoluţii politice în secolul al XVII-lea, în: Ioan-Aurel Pop, Thomas
Nägler, Magyari András, „Istoria Tranilvaniei”, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca,
Centrul de Studii Transilvane, 2007, p. 127.
21
Oana Andreia Sâmbrian, Convergenţe româno-spaniole de la Renaştere la
Modernism, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013 (capitolul Diego duque de Estrada la
curtea lui Gabriel Bethlen); idem, Corpul graţios: arta seducţiei la curtea lui Gabriel Bethlen în
Comentariile lui Diego de Estrada, în: „Incursiuni în imaginar. 4. De la corpul imaginat la corpul
reprezentat (Cu şapte lucrări plastice realizate de Stefan Orth)”, Alba Iulia, Editura Aeternitas,
2010, pp. 221-234.
22
Francisco de Quevedo, Obras de don Francisco Quevedo y Villegas, colección
completa, corregida, ordenada e ilustrada por don Aurelio Fernández Guerra y Orbe, tomo I,
Madrid, Imprenta y Estereotipía de M. Rivadeneyra, 1852, p. 125.
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Gracián, publicată între 1651-1657, care înfăţişează o mare parte din sentimentul
de deznădejde încercat de Spania pe întreg parcursul Războiului de 30 de ani.
Motivul pentru care această operă ne-a trezit interesul este că de-a lungul ei
apare de două ori denumirea de „betlengabor”, atât la singular, cât şi la plural,
„betlengabori”, ceea ce a determinat diverse controverse cu privire la preluarea
numelui lui Gabriel Bethlen ca personaj colectiv, reprezentant, aşadar, al unei
tipologii umane.
Redăm în continuare fragmentele identificate. În partea I a Criticonului,
în capitolul intitulat Vrăjile Artemiei, unde sunt descrise puterile supranaturale
ale acesteia şi capacitatea sa de a schimba înfăţişarea oamenilor, citim că „se
spune că a transformat un băiat de grajd într-un Betlengabor, iar pe un lacheu
într-un domn de Tenza”. În partea a doua a cărţii lui Gracián, în capitolul Roata
timpului, apare o imagine apocaliptică în care „lacheii se transformau în
Betlengabori şi Taicosamaşi”. Controversele încep în anul 1929, când Oliver
Brachfeld publică un articol intitulat Betlengabor: un curioso error de Gracián,
unde afirma că autorul spaniol ignora condiţia nobilă a lui Gabriel Bethlen,
asemănându-l unul taicosamas (sclav japonez, n.n.), dovedindu-şi astfel
neştiinţa23. Răspunsul la afirmaţiile lui Brachfeld nu se lasă prea mult aşteptat. În
1930, Leo Spitzer publică un articol în care contrazice teoria lui Brachfeld,
susţinând că atâta timp, cât personajul feminin Artemia realizează metamorfoze
inimaginabile, nu trebuie să ne mire că personaje umile sunt transformate în
altele nobile şi viceversa24.
Suntem de acord cu Spitzer în ceea ce priveşte ipoteza emisă,
considerând că Brechfeld nu a înţeles prea bine textul lui Gracián. Sau că a vrut
să scrie un text senzaţionalist, având în vedere că articolul s-a redactat în anul
celui de-al treilea centenar de la moartea lui Bethlen.
Din această scurtă privire panoramică se poate observa că Spania şi
Transilvania se aflau, în timpul Războiului de 30 de ani, pe poziţii diametral
opuse, în contextul în care Spania ducea o intensă campanie de defăimare a
tuturor acelora care se ridicaseră împotriva habsburgilor, deci, implicit, şi a
Transilvaniei. Prin varietatea mijloacelor întrebuinţate (de la predici şi literatură
istorică până la, pentru prima dată în istorie, presa sub forma ei embrionară a
avizelor), Războiul de Treizeci de ani inaugurează nu numai, cum s-a mai spus,
o nouă ordine europeană pentru circa o sută de ani, ci şi o premieră în marile
conflicte politice care zguduie de patru secole bătrânul continent: războiul total,
în care un rol important revine luptei propagandistice duse cu cele mai rafinate şi
subtile arme pe care numai literatura ajunsă la cele mai înalte culmi ale artei
universale, cum a fost literatura spaniolă a Secolului de aur, le poate mânui cu o
23
Oliver Brachfeld, “Betlengabor: un curioso error de Gracián”, Revista de filología
española 1, 1929, p. 277.
24
Leo Spitzer, “Betlengabor: un erreur de Gracian?”, Revista de filología española 1,
1930, p. 174.
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desăvârşită abilitate. De acum înainte, războiul se va purta nu numai cu armele
clasice, ci şi prin CUVÂNT.
SPAIN AND TRANSYLVANIA DURING THE THIRTY
YEARS’ WAR (1618-1648): A GENERAL OUTLOOK
(Abstract)
This article focuses on the general background of both Spain and Transylvania
during the Thirty Years’ War (1618-1648), in an attempt to give the reader the
possibility to understand better the tense relations between the two spaces, each of them
belonging to a different religious alliance. The article makes use of all kinds of sources:
archive documents, historical literature, dramatic literature in order to depict the scenery
of not so much exploited historiographical events.
Keywords: Transylvania, Spain, Thirty Years’ War, relations.

DOMENIUL FUNCIAR AL MĂNĂSTIRII JITIANU
ILEANA CIOAREC



Mănăstire olteană, ctitorită de boierii Craioveşti, care au împodobit-o şi
au înzestrat-o cu averi, Jitianu reprezintă un însemnat lăcaş de cult şi cultură
românească. Acesta datează de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul
secolului al XVI-lea, fiind ridicat pe locul unei mici biserici din lemn. Actuala
biserică a fost ridicată între anii 1654-1658 de către doamna Bălaşa, soţia
domnitorului Constantin Basarab Cârnul, şi terminată în anul 1701 de către
egumenul Popa Luca de la Muntele Athos şi de Petru Obedeanu. În anul 1628,
Mănăstirea Jitianu a fost închinată Mănăstirii Sfântul Pavel de la Muntele Athos.
Aceasta, ca şi alte lăcaşe de cult, a primit încă de la întemeiere numeroase moşii
de la ctitorii săi, dar şi de la numeroşi domnitori. La aceste danii s-au adăugat şi
cumpărările de moşie realizate de egumenii mănăstirii de-a lungul timpului.
Reconstituirea stăpânirii Mănăstirii Jitianu asupra moşiilor şi satelor pe
care le-a primit sau le-a cumpărat s-a putut realiza în urma analizei riguroase a
documentelor inedite şi editate. Tipologia documentelor referitoare la această
moşie este extrem de variată datorită numărului mare de acte, precum şi
perioadei în care ele se încadrează. Se întâlnesc atât hrisoavele domnitorilor din
secolele XVI-XVIII, cât şi zapise de vânzare-cumpărare, cărţi de hotărnicie, de
judecată, de răscumpărare şi de mărturie.
Primul sat care a intrat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu este Iamnic
(judeţul Dolj). Acesta a fost identificat cu actualul sat Jitianu. Cu numele de
„Iamnic” apare menţionat într-un hrisov emis la 10 septembrie 1557, când
Pătraşcu cel Bun a întărit, cu carte domnească, stăpânirea lui Manciu, Mihai,
Pătru şi Pană peste jumătate din satul Iamnic, pe care îl cumpăraseră cu 6.000 de
aspri de la jupâneasa Caplea, soţia lui Calotă1. La data de 9 iunie 1582, Mihnea
Turcitul le-a confirmat lui Dumitru ban şi lui Stănilă postelnic stăpânirea asupra
unei jumătăţi din satul Iamnic. După moartea lor, hrisovul menţionează că
această jumătate de sat urma să le revină verilor lor, Neagu şi Moise2. La 6 iunie
1607, mai mulţi locuitori din Iamnic s-au vândut rumâni împreună „cu toate
hotarele până în Valea Mănăstirii şi despre Livezi până în gura Prodilei, de în
câmp şi cu pădure şi cu apă şi cu uscat şi cu siliştea şi orice pe unde au fost


Articolul face parte din tema de plan Domeniul ecleziastic din Oltenia.
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: ileanacioarec@yahoo.com
1
Documente privind istoria României, B, Ţara Românească, veac XVI, vol. III (15511570), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1952, pp. 71-72 (în continuare se va cita DIR, B).
2
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hotarele cele bătrâne” lui Preda Buzescu cu suma de 20.000 de aspri3. Era
exceptată de la vânzare o funie de ocină a Mănăstirii Coşuna. Până în anul 1615,
aşa cum rezultă şi din documente, mai mulţi proprietari şi-au dăruit părţile lor de
moşie din Iamnic mănăstirilor Coşuna şi Jitianu4.
La 23 mai 1611, Radu Vodă a întărit stăpânirea Mănăstirii Jitianu peste
a şasea parte din satul şi moşia Iamnicului, care îi fusese dăruită de către
jupâneasa Jăpei încă din zilele lui Mihai Viteazul. Doi ani mai târziu, la 15 mai
1613, Radu Mihnea Vodă a întărit stăpânirea Mănăstirii Jitianu în Iamnic peste
„partea jupânesei Danei din Vâlcăneşti, jumătate din sat şi din pădure şi din apă
şi din siliştea satului”, pentru că aceasta o primise în dar când domnitor era Radu
Şerban5. În acelaşi an, Mănăstirea Coşuna a încercat să-şi extindă şi mai mult
stăpânirea în satul Iamnic, acaparând şi o parte din moşia deţinută de Mănăstirea
Jitianu. Cele două mănăstiri s-au judecat pentru partea de moşie cotropită, câştig
de cauză având Jitianu.
La 7 noiembrie 1616, Alexandru Iliaş voievod a scutit partea de moşie
din Iamnic, care îi aparţinea Mănăstirii Jitianu, de toate dările şi „năpăştile”. La
16 aprilie 1625, Mănăstirea Coşuna şi-a vândut funia din satul Iamnic – pe care
o primise ca danie de la jupâniţa Jipa – Mănăstirii Jitianu6. În stăpânirea acesteia
din urmă au continuat să intre noi părţi din moşia Iamnic, în urma daniilor făcute
de către diverşi proprietari. Astfel, la 26 aprilie 1637, Mihai din Cârcea, feciorul
lui Lopşă din Vâlcăneşti, i-a dăruit mănăstirii moşia sa din Iamnic7.
Pe tot parcursul secolului al XVII-lea s-au înregistrat numeroase
plângeri ale unor proprietari din Iamnic către domnie, pe motiv că Mănăstirea
Jitianu le călca părţile lor de moşie. În anul 1664, Vlaicu din Corneşti s-a adresat
domnitorului susţinând că egumenul Mănăstirii Jitianu a cotropit partea sa de
moşie din Iamnic. Pricina dintre cele două părţi s-a judecat abia în anul 1678,
când şase boieri au fost desemnaţi de către domnitor să aleagă părţile de moşie
ale celor implicaţi. Cei şase boieri hotarnici au stabilit că partea de moşie din
Iamnic care fusese cotropită de mănăstire îi aparţinea lui Vlaciu, cel care o
moştenise de la moşul său, Pănuci.
Procesele dintre Mănăstirea Jitianu şi diverşii stăpâni de moşii din
Iamnic au continuat şi după această dată. La 11 iunie 1698, 12 boieri hotarnici
au fost desemnaţi să fixeze hotarele mănăstirii de către moşia Livezi, a Papei
Livezeanu: „Deci pe unde s-au adevărat semnele am pus pietrii, la însă să se ştie
semnele moşii Mănăstirii Jitianul de către Livezi, întâi din sus, din cornul moşiei
3
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Livezilor, unde se împreună cu Povarul, unde am pus piatră în gura
Stupinealilor, din piatră în jos pe gura vâlcelii la vale, în Lacul cu Ulmul, din
Lacul cu Ulmul drept în jos, în drumul cel mare unde am pus piatră, pe padină în
jos, de aici pe matca Pradilei la vale, până în gura Gisnei, unde dă în Prodila,
unde am pus piatră”, „pe matca Prodilei în jos, până în pârâul Fântânii Cucului”.
Tot acum s-au fixat şi hotarele moşiei Povarul: „Vâlceaua Stupinelor, capul
Pârloagelor, spre sud pe pisc la vale, până în vîlceaua Gherghinei, peste valea
Prodilei, în sud până în drumul cel bătrân al Bucovăţului, în hotarul Vârvorului,
în cornul moşiei Povarului”. Începând cu secolul al XVIII-lea, satul Iamnic
apare în documente şi catagrafii sub numele de Jitia sau Jitianu. Catagrafiile din
anii 18288 şi 18389 menţionează că satul Jitianu se afla în stăpânirea Mănăstirii
Jitianu, unde a şi rămas până în decembrie 1863, când, prin Legea secularizării
averilor mănăstireşti, a devenit moşie a statului.
Următoarele sate care au intrat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu au fost:
Degeraţi, Cacoţi şi Stigniţa.
Satul Degeraţi (judeţul Mehedinţi) a fost menţionat într-un hrisov emis
la 8 ianuarie 1581, ca hotar al satului Lumnic, care a fost cumpărat de la Peicu,
fiul lui Sârbu din Lubnic10. La 2 aprilie 1615, jupan Ianache mare ban al
Craiovei a întărit Mănăstirii Jitianu mai multe jumătăţi de sate, printre care şi
Degeraţi cu rumâni „din câmp, din pădure şi din apă şi de preste tot hotarul”.
Acest sat – alături de Cacoţi şi Stigniţa – îi aparţinuse jupânesei Stanca, fiica lui
Moşu logofătul, feciorul lui Dragomir logofăt din Bolna11, care le dăruise
Mănăstirii Jitianu.
La data de 29 mai 1628, şase boieri au fost desemnaţi să judece pricina
procesului dintre Barbu postelnic din Grădişte şi Mănăstirea Jitianu. Ei trebuiau
să cerceteze dacă satele Degeraţi, Cacoţi şi Stigniţa au fost dăruite de către
Stanca, vara lui Barbu postelnic din Grădişte. Cercetând documentele puse la
dispoziţie de cele două părţi, boierii au hotărât ca satul menţionat mai sus să
rămână în stăpânirea Mănăstirii Jitianu, iar Cacoţi şi Stigniţa să-i revină lui
Barbu postelnic12. La 30 mai 1628, Barbu şi Bade, fiii lui Badii logofăt ot Bălaci,
au mărturisit că s-au împăcat cu egumenul de la Mănăstirea Jitianu13.
La 28 iunie 1628, Alexandru Iliaş a întărit Mănăstirii Jitianu stăpânirea
asupra jumătăţii de sat din Degeraţi, dăruită de Stanca. În acelaşi hrisov, se
8
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menţiona că lui Barbu postelnic din Grădişte îi reveneau satele Cacoţi şi
Stâlpiţa14.
La 2 mai 1645, Matei Basarab a confirmat lui Iacov clucer din Cernaia
stăpânirea peste jumătate de sat. Acesta o cumpărase de la Vasile paharnic, fiul
lui Preda spătar, şi de la Badea postelnic, fiul lui Barbu postelnic15. La 5 mai
1657, Constantin Şerban a întărit Mănăstirii Jitianu jumătate din satul Degeraţi,
dăruit de Badea vătaf şi Pătraşco cupar, în urma unei judecăţi. Ulterior, Barbu
Poenaru clucer a acaparat această parte de sat, pretinzând că a făcut schimb cu
Mănăstirea Jitianu. El susţinea că i-a dat mănăstirii, în schimbul jumătăţii de sat
din Degeraţi, partea sa de moşie din Iamnic. Ioanichie, egumenul mănăstirii, i-a
cerut domnului să judece pricina dintre locaşul de cult şi Barbu Poenaru.
Analizând actele puse la dispoziţie de cele două părţi, Constantin Şerban a
hotărât ca Barbu Poenaru să păstreze partea sa de moşie din Iamnic, iar
mănăstirea jumătate din satul Degeraţi16. Nu se ştie cât timp această jumătate de
sat a rămas în stăpânirea Mănăstirii Jitianu, deoarece documentele emise
începând cu secolul al XVIII-lea nu-l mai menţionează.
Satul Cacoţi (judeţul Mehedinţi). Este menţionat într-un document emis
la 2 aprilie 1615, când Ianache mare ban al Craiovei a întărit Mănăstirii Jitianu
jumătate din satul Cacoţi, „de peste tot hotarul, din câmp, din pădure, din apă”
cu rumâni17. A rămas în stăpânirea Mănăstirii Jitianu pentru scurt timp, deoarece
la 28 iunie 1628, Alexandru Iliaş a hotărât ca acesta să-i revină lui Barbu
postelnic din Grădiştea18.
Satul Stâlpniţa sau Stigniţa (judeţul Mehedinţi) a fost menţionat
într-un document emis la 30 mai 1583, de cancelaria domnitorului Mihnea
Turcitul, ca hotar al satului Iablaniţa, care a fost întărit lui Drăghici, Buzea,
Baciu, Ştefan, Pârvu şi Radu19. La 20 iunie 1602, Simion Movilă a confirmat lui
Preda clucer şi jupâniţei sale, Maria, stăpânirea peste jumătate din satul
Stâlpniţa, iar lui Radu şi Badea peste cealaltă jumătate20. La 2 aprilie 1615,
Ianache mare ban al Craiovei a întărit Mănăstirii Jitianu jumătate din satul
Stălpniţa, „din câmp, din pădure şi cu rumâni”21. Aceasta a rămas în stăpânirea
mănăstirii pentru scurt timp, la 28 iunie 1628 Alexandru Iliaş hotărând să-i
revină lui Barbu postelnic din Grădiştea22.
Alte sate care s-au aflat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu au fost Ştiubei şi
Vâlcom.
14

Ibidem, pp. 263-264.
Ibidem, vol. XXX (1645), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 177.
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Catatologul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol. IX (1656-1659),
Bucureşti, 2012, p. 127.
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DIR, B, veac XVII, vol. II, p. 378.
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Ibidem, pp. 263-264.
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DIR, B, veac XVI, vol. V, p. 583.
20
Ibidem, veac XVII, vol. I, p. 52.
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Ibidem, vol. II, p. 378.
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Ibidem, pp. 263-264.
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Satul Ştiubei (judeţul Dolj). Este menţionat într-un hriosv emis la 29
iunie 1616, prin care Radu Mihnea a întărit lui Conda postelnic şi jupâniţei sale,
Maria din Obedin, stăpânirea peste jumătate din satul Ştiubei, „cu toată ocina şi
cu toţi vecinii şi cu tot venitul”. Conda postelnic a intrat în stăpânirea acestei
jumătăţi de sat în urma căsătoriei cu Maria din Obedin, cea care îl primise ca
zestre, la rându-i, de la bunica sa, Păcuroae23.
La 18 mai 1633, Matei Basarab a întărit lui Barbu Brădescu biv vel
paharnic satele Ştiubei şi Vâlcom. Aceste sate îi aparţinuseră Mănăstirii Jitianu,
care le primise ca danie de la Maria din Obedin şi de la soţul său, Conda mare
comis, cu condiţia ca cei doi să fie înmormântaţi în acest lăcaş de cult. În timpul
domniei lui Matei Basarab, Barbu biv vel paharnic s-a adresat domnului
susţinând că satul era al său. Judecând pricina dintre Barbu biv vel paharnic şi
Mănăstirea Jitianu, domnitorul a hotărât ca satul să-i revină primului24. În acelaşi
an, la 26 octombrie, Maria, soţia lui Conda, a dăruit din nou partea sa de moşie
din Ştiubei Mănăstirii Jitianu.
La 24 aprilie 1656, Chirca mare ban al Craiovei a întărit Mănăstirii
menţionate anterior stăpânirea asupra jumătăţii de sat din Şiubei, dăruită de
Maria25. La 22 mai acelaşi an, domnitorul Constantin Şerban, la solicitarea lui
Mihai logofăt, nepotul lui Conda mare comis, a desemnat şase boieri care să
cerceteze dacă jumătatea de sat din Ştiubei a fost sau nu dăruită Mănăstirii
Jitianu26. La 6 octombrie 1656, boierii, deplasându-se la faţa locului şi analizând
actele puse la dispoziţie atât de mănăstire, cât şi de Mihai logofăt, au constatat că
într-adevăr Conda mare comis şi soţia sa, Maria, dăruiseră jumătate din satul
Ştiubei mănăstirii27. Stăpânirea celei din urmă asupra jumătăţii de sat a fost
confirmată de către ispravnicul Craiovei, Stroe clucer, la 11 octombrie 165628.
La 8 februarie 1659, Conda, fiul lui Iane din Albeşti, a vândut Mănăstirii Jitianu
partea sa din Ştiubei, cu 16 ughi29. Aceasta a rămas în stăpânirea Mănăstirii
Jitianu până în decembrie 1863, dată de la care, odată cu secularizarea averilor
mănăstireşti, a devenit proprietate a statului.
Satul Vâlcom (judeţul Dolj). Apare menţionat într-un hrisov datat 29
iunie 1568 – 18 septembrie 1577, când Alexandru Mircea a întărit lui Radu
postelnic, Bratu şi Amza stăpânirea asupra satului Bucoviciorul. La aceeaşi dată,
a fost realizată şi ocolnica moşiei. Printre cei care au participat la realizarea ei
s-au numărat şi Danciu, Dabu şi Văsii din Vălcom30. La începutul secolului
23
24
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Ibidem, vol. III (1616-1620), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1951, p. 33.
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Ibidem, p. 423.
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Ibidem, pp. 514-515.
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al XVII-lea, jumătate din satul Vâlcom se afla în stăpânirea lui Conda postelnic
şi jupâniţei sale, Maria din Obedin, iar cealaltă jumătate îi aparţinea lui Barbu
Brădescu biv vel paharnic. Conda postelnic şi jupâniţa lui, Maria, au dăruit
partea lor de moşie din Vâlcom Mănăstirii Jitianu. După moartea lui Conda şi a
Mariei, Barbu Brădescu biv vel paharnic a acaparat jumătatea de sat care
aparţinea mănăstirii. În timpul domniei lui Matei Basarab, Barbu Brădescu s-a
adresat divanului domnesc susţinând că întreg satul Vâlcom era al său. Judecând
pricina dintre Barbu Brădescu biv vel paharnic şi Mănăstirea Jitianu, la 18 mai
1633, Matei Basarab a hotărât ca satul Vâlcom să-i revină primului. Nu se ştie
cât timp a rămas în stăpânirea boierilor Brădeşti, deoarece în secolul al XIX-lea
satul Vâlcom, menţionat de această dată sub numele de Răchita, apare din nou în
stăpânirea Mănăstirii Jitianu31, unde a şi rămas până în decembrie 1863, când, în
urma Legii secularizării averilor mănăstireşti, a devenit moşie a statului.
Un alt sat care s-a aflat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu a fost Somoru
(judeţul Dolj), astăzi dispărut. Este menţionat într-un hrisov emis la 11 mai
1565, prin care Petru cel Tânăr a întărit lui Stoica, Stanciu, Nenciu, Şoiuga,
Stoichina, Grumazea, popa Ivan şi Radoslav ocină în Somoru, cumpărată de la
Mihai, Giurca şi Drăghici32. La 9 iulie 1582, Neagu, Şerban şi Nenciu, fiii lui
Păducehe din Somor, i-au vândut partea lor de moşie din Somor lui Stanciu
Roşu şi fratelui său, Barbu, cu 43 de taleri33. Ulterior, aşa cum menţionează şi un
document din anul 1664, satul a fost cumpărat de către Mihai Viteazul. Acesta
nu a rămas pentru mult timp în stăpânirea domnitorului, fiindcă l-a dăruit lui
Giurgiu pitar. Fiind acuzat de „hiclenie”, cel din urmă a pierdut satul, care a fost
confiscat de Mihai Viteazul şi dăruit lui aga Farcaş din Gabrov. Fiii lui aga
Farcaş l-au vândut, la rândul lor, lui Drăghici logofătul din Pleşoi, pentru 150 de
ughi. De la acesta, satul a trecut la Istrate postelnic, care s-a considerat
îndreptăţit să-l cumpere de la Drăghici, fiind căsătorit cu Ilinca, nepoata lui
Mihai Vodă34. Istrate postelnicul a dat satul Mănăstirii Ciutura.
În timpul domniei lui Grigorie Ghica, mai mulţi „rumâni” de pe moşiile
Mănăstirii Ciutura, printre care şi cei din Somoru, s-au adresat domnitorului
susţinând că ei s-au răscumpărat. Neavând documente care să justifice cele
susţinute, au pierdut procesul cu mănăstirea. Domnitorul Grigore Ghica vodă a
reîntărit satul Somorul cu rumânii Mănăstirii Ciutura: „Ca să-i fie sfintei
mănăstiri satul Somorul din sud Mehedinţi cu toţi rumânii şi cu tot venitul, din
câmp, din pădure, din apă, din şăzutul satului de peste tot hotarul, din hotar până
în hotar, pe hotară bătrâne şi pe semne”35. Satul Somoru a intrat în stăpânirea
31

Ion Donat, Ion Pătroi, Dinică Ciobotea, op. cit., p. 6.
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Ibidem, vol. VI (1591-1600), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1953, pp. 52-53.
34
Momentul s-a petrecut în domnia lui Matei Basarab, în anul 7141 (1633). El este
amintit în hrisovul lui Grigore Ghica Vodă, din 21 aprilie 1664 („Mitropolia Olteniei”, an XIX,
1967, pp. 441-442).
35
Ibidem.
32

78

Domeniul funciar al Mănăstirii Jitianu
_______________________________________________________________________________

Mănăstirii Jitianu odată cu închinarea Mănăstirii Ciutura la aceasta.
Alte sate care au format domeniul funciar al Mănăstirii Jitianu au fost
Sărdăneşti şi Daia, ambele din judeţul Gorj.
Satul Sărdăneşti este menţionat într-un document emis la 18 iunie
1571, în care apar Stoica şi Pătru din Sărdăneşti, desemnaţi de către domnitorul
Alexandru Mircea să aleagă partea de moşie a lui Dan şi Maniu din Turceni36.
La 22 aprilie 1635, Oprea postelnic şi soţia sa, Anca, au vândut lui Gheorghe
paharnic partea lor de moşie din Sărdăneşti, împreună cu rumânii37. Prin hrisovul
din 7 august 1639, Matei Basarab a confirmat lui Gheorghe Paharnicul, fiul lui
Preda Clucerul din Ceplea, stăpânirea peste mai multe cumpărături în Sărdăneşti,
„ca să-i fie moşie în sat în Sărdăneşti şi în Copăcel toată, … partea jupâniţei
Stana slugereasa, jupâniţa lui Crâştu din Pleana toată oricât se va alege de peste
tot, din câmp şi din pădure şi din apă şi din siliştea satului…”.
La 6 iunie 1656, Gheorghe vornic din Sărdăneşti i-a dăruit Mănăstirii
Strâmba partea sa de moşie din Sărdăneşti38. La 7 august 1658, acelaşi vornic,
împreună cu jupâneasa lui, Sima, i-au dăruit Mănăstirii Jitianu, reprezentată de
către egumenul Ioanichie, jumătate din Sărdăneşti şi jumătate din Daia39. Moşia
a rămas în stăpânirea Mănăstirii Jitianu până la începutul secolului al XIX-lea, în
anul 1831, fiind menţionaţi ca proprietari medelnicerul Răducan Sărdănescu şi
patru megieşi.
Satul Daia a fost menţionat într-un document emis la 12 decembrie
1616, când Dumitru mare ban al Craiovei a întărit lui Nica comis din Găvăneşti
un rumân din Crăişani, în urma unei judecăţi cu acesta. Între martori apare şi
Oprea Gărgăun din Daia40. La 7 august 1658, Gheorghe vornic din Sărdăneşti şi
jupâneasa lui, Sima, i-au dăruit Mănăstirii Jitianu jumătate din Daia41. Nu se ştie
cât timp a rămas în stăpânirea acestei mănăstiri, deoarece documentele emise
începând cu secolul al XVIII-lea nu-l mai menţionează.
Un alt sat care s-a aflat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu a fost Gabru
(judeţul Dolj). Acesta apare menţionat într-un document emis la 4 ianuarie 1574,
când mitropolitul Evtemie a întărit Mănăstirii Coşuna satul Bucovăţ, cumpărat
de Dobromir de la Gabrovi cu 7.000 de aspri42. În 1609, Drosul postelnic, fiul lui
Armega ban şi al Radei (fata Radului postelnic, fiul Paşadiei, cel care avusese
multe sate ce alcătuiau „plasa Paşadiiască”), a dăruit (cu clauze) mai multe sate
şi ţigani Mănăstirii Coşuna, printre care „şi din Gabrov partea lui toată”.
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La 14 august acelaşi an, mitropolitul Luca a întărit Mănăstirii Coşuna
stăpânirea asupra părţii de moşie din Gabru, dăruită de Drosul postelnic43. La 20
august 1609, 24 aprilie 1615 şi 6 septembrie 1623, Radu Mihnea şi Alexandru
Coconul au reîntărit stăpânirea mănăstirii peste daniile făcute de Drosul
postelnic. În primul hrisov, au fost inserate şi motivele dărniciei boierului: mai
întâi, pentru că nu a avut „fii din trupul lui”, cu toate că a „petrecut multă vreme
cu jupâneasa lui Rada” şi, mai apoi, pentru că cei doi au dorit (şi călugării s-au
obligat în acest sens) să fie îngropaţi la Mănăstirea Coşuna44. Cealaltă parte din
Gabru a rămas în stăpânirea a diverşi proprietari. La 30 noiembrie 1635, Petre
slugerul, fiul lui Aslan vornicul, i-a vândut lui Dima clucerul din Bâzdâna şi lui
Balica paharnicul din Breasta partea lui de moşie din Gabru şi din Lazu45. Pentru
a putea cumpăra cele două părţi de sate, ambii s-au împrumutat de 700 de ughi
de la Parasco cupeţul. Ei se angajau să plătească datoria contractată până la
Sfântul Petru, în caz contrar, cel care îi împrumutase putând să devină stăpânul
celor două părţi de sate. Întrucât nu au reuşit să-şi plătească datoria, cele două
părţi de sate i-au revenit lui Parasco cupeţul.
La 28 iunie 1636, Matei Basarab l-a împuternicit pe Parasco cupeţul să
stăpânească părţile din Gabru şi Lazu ale lui Balica paharnicul şi Dima
clucerul46. În timpul domniei lui Matei Basarab, Istrate Leordeanu a ridicat
pretenţie de protimisis pentru a răscumpăra satul Gabru, pe motiv „că se trage
despre Mihai Vodă moşul jupânesei Ilincăi”, soţia sa. După ce domnitorul Matei
Basarab i-a dat câştig de cauză, Istrate postelnicul a înapoiat banii lui Parasco
neguţătorul, şi, împreună cu soţia sa, a dăruit partea lor de moşie din Gabru cu
rumâni Mănăstirii Ciutura47.
La 22 mai 1665, Radu Leon a întărit Mănăstirii Ciutura stăpânirea peste
partea de moşie pe care Istratie postelnic o cumpărase de la Parasco negustorul.
Odată cu tranformarea Mănăstirii Ciutura în metoh al Mănăstirii Jitianu, satul
Gabru a trecut în stăpânirea celei din urmă. Urmaşii pe linie maternă ai lui Istrate
Leordeanu şi Ilina, Radu şi Matei Olănescu (fiii lui Goran logofătul şi ai Stancăi,
„fata Anghelinii, nepoata lui Istrate vistierul de soră”), au încercat să revendice
satul Gabru în timpul domniilor lui Şeran Cantacuzino, la 28 decembrie 1688, şi
Constantin Brâncoveanu, la 17 mai 1698, dar nu au reuşit. În Circumscripţia
virmondiană din 1728, satul Gabrowl era în stăpânirea lui Lila Andreninii48.
Tot în posesia Mănăstirii Jitianu s-a aflat şi satul Ciutura (judeţul Dolj),
care este menţionat în documentele datate în ultimul deceniu al secolului al
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XV-lea49. La începutul secolului al XVI-lea, moşia Ciutura, „din câmp, din
pădure şi din apă şi din şezutul satului şi de peste tot”, se afla în stăpânirea a trei
persoane: Radu logofăt, Ciorăca şi Oprea.
La 23 mai 1570, domnitorul Alexandru II Mircea a întărit lui Stoican o
parte din moşia Ciutura. În hriosv se mai menţiona că acesta primise moşia de la
Radu logofăt, „încă din zilele răposatului Mircea voievod”, ca recompensă
„pentru că a fost slujit foarte cu dreptate mai denainte vreme” de către cel din
urmă50. În afară de Radu logofăt, Ciorâca şi Oprea, în Ciutura a mai stăpânit şi
Pârvu fost mare logofăt, care a pribegit cu Mihnea Vodă la Ţarigrad (unde a şi
murit)51. Acesta a dăruit partea sa de moşie din Ciutura împreună cu satele
Perişor, Seaca şi Cârna şi partea Florei din satul Stejar Mănăstirii Coşuna. Dania
lui Pârvu fost mare logofăt către mănăstire este menţionată şi de hrisovul lui
Mihai Viteazul, din 10 iunie 1594. Partea de moşie a lui Stoican din Ciutura a
constituit, la 10 mai 1615, obiect de litigiu şi pentru nepoţii săi, Gheorman, pe de
o parte, şi Preda şi Gheoca, pe de altă parte52. Nepoţii lui Stoican din Ciutura au
vândut această parte de moşie postelnicului Istratie Leurdeanu, care a dăruit-o
ctitoriei sale, Mănăstirea Ciutura. Odată cu transformarea acestui lăcaş în metoh
al Mănăstirii Jitianu, o parte din moşia Ciutura a intrat în stăpânirea celei din
urmă. Izvoarele statistice din prima jumătate a secolului al XIX-lea au
consemnat astfel stăpânii/proprietarii de pământ din Ciutura: în 1828, moşia
statului era stăpânită de Mănăstirile Jitianu şi Precista ot Dud din Craiova53; în
183154 şi 1837, stăpânită de Mănăstirea Jitianu; în 1843, satul era de clăcaşi (cu
159 de familii), pe moşia Mănăstirii Jitianu, arendată de Ioniţă Badea şi
Gheorghe Pleşa55. A rămas în stăpânirea Mănăstirii Jitianu până în decembrie
1863, când a devenit moşie a statului.
S-a aflat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu şi localitatea Cerăt (judeţul
Dolj). Aceasta a fost menţionată într-un hrisov emis la 16 aprilie 1599, când
Mihai Viteazul a întărit Mănăstirii Cepturoaia stăpânirea peste mai multe ocini
din Cerăt, dăruite de Radu Buzescu clucerul care le cumpărase de la Socol56. La
10 noiembrie 1630 – 6 iulie 1631, Leon Tomşa i-a cerut lui Miho mare ban să
49
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judece pricina dintre Mănăstirea Segarcea şi Pătraşco postelnic pentru moşia
Cerăt57.
La 19 iunie 1658, Barbu comis şi fiul său, Tănasie din Dâlga, i-au
vândut lui Stanciu iuzbaşa din Giurgiţa 270 de stânjeni din moşia Cerăt, partea
lui şi a fratelui său, Pătraşcu clucer, cu 49 de ughi58. La 23 aprilie 1659, Barbu
comis din Dâlga i-a vândut Mănăstirii Jitianu a patra parte din moşia Cerăt, cu
25 de ughi59.
La 29 aprilie 1659, Ioanichie, egumenul mănăstirii, a mai cumpărat de
la Ion şi Stroe, fiii lui Mihart postelnic, o altă parte din moşia Cerăt, cu suma de
40 de ughi60. La 5 iunie 1780 şi 25 mai 1781, a fost realizată hotărnicia moşiei
Cerătu de Sus sau Malaica, prilej cu care a fost fixat şi hotarul dinspre
Mănăstirea Segarcea: „Pe ocolnic drept peste tufe până în piatra de lângă drum
în corpul moşiei. De-aici drept în sus până în piatra cea deasupra ariilor celor
vechi în cornul moşiei despre Lipov. De acolo drept peste şanţul şi alăturea cu
moşia Lipovu, prin ulmul cel bătrân. De-aici din ulm drept peste Deznăţui pân
vadul Chipigiului, apoi iasă pe faţă în piatra din deal din muchia Mălcini. De
acolo peste colnicul Porcarului drept în piatra de la stejar. De acolo pe muchia
Pedeni despre miazănoapte drept în ulmul Savei în piatră”61. A rămas în
stăpânirea Mănăstirii Jitianu până în decembrie 1863.
Component al domeniului funciar al Mănăstirii Jitianu a fost şi satul
Clăbuceari sau Ghidici (judeţul Dolj). Acesta este menţionat într-un hrisov
emis la 21 mai 1571, când Alexandru Mircea a întărit lui Ivaşco şi lui Albu satul
Bărcuţa. Acesta îi aparţinuse lui Stanciu Benga. După moartea lui Pătraşcu cel
Bun, Radu clucer a încercat să acapareze satul. Stanciu Benga i-a poruncit lui
Socol vornic să prindă pe două dintre slugile lui Radu clucer. Printre acestea se
număra şi Radu din Clăbuceari62.
La 12 iulie 1643, Matei Basarab a întărit lui Bără din Tiha şi jupânesei
sale, Vlădaia, jumătate din satul Clăbuceari-Ghidici, cu rumânii, şi un sălaş de
ţigani. Această jumătate de sat fusese zestre a jupâniţei Vlădaia de la părinţii săi.
La 1 martie 1657, Constantin Şerban a confirmat lui Stănilă postelnicul şi
fratelui său, Paraschiva, fiii lui Pârvu postelnic din Vulcăneşti, stăpânirea peste
satul Clăbuciari, „cu tot hotarul şi cu toţi rumânii şi cu tot venitul”. Acest sat îl
aveau ca moştenire de la mama lor, Elena.
La 6 noiembrie 1674, Udrişte postelnic, fiul lui Socol vătaf, i-a dăruit
Mănăstirii Jitianu partea sa de moşie din Clăbuceari. La 13 mai 1683,
57

DRH, vol. XXIII, pp. 288-289.
Catatologul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, vol. IX (1656-1659),
Bucureşti, 2012, p. 278.
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Ibidem, p. 383.
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Ibidem, p. 385.
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Dinică Ciobotea, Ion Zarzără, Istoria Domeniului Coroanei de la Segarcea-Dolj,
Craiova, Editura Sitech, 2011, p. 74.
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DIR, B, veac XVI, vol. IV, p. 21.
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Mănăstirea Jitianu a mai primit o altă parte din moşia Clăbuceari, de la Socol,
fiul lui Bălă din Tiha. Cinci ani mai târziu, la 28 mai, şi Sima, sora lui Socol a
dat partea ei de moşie aceleiaşi mănăstiri. Moşia Clăbuceari a rămas în
stăpânirea Mănăstirii Jitianu până în anul 1691, deoarece la 1 octombrie acelaşi
an, ieromonahul Teodor, egumenul acestui locaş de cult, a vândut-o
domnitorului Constantin Brâncoveanu.
Un alt sat care s-a aflat în stăpânirea Mănăstirii Jitianu a fost Floranu.
Este menţionat într-un document emis la 22 februarie 1666, ca parte componentă
a domeniului funciar al boierilor Brădeşti63. În stăpânirea aceleiaşi familii
boiereşti se afla şi la 26 august acelaşi an64. La 14 aprilie 1693, Preda Brădescu a
vândut satul Floranu lui Constantin Brâncoveanu65. În anul următor, acesta i-a
dăruit satul Mănăstirii Jitianu66. A rămas în stăpânirea ei până în decembrie
1863, când a devenit, prin Legea secularizării averilor mănăstireşti, moşie a
statului.
Tot în stăpânirea Mănăstirii Jitianu s-a aflat şi satul Goicea. El a fost
menţionat într-un document emis la 4 aprilie 1575-1577, când Alexandru Mircea
i-a cerut lui Barbu postelnic, fiul lui Benga din Sârbi, să nu mai pescuiască în
balta Bistreţului, care era a Mănăstirii Tismana. În document apare şi satul
Goicea, ca fiind în stăpânirea lui Benga din Sârbi67.
În secolele XVI-XVII, satul a fost proprietate a boierilor Belcineanu. La
29 decembrie 1704, Stanca Belcineanca a dăruit partea ei de moşie din Goicea
Mănăstirii Jitianu68. Stăpânirea acesteia asupra părţii din moşia Goicea a fost
întărită la 30 decembrie 1710 de către marele ban Constantin Ştirbei69 şi în anul
1712 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu70. În anii 1828 şi 1831, o
parte din satul Goicea se afla în stăpânirea Mănăstirii Jitianu, unde a şi rămas
până în decembrie 1863, când a devenit moşie a statului.
În secolul al XIX-lea, aşa cum menţionează Catagrafiile din anii 1821 şi
1838, în stăpânirea Mănăstirii Jitianu s-au mai aflat satele Podari şi Palilula,
ambele din judeţul Dolj.
În concluzie, susţinem că interesul Mănăstirii Jitianu pentru satele şi
moşiile menţionate a fost deosebit, fiind determinat de mai mulţi factori; cel mai
important dintre aceştia era aşezarea lor la convergenţa mai multor drumuri,
dinspre şi către Viianu, Băneşti, Stejari, sau cele pe traseul Bucovăţ – Cornăţel –
63
Documente istorice. Mănăstirile: Sf. Ioan-Focşani, Jghiabu, Jitia şi Roaba,
Măgureanu-Bucureşti, Mamu, Mărcuţa şi Mărgineni, Bucureşti, 1958, p. 105.
64
Ibidem.
65
Ibidem, p. 107.
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Nicolae Dobrescu, Istoria bisericii române din Oltenia în timpul ocupaţiunii
austriace (1716-1739), Bucureşti, 1906, p. 261.
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DIR, B, veac XVI, vol. IV, p. 171.
68
Documente istorice. Mănăstirile: Sf. Ioan-Focşani, Jghiabu, Jitia şi Roaba,
Măgureanu-Bucureşti, Mamu, Mărcuţa şi Mărgineni, p. 109.
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Ciutura – Tencănău – Vela, racordate la drumul vechi al Craiovei, numit Drumul
Dealului, au fost mai toate legate de Drumul Mare care lega marile oraşedepozit din Transilvania, Braşov şi Sibiu, cu Slatina (loc de trecere şi vamă peste
Olt), Craiova (reşedinţa câtorva instituţii regionale importante: Marea Bănie
1495-1761, Căimăcămia Olteniei, 1761-1831), Vadul Diiului (Calafat) şi Vidin
(din sudul Dunării). Vecinătatea satelor mai sus menţionate cu importantul drum
comercial ce străbătea Oltenia de la Slatina – Balş – Craiova către Vadul Diiului
(Vidinului) a promovat interese şi eforturi deosebite pentru stăpânirea lor din
partea mănăstirii Jitianu.
LE DOMAINE DU MONASTÈRE JITIANU
(Résumé)
Dans cet article, l’auteur vise à reconstituer l’histoire du domaine du monastère
Jitianu, fondé par les boyards Craioveşti. Ce monastère, tout comme autres lieux de
culte, a reçu de nombreux legs à partir de sa fondation, auxquels se sont ajoutées les
propriétés foncières achetées par ses abbés à travers le temps.
La reconstitution de l’histoire des possessions du monastère de Jitianu,
notamment sur des propriétés issues de successions et sur des villages comme Iamnic,
Somoru, Floranu, Ştiubei, Vâlcom (Răchita), Clăbuceari (Ghidici), Podari, Palilula,
Degeraţi, Cacoţi, Stigniţa, Sărdăneşti, Daia, pourrait être réalisée après une analyse
rigoureuse des documents inédits et édits.
L’intérêt du monastère Jitianu pour les successions et les villages mentionnés a
été déterminé par l’emplacement de ceux-ci au carrefour de plusieurs routes.
Mots-clefs: histoire sociale du religieux, Valachie, domaine du monastère
Jitianu, villages, successions.

ATESTĂRI ŞI CONTINUITATE ÎN MEHEDINŢIUL
SECOLELOR XIV-XVIII (PARTEA I: A)


CEZAR AVRAM , MIHAELA BĂRBIERU



Geografia demografică, economică şi socială a Olteniei istorice
corespunde unei arii de habitat ce include ca relief zone de munte, dealuri,
câmpie şi luncă, cu variaţii de densitate a localităţilor, populaţiei şi ocupaţiilor.
Disproporţionalitatea existentă pe întreaga perioadă a secolelor XIV-XVIII se
reflectă şi în atestarea documentară a aşezărilor, a tipului de proprietate, precum
şi a statutului social al acestora. În prezentul studiu ne propunem să înfăţişăm, pe
baza izvoarelor edite şi inedite, a studiilor întreprinse până în prezent de către
istorici, geografi, sociologi etc. o cartare a vechilor aşezări atestate documentar
în perioada medievală. Totodată, ţinem să subliniem faptul că sursele
documentare cu care operăm nu trebuie absolutizate ca valoare informativă, ele
fiind adesea incomplete, echivoce sau de-a dreptul sărace în informaţii.
Sistemul de numire şi indicare a satelor, folosit în epoca medievală, era
destul de lapidar, fapt ce poate duce astăzi la confuzii, mai ales în cazul
denumirilor omonime. Multe documente indică doar partea din aşezare care
făcea obiectul emisiunii documentare, fără a preciza o delimitare certă a
hotarelor. O serie de acte întrebuinţează sistemul de referinţă topo-geografic, în
funcţie de o apă pe al cărui mal se situa aşezarea sau de o altă localitate
învecinată, fapt ce creează uneori incertitudine în identificarea unor sate.
În ceea ce priveşte toponimia rurală medievală, observăm că avem
aşezări ale căror denumiri au la bază antroponime sau derivate de la acestea (cu
diferite sufixe, româneşti sau împrumutate: -eşti, -ani, -eni, -oaia, -oi, -ov, -ău
etc.), nume de sate formate de la termeni geografici populari, care reflectă natura
terenului ori particularităţi diverse ale mediului înconjurător1 etc.
Analizând aşezările rurale din perspectiva situării lor geografice,
observăm existenţa unor sate situate de-a lungul Dunării şi pe traseele rutiere
mai vechi, dar şi sate care nu beneficiază de căi de comunicaţie lesnicioase sau
modernizate. Aşezarea acestor unităţi administrative este strâns legată de reţeaua
hidrografică şi de principalele forme de relief, cu preferinţă văile râurilor,
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luncilor şi terasele Dunării. Ţinând cont de forma vetrei satelor, menţionăm
existenţa unor aşezări de vale, cu sate care au migrat pe interfluvii şi pe spinările
dealurilor, aşezări cu textură ordonată şi cu textură mixtă.
Pe teritoriul judeţului la care facem referire au existat aşezări de
moşneni, răspândite mai cu seamă în Podişul Mehedinţi şi în Piemontul Getic,
sate de clăcaşi şi mixte, răspândite în regiunea de câmpie.
Luând în considerare durata de locuire, evidenţiem nota dominantă de
locuire permanentă, cu toate că întâlnim şi forme de locuire temporară (sate
dispărute). În privinţa structurii gospodăriei, se remarcă tipul de ocupaţie,
reflectat în construcţiile anexe (pătule, grajduri etc.).
Lista satelor din zona mehedinţeană scoate în evidenţă faptul că
majoritatea menţiunilor documentare se plasează cronologic începând cu secolul
al XVI-lea. Cu toate acestea, o menţiune târzie nu înseamnă că aşezarea
respectivă datează şi ea dintr-o epocă târzie. Prin urmare, prima menţiune
documentară o interpretăm drept un relativ terminus ante quem, pentru epoca de
înfiinţare a satelor medievale din judeţul Mehedinţi. Analizând datele extrase din
documente, constatăm că întâlnim elemente cu referiri la stările de lucruri
dinainte de datarea documentului.
Din cele expuse mai sus, reiese faptul că vechimea satelor nu poate fi
judecată exhaustiv după anul primei menţiuni documentare, acesta fiind un
relativ punct de reper cronologic şi că, uneori, precizările de vechime se clarifică
în chiar contextul documentar dat.
Odată cu trecerea timpului, o serie de sate nu au putut rezista
vicisitudinilor veacurilor şi au dispărut, amintirea lor fiind astăzi prezentă doar
în puţinele documente păstrate.
Mehedinţiul a apărut ca unitate administrativă încă din secolul al
XV-lea, atunci când a avut loc unificarea unei părţi a judeţului de Baltă cu fostul
judeţ al Motrului, fiind atestat în anul 1483, în timpul domnitorului Vlad
Călugărul. A fost vreme îndelungată judeţul cu cea mai mare suprafaţă, mergând
spre est până la Jiu, aproape de Craiova, incluzând Vadul Tiiului (Calafatul),
învecinându-se cu satele Brăneşti, Fratoştiţa, Almăj, Obedin, Predeşti, Pleşoi,
Crovna, astăzi aparţinând judeţului Dolj.
De-a lungul timpului, teritoriul Mehedinţiului şi locuitorii săi s-au
integrat evenimentelor ce constituie momente semnificative în continuitatea şi
evoluţia neamului, poporului şi naţiunii române. În prezent, judeţul are în
componenţa sa două municipii, trei oraşe, 60 de comune şi o populaţie de
264.390 de locuitori (la 20 octombrie 2011)2.
În urma investigaţiei efectuate, pentru litera A am nominalizat 35 de
localităţi – cătune, sate, părţi de sate – prezente şi dispărute. Ca mijloc de
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informare3 am folosit izvoare4 (arhive, culegeri de documente5, memorii6, presă,
catagrafii7, recensăminte8, nomenclatoare administrative etc.), dicţionare9, studii
şi lucrări10 mai mult sau mai puţin recente.
Ada-Kaleh11. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă”, Chyraunis, Erychia, Carolina12, jud. Mhehedinţi.
3
Semnalăm contribuţia unor autori, precum: Petre Poni, Ion Ionescu de la Brad, Dumitru
Bălaşa, C. A. Gherghinescu, S. Papacostea, C. Giurescu, Ioana Constantinescu, Florenţa Ivaniuc,
Mişu Davidescu, Ion Stângă, Dinică Ciobotea, Gabriel Croitoru, Nicolae Chipurici, Gabriel
Crăciunoiu, Mite Măneanu, Varvara Măneanu, Tudor Răţoi, Alexandru Stănciulescu Bârda,
V. Drăghiceanu, I. Ionescu, Ioan Mălăescu.
4
Arhivele Naţionale ale României, fonduri: Mănăstirea Arnota, Polovragi, Tismana,
Horezu…, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Dolj, Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale Mehedinţi, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Gorj, Direcţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale Vâlcea, Biblioteca Academiei, fond hotărnicii, fond de documente, fond
planuri de moşii, Documente privind Istoria României, B. Ţara Românească, veacurile XIII-XVI,
veacul XVII, Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. I-XXIII, Analele
Academiei Române, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie Iaşi, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,
Arhivele Olteniei (1922-1943, Serie nouă, 1980-2013), Analele Universităţii din Craiova. Seria
Istorie, Mitropolia Olteniei, Mehedinţi – Istorie, cultură şi spiritualitate.
5
N. Iorga, C. S. Nicolăescu-Plopşor, Nicolae Stoicescu, P. Cernovodeanu, Ioan Filiti,
Gr. Tocilescu, C. Bălan, T. Bălăşel, Al. Bărcăcilă, T. G. Bulat, D. Buzatu, Vasile Cărăbiş, Marcel
Dumitru Ciucă, N. Gh. Dinculescu, Damaschin Mioc, Saşa Caracaş, Constantin Bălan, I. Bianu,
George Fotino, I. Ionaşcu, I. Lupaş.
6
F. W. Bauer, Oltenia după memoriile generalului von Bauer (1778), în: „Arhivele
Olteniei”, Serie veche, nr. 13, 14, 15, 16, an III/1924.
7
Paul Barbu, Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Ioana Constantinescu, Dumitru Bălaşa,
Nicolae Chipurici, Ion Ionescu, Ion Donat, Ion Popescu Cilieni etc., Catagrafii 1727, 1819, 1827,
1831, 1840, 1845.
8
Recesăminte 1930, 1841, 1972 etc.
9
Dimitrie Frunzescu, Ioan George Lahovari, Ileana Roman, Tudor Răţoi, Avram Cezar,
Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Bărbieru Mihaela, Cioarec Ileana, Gheonea Georgeta, Simona
Lazăr, Anca Ceauşescu, N. D. Spineanu, C. Pajură etc., Dicţionarul statistic al României întocmit
pe baza rezultatelor definitive al Recensământului general al populaţiei din anul 1912.
10
Ion Albescu, Lucia Apolzan, Gheorghe Bolocan, Ion Boceanu, C. Burghelea, Ion
Căpraru, I. Conea, L. Badea, D. Oancea, Ilie Corfus, Mişu Davidescu, Mite Măneanu, Tudor
Răţoi, Ilie Purcaru, Dinică Ciobotea, Cornel Golea, Ioan Marinescu, Cosmin Floricel, Viorica
Tomescu, Romeo A. Popa etc.
11
Înainte de a fi numită Ada-Kaleh, insula „a mai fost botezată de 16 ori”; denumirile
mitologice Eiythia, Continusa şi Yernis, Cyraunis (Herodot) şi Saan, Ruşava, Cerne, Demir Kapu,
Poarta de Fier, Carolina, Ada; după ce a fost construită cetatea pe insulă, aceasta s-a mai numit şi:
insula Orşovei, ostrovul Cernei, Noua Orşovă, Orşova Nouă, Ada-i Kebir, Fortăreaţa, Ada-Kale,
Ada-Kaleh.
12
În limba turcă, insula înseamnă fortăreaţă. Herodot amintea de Cyraunis, fiind „plină
de măslini şi viţă de vie sălbatică”. Raportul Cavalerilor Teutoni, din 23 februarie 1430, care
constituie şi prima atestare documentară a fortificaţiei bănăţene, vorbeşte despre insula Saan „cu
216 oameni”. Începând cu anul 1430, devine cunoscută sub numele Ada-Kaleh. În anul 1689,
armata austriacă a construit aici o fortăreaţă; în noiembrie 1885, insula a devenit garnizoană
deschisă, fiind numită oficial Ada-Kaleh; după ce a fost acoperită de Dunăre, ea a primit al 17-lea
nume – Insula de sub ape.
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Organizare administrativ-teritorială13: localitate dispărută. Comună,
între anii 1925-1950, 1952-1964; situată la un kilometru aval de actualul oraş
Orşova şi amonte de barajul de la Porţile de Fier I. Între anii 1951-1952,
aşezarea a fost sat al comunei Vârciorova. Între anii 1964-1968, comună
subordonată oraşului Turnu Severin. Prin HCM nr. 1.144, din 27 mai 1968, a
fost desfiinţată ca unitate administrativă şi integrată oraşului Drobeta-Turnu
Severin. În anul 1970, populaţia şi bunurile au fost evacuate. A aparţinut
Municipiului Drobeta-Turnu Severin până când localitatea a fost mutată în
Ostrovul Şimian.
În Antichitate, era cunoscută sub numele de Chyraumis sau Erychia. În
Evul Mediu, turcii otomani i-au dat denumirea de Ada-Kaleh, în timp ce
habsburgii au denumit-o Carolina. După construirea cetăţii, insula a purtat mai
multe denumiri, printre care: insula Orşovei, Ostrovul Cernei, Noua Orşovă,
Orşova Nouă, Ruşava, Porizza, Atak, Ada Kebir.
După ce turcii au ocupat insula deja fortificată în anul 1788, i-au dat
denumirea de Ada-Kaleh sau cetatea Ostrovul.
Între anii 1965-1969, a avut loc evacuarea populaţiei şi a bunurilor
materiale din insulă. La inundarea ei, în anul 1970, unitatea administrativă AdaKaleh avea 1.750 m lungime, 485 m lăţime şi un climat cu nuanţe
submediteraneene, favorabil culturilor de smochin, chiparos, viţă-de-vie şi
trandafiri.
În Antichitate, pe insulă a existat un fort dacic, atestat de o serie de
vestigii arheologice. O monedă descoperită întâmplător certifică faptul că
aceasta era locuită şi în timpul lui Constantin cel Mare. În anul 1247, prin dania
regelui Ungariei, Bela al IV-lea, insula a intrat în stăpânirea cavalerilor ioaniţi,
împreună cu întreaga Ţară a Severinului. În anul 1330, insula va fi inclusă în
teritoriul Ţării Româneşti. Între anii 1371-1372, Benedict Heem a adus în zonă
salahori din districtele bănăţene, fortificând Orşova şi insula Saan. În anul 1390,
insula Ostrovul (Ada-Kaleh) a fost ocupată de oştile conduse de Firuz Bei, emir
al lui Baiazid Fulgerul. După anul 1402, a trecut în stăpânirea lui Ştefan
Lazarevici, despotul Serbiei. În anul 1416, insula a fost ocupată din nou de turci
(împreună cu cetatea Severinului), ea fiind însă eliberată în anul 1418 de către
Sigismund al Ungariei; în anul 1419, Sigismund încredinţează lui Pippo Spano
cetăţile dunărene de la Severin până la Mehadia, iar în 1428, aduce un
detaşament al Cavalerilor Teutoni pentru a întări cetăţile bănăţene, începând cu
Cetatea Severinului; în insula Saan, conform raportului teutonilor, din 1430, se
aflau „216 oameni”.
Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, a construit aici numeroase
fortificaţii, înainte de campaniile antiotomane dintre anii 1442-1444, pentru a
opri înaintarea turcilor. Ulterior, atacurile turcilor au continuat, iar în anul 1452,
13

Insulă aflată în albia Dunării până în anul 1970, când a fost acoperită de lacul de
acumulare al hidrocentralei Porţile de Fier I.
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prin Tratatul de la Adrianopol, Mahomed al II-lea a recunoscut Ungariei Banatul
de la Dunăre, începând cu Cetatea Severinului.
În anul 1455, Radu Gavruţ, ajutat de turci, a ocupat Orşova şi insula
Saan; secolul al XVI-lea a fost marcat de cuceririle lui Suliman Magnificul,
care, în anul 1594, a ocupat cetatea Severinului, insula Saan devenind prima
redută pe Dunăre, în zona Porţilor de Fier. După anul 1526 (bătălia de la Mohacs
şi victoria turcilor asupra armatei ungare), timp de peste un secol şi jumătate,
insula a fost ocupată de turci, până la Pacea de la Passarovitz (Pojarevac), din
anul 1718, când Banatul şi Oltenia au trecut sub stăpânirea Imperiului
Habsburgic. În anul 1739 (pacea de la Belgrad), Oltenia revine sub suzeranitatea
otomană. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, pe insulă s-a stabilit o
comunitate israelită de rit spaniol (plăcuţă de argint datată 1658, descoperită la
Vidin). Primele palisade au fost executate la ordinul generalului austriac Donat
Hessler, iar generalul Federigo Veterani a acordat o deosebită importanţă
strategico-militară zonei Porţile de Fier şi, implicit, insulei. După Pacea de la
Karlovitz, Orşova şi insula au rămas în stăpânirea Porţii Otomane, care va
construi noi redute, cazărmi, locuinţe şi moschei.
În anul 1717, prinţul Eugeniu de Savoia eliberează insula şi localitatea
Orşova odată cu ocuparea Belgradului. După pacea de la Passarovitz, habsburgii
încep să construiască cea mai puternică fortăreaţă de pe Dunăre pe insula AdaKaleh. Au urmat perioade când insula a aparţinut Porţii, habsburgilor şi Ţării
Româneşti. Între anii 1879-1918, insula s-a aflat sub supraveghere austroungară. În anul 1918, ea devine teritoriu românesc. Prin Tratatul de la Versailles,
din anul 1919, urmat de cel de la Lausanne, din anul 1923, Turcia a recunoscut
suveranitatea României asupra insulei. Tot în anul 1923, locuitorii au cerut
guvernului să aparţină de Caraş Severin. Între anii 1921-1925, insula a fost
condusă de o Comisie interimară, iar în perioadele 1925-1950, 1952-1968, s-a
menţinut aici o organizare de rang comunal. Între anii 1950-1952, insula a fost
sat al comunei Vârciorova, iar între 1964-1968, comună subordonată oraşului
regional Turnu Severin; prin HCM nr. 1.144, din 27 mai 1968, a fost desfiinţată
ca unitate administrativă şi a fost integrată oraşului Drobeta-Turnu Severin.
Dezvoltare edilitară: între anii 1717-1739, Eugeniu de Savoia a
construit pe insulă o cetate stelată de tip Vauban, aceasta reprezentând una dintre
cele mai însemnate construcţii ale perioadei din Europa. A fost ridicată pe
ruinele fortificaţiilor atribuite Banatului de Severin şi a ocupat cea mai mare
parte din suprafaţa insulei. Avea o formă stelară alungită şi dispunea de
bastioane şi cazemate legate între ele prin galerii boltite din cărămidă, iar în
mijloc formau o amplă curte interioară. Accesul în cetate se făcea prin porţi cu
ancadramente din piatră făţuită în stil baroc. Documentele amintesc de două
tuneluri pe sub Dunăre, care legau insula cu fortul Elisabeta de pe malul sârbesc.
Între anii 1739-1740, insula şi, implicit, cetatea, au reintrat sub stăpânire
turcească şi au format, împreună cu Tejka, aşa-zisul „Gibraltar al Imperiului
Otoman”. După anul 1739, insula şi cetatea au fost locuite de populaţii de
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origine turcă. Acestea veneau din târguri, cetăţi şi oraşe situate pe malul drept al
Dunării. Edificiul comandantului va fi transformat în moschee, iar populaţia
insulei va deveni preponderent turcească. La 2 noiembrie 1885, printr-o decizie
ministerială, insula va fi declarată sediul unei garnizoane „deschise” şi numită
oficial Ada-Kaleh. În anul 1934, insula a fost declarată staţiune climaterică.
Economia: în mai 1931, regele Carol al II-lea a vizitat insula şi a
mijlocit adoptarea Jurnalului Consiliului de Miniştri, nr. 618, din 6 iunie acelaşi
an, prin care insula a fost scutită de taxe de import şi la comerţul cu articole de
monopol. În acelaşi an, a fost înfiinţată Societatea Anonimă pe Acţiuni
„Musulmană” (108 salariaţi; 17 tipuri de ţigarete şi alte produse; după
naţionalizarea din 1848, atelierul a funcţionat ca fabrică de ţigarete, cu 69 de
salariaţi, până în anul 1967, când a fost desfiinţat); condusă de Ali Kadri,
„sultanul insulei”. În anul 1934, pe insulă se găseau o Uzină electrică, patru
cârciumi, restaurant, hotel, brutărie, teren de fotbal, bancă populară, magazin
mixt, mai multe prăvălii. În perioada 1950-1954, a funcţionat Fabrica de
Confecţii „Vasile Roaită”, devenită apoi secţie a Fabricii de Confecţii „Porţile de
Fier” din Drobeta-Turnu Severin (120 de salariaţi), evacuată în anul 1967.
Evoluţia demografică: în anul 1930, pe insulă se aflau 450 de locuitori
(toţi de origine turcă); în anul 1965 – 499 de locuitori (98% de origine turcă, 2%
de origine română).
Instituţii: în anul 1925, se găseau: primărie (1925-1950; sfat popular
comunal, 1952-1968), fort (adăpostea comandamentul garnizoanei turceşti),
şcoală primară cu patru clase, şcoală inferioară de meserii pentru fete (19251940), şcoală generală cu şapte clase, moschee – construită la începutul secolului
al XIX-lea; clădirea avea forma unei prisme alungite, acoperită cu o învelitoare
în patru pante; după inundarea insulei, a fost mutată în Şimian).
Pe insulă, în anul 1837, se găsea o cetate construită în secolul al
XVIII-lea, o moschee şi casa lui Regep paşa. Vestigiile istorice de pe insulă
(cetatea, giamia, minaretul construit în secolul al XIX-lea) au fost mutate şi
reconstituite în aval, la o distanţă de 20 de km de fostul Adda Kaleh, pe insula
Şimian.
Participarea la evenimente: între anii 1722-1729, Carol al XV-lea a
construit pe insulă bolte pentru santinelele care asigurau paza şi supravegheau
trecerea vaselor pe Dunăre. În anul 1789, în timpul luptelor dintre austrieci şi
turci, feldmareşalul baron Ghedeon von Laudon, comandantul trupelor imperiale
în Serbia şi Croaţia, a atacat şi cucerit cetatea. Prin convenţia din 4 august 1791,
cetatea Ostrovului a intrat în stăpânirea austriecilor. A rămas în proprietatea lor
până anul 1810, când a fost cucerită de către turci, după ce fusese atacată de mai
multe ori, începând cu anul 1807. În anul 1810, un batalion de panduri condus
de Tudor Vladimirescu şi o unitate rusă a maiorului Rodrikrov au ocupat insula.
În anul 1814, cetele de pazvangii de la Ada-Kaleh au atacat şi jefuit satele din
Mehedinţi, aflate pe linia Dunării. În anul 1815, împreună cu alte localităţi din
judeţele Mehedinţi şi Gorj, insula a fost cucerită din nou de către turci. În timpul
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revoluţiei de la 1848, capii mişcării bucureştene au fost arestaţi în ziua de 13
septembrie; în total, 17 revoluţionari români (printre care N. Bălcescu, C. A.
Rosetti, I. Brătianu, fraţii Golescu, I. Voinescu, D. Bolintineanu, C. Bolliac, Gr.
Ipătescu) au fost reţinuţi pe insulă când încercau să treacă spre Selim. În anul
1878, insula a trecut în stăpânirea otomanilor şi sub protectoratul austro-ungar,
fiind organizată după model turcesc: un guvernator, un cadiu (judecător), un
imam (preot), un învăţător, o învăţătoare. În timpul Primului Război Mondial, au
avut loc lupte între trupele româneşti şi austro-ungare pentru această insulă. În
urma Tratatului de la Trianon, Ada-Kaleh a revenit României. Prin plebiscitul
din anul 1923, locuitorii insulei au fost de acord cu alipirea acestui teritoriu la
România. Insula a fost administrată de o comisie interimară românească. Legile
de organizare administrativ-teritorială, din perioada 1925-1964, au menţinut aici
o organizare de rang comunal, cu consilii comunale alese periodic.
Ada-Kaleh. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă” (Adacaleu), c. Corcova , jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte a satului Mărul Roşu,
comuna Corcova, plasa Motrului, judeţul Mehedinţi.
Ada-Kaleh. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă”, c. Greci, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte a satului Bâltanele, comuna
Greci, jud. Mehedinţi.
Ada-Kaleh. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă” (Adacale), c. Prunişor, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte a satului Cerveniţa, comuna
Prunişor, jud. Mehedinţi.
Ada-Kaleh. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă”, c. Stângăceaua, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte a satului Cerângari, comuna
Stângăceaua, jud. Mehedinţi.
Ada-Kaleh. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă”, c. Obârşia de Câmp, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte a satului Izimşa, comuna
Obârşia de Câmp, jud. Mehedinţi.
Ada-Kaleh. Et. < tc. Ada-Kaleh „insulă-cetate”, adică „cetatea de pe
insulă”, c. Pristol, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte a satului Pristol, comuna
Pristol, jud. Mehedinţi.
Adunaţii de Govodarva, Govodarva Adunaţi. Et. < top. Govodarva +
determ. top., jud. Mh.
Sat dispărut prin comasare cu satul Govodarva. În Nomenclatorul
administrativ din anul 1861, nu mai este menţionat.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plăşile Ocolu de Jos (1831), Ocolu (1832-1840).
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Atestare documentară: menţionat în Catagrafia din anul 183114, harta
rusă din anul 1853.
Evoluţia proprietăţii: sat aservit; în anul 1831 – moşie boierească
aparţinând ceauşului Istrate Calotescu, numele moşiei – Govodarva); în anul
1832 – sat de rumâni pe moşia lui Istratie Calotescu „fost ceauş”.
Evoluţia demografică: în anul 1831 – 37 de familii, cinci feciori de
muncă, 27 de curţi.
Adunaţii din Izvor, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: comună înfiinţată prin legea
administrativă din 31 martie 1864, desfiinţată în anul 1892. Înregistrată în plasa
Ocolu (1864-1892). A fost formată din satele Valea Hoţului şi Pietrişul (18641892).
Adunaţii din Izvor. Et. < top. Adunaţi + determ. top., Valea Hoţului,
Hoţul, Valea Izvorului, c. Livezile, jud. Mh.
Situat în partea de nord a comunei Livezile, la izvoarele Blahniţei.
Organizare administrativ-teritorială: iniţial s-a numit Adunaţii din
Izvor, apoi Hoţu şi Valea Hoţului până în decembrie 1964. Începând cu această
dată, a primit denumirea de Valea Izvorului. Înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plăşile Ocolu de Jos (1832), Ocolu (1855, 1861). A făcut parte din comunele
Adunaţii din Izvorul (1864-1892), Izvorul Aneştilor (1892-1968), Livezile (1968
– prezent).
Atestare documentară: a fost menţionat în anul 1815, de către George
Fotino, în Documente oltene.
Evoluţie demografică: în anul 1861, în sat erau 116 familii şi 106 case;
în anul 1864 – 41 de familii; în anul 1945 – 668 de locuitori; în anul 1977 – 334
de locuitori; în anul 1992 – 239 de locuitori; în anul 2002 – 201 locuitori.
Instituţii: în anul 1844, în sat se găsea o biserică de lemn cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului” (construită între 1843-1844; reparată în anii 1891,
1899).
Adunaţii de Jiana. Et. < top. Jiana + determ. top., c. Jiana, jud. Mh.
Sat dispărut prin absorbţie (de către satul Jiana), la mijlocul secolului al
XIX-lea; întemeiat prin migrare, în apropierea satului Jiana, comuna Jiana.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Blahniţa de Jos (1819, 1831).
Atestare documentară: menţionat în Catagrafiile din anii 1819, 1827,
1831.
Evoluţia proprietăţii: în anul 1819, în sat se găseau 11 familii „coadă”;
în anul 1828, moşia era stăpânită de mănăstirea Tismana şi clucerul Mulgăşeanu;
în anul 1831, moşia Rogova boierească şi mănăstirească era stăpânită de
clucereasa Aniţa Murgăşeanca şi mănăstirea Tismana.

14

Cătun întemeiat la începutul secolului al XIX-lea, în apropierea satului Govodarva.
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Evoluţie demografică: în anul 1819, în sat se găseau 11 familii
„plătitoare de bir”, o ludă fiscală; în anul 1831 – 26 de familii, opt feciori de
muncă, 23 de curţi.
Adunaţii de Pietrişi. Et. < top. Adunaţi + determ. top., Pietrişi,
c. Livezile, jud. Mh.
Situat pe valea Blahniţei, în nordul satului Livezile.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Blahniţa de Sus (1819, 1831). Începând cu anul 1832, apare sub denumirea
de Pietrişu. A făcut parte din comunele Izvoru Aneştilor (1864-1968), Livezile
(1968 – prezent).
Atestare documentară: este menţionat într-un document din anul 1815,
publicat de George Fotino, în Catagrafiile din anii 1819 şi 1831; sub numele de
Pietrişu apare în harta rusă din anul 1835, în Nomenclatorul administrativ din
anul 1861.
Evoluţia proprietăţii: în anul 1819, satul era aşezat pe moşia
logofătului Mihai Izvoranu, cu patru lude plătitoare de bir, două familii fruntaşe,
10 familii mijlocaşe, 20 de familii „coadă”; în anul 1831 – moşie boierească
stăpânită de sărdăreasa Catinca Izvoranca şi Mihai Izvoranu, boiernaş de neam.
Evoluţie demografică: în anul 1819, în sat erau 32 de familii; în anul
1831 – 60 de familii, nouă feciori de muncă15; în anul 1835 – 52 de familii; în
anul 1861 – 110 familii, 97 de case; în anul 1864 – 71 de familii; în anul 1945 –
284 de locuitori; în anul 1977 – 223 de locuitori; în anul 1992 – 163 de locuitori;
în anul 2002 – 138 de locuitori.
Adunaţii din Valea Perilor. Et. < top. Adunaţi + determ. top., Valea
Perilor, c. Tâmna, jud. Mh.
Sat dispărut.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Jilţul de Jos (1819), plasa Dumbrava de Sus (1831); în anul 1831, în
Catagrafia Obştească a Ţării Româneşti apare sub denumirea de Valea Perilor;
în prezent, este contopit cu satul Tâmna, comuna Tâmna, judeţul Mehedinţi.
Evoluţia proprietăţii: în anul 1819, sat de clăcaşi aşezat pe moşia
„boiernaşilor Tâmneni şi a medelnicerului Ioan Poroineanu”; în sat erau o ludă,
nouă familii „coadă”; în anul 1831 – moşie boierească stăpânită de
medelnicereasa Safta Poroineanca.
Evoluţia demografică: în anul 1819, în sat erau nouă familii; în anul
1831 (sub denumirea de Valea Perilor) – 26 de familii, cinci feciori de muncă.
Adunaţii ot Baloteşti. Et. < top. Adunaţi + determ. top., Ungureni,
c. Izvoru Bârzii, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: sat dispărut. Înregistrat în judeţul
Mehedinţi, plasa Ocolu de Sus (1819).
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Vezi Pietrişi, sat component al comunei Livezile, judeţul Mehedinţi.
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Atestare documentară: este menţionat în Catagrafia judeţului Mehedinţi,
din anul 1819.
Evoluţia proprietăţii: în anul 1819 – ½ lude, o familie fruntaşă, două
familii mijlocaşe, o familie „coadă”.
Evoluţia demografică: în anul 1819, în sat erau patru familii.
Adunaţii ot Burila Mare.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Blahniţa de Jos (1831).
Evoluţia proprietăţii: în anul 1831, satul era proprietate mănăstirească
(Episcopia Râmnic) şi megieşească, stăpânită de-a valma de moşneni pe patru
moşi mari (numele moşiei – Isvorul).
Evoluţia demografică: în anul 1831, în sat erau 14 familii şi un fecior de
muncă.
Adunaţii ot Dumbrăviţa silişte nouă.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Ocolul de Jos (1819).
Evoluţia proprietăţii: moşia era în proprietatea lui Ghiţă Opran; ½ lude,
şase familii „coadă”.
Evoluţia demografică: în anul 1819, în sat erau şase familii plătitoare de
bir.
Adunaţii Ot Hinova, Cârjei16, c. Hinova, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: sat dispărut ca denumire.
Înregistrat în judeţul Mehedinţi, plasa Ocolu de Jos (1819). În anul 1892,
primeşte denumirea de Cârjei (astăzi aparţine comunei Hinova).
Evoluţia proprietăţii: în anul 1819, moşia se afla în proprietatea
boiernaşilor Cărjoi, ½ lude, nouă familii „coadă”.
Evoluţia demografică: în anul 1819, în sat erau zero plătitori de bir.
Adunaţii ot Nevăţ. Et. < top. Adunaţi + determ. top., Nevăţ, c. Balta,
jud. Mh.
Situat în sud-estul comunei Balta, judeţul Mehdinţi. În Catagrafia din
anul 1819, a fost menţionat sub numele de Adunaţii ot Nevăţ. În decembrie
1964, a fost inclus în nomenclatura oficială a satelor mehedinţene sub numele de
Nevăţ.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Ocolu de Sus (1819, 1831).
Evoluţia proprietăţii: în anul 1819, moşia se afla în proprietatea
clucerului Nicolae Glogoveanu, o ludă, 11 familii „coadă”; în anul 1831,
proprietar al moşiei era Tache Filişanu.
Evoluţia demografică: în anul 1819, în sat erau 11 familii plătitoare de
bir; în anul 1831 – 37 de familii, doi feciori de muncă; în anul 1835 – 27 de
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În nomenclatorul din anul 1892, apare sub numele de Cârjei.
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familii; în anul 1968 – 74 de locuitori; fără locuitori la recensămintele din anii
1977, 1992, 2002.
Adunaţii (Strinii) ot Piatra Albă. Et. < top. Adunaţi + determ. top.,
Dudaş, Strinii ot Piara Albă, c. Şimian, jud. Mh17.
Astăzi, parte a satului Dudaşi, comuna Şimian.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Ocolu de Sus (1819, 1831). În anii 1831 şi 1832, înregistrat sub denumirea
de Strinii ot Piatra Albă. A făcut parte din comunele Schela Cladovei, sub
denumirea de Dudaşi (1864-1865), Şimian (1865-1925, 1968 – prezent), Cerneţi
(1925-1968).
Atestare documentară: menţionat în Catagrafia din anul 1819 şi
Statistica lui F. de Veradon (1832); înregistrat sub denumirea de Strinii ot Piatra
Albă); în harta rusă din anul 1835 şi în Nomenclatorul administrativ din anul
186418.
Evoluţia proprietăţii: sat mănăstiresc, aşezat pe moşia Mănăstirii
Tismana de la Brezniţa-Schela Cladovei. În anii 1819 şi 1831, moşia se afla în
stăpânirea mănăstirii Tismana, o ludă, nouă familii mijlocaşe.
Evoluţie demografică: în anul 1819, în sat erau nouă familii plătitoare de
bir; în anul 1831 – 45 de familii, trei feciori de muncă; în anul 1864 – 20 de
familii; în anul 1945 – 466 de locuitori.
Adunaţii Teiului, c. Tâmna, jud. Mh.
Comună desfiinţată; situată în nordul Piemontului Bălăciţei, în dealurile
Dumbravei, pe culmea dealului Brâgleasa, între văile Drincea şi Valea Dosiştei,
la vest, Valea Argetoaia (Valea Brăiloiului) la nord-vest şi est, şi dealurile
Poiana Lungă, Cornişurilor, Godovanului spre sud-vest19. Altitudinea medie este
de 300 m.
Organizare administrativ-teritorială: comună înfiinţată prin legea
administrativă din 31 martie 1864, desfiinţată în anul 1908. Înregistrată în plăşile
Dumbrava (1864-1887), Dumbrava-Motru de Jos (1887-1908). A fost formată
din Adunaţii-Teiului (1864-1887); Adunaţii-Teiului, Brâgleasa (1887-1908).
Economia: ocupaţii tradiţionale – agricultura şi creşterea animalelor.
În anul 1898, locuitorii deţineau 19 pluguri, 30 de care cu boi, cinci căruţe.
Efectivul de animale număra 340 de bovine, 21 de cabaline, 150 de ovine, 196
de porcine.
Evoluţia demografică: în anul 1861, în comună erau 123 de familii, 129
de case; în anul 1898 – 508 locuitori, 171 de case.
Adunaţii Teiului. Et. < top. Adunaţi + determ. top., Adunaţii din Teiu,
c. Tâmna, jud. Mh.
17

În anul 1864, satul a primit denumirea de Dudaş, fiind arondat la Schela Cladovei.
În secolul al XVIII-lea, a purtat denumirea de Severinul sau Câmpul Severinului.
19
Vecin la est cu Rocşorenii, la vest cu Stimniţa, la nord cu Plopi şi la sud cu Bălţaţii de
18

Sus.
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Sat component al comunei Tâmna, judeţul Mehedinţi, situat la 11 km
sud de satul Tâmna, pe culmea Brâglesei şi Valea Brăiloiu, vecin cu satele
Rocşoreni, Stigniţa, Plopi, Bălţaţii de Sus. În anul 1970, el nu figurează în
Nomenclatorul administrativ al judeţului Mehedinţi.
Organizare administrativ-teritorială: catagrafiat în plăşile Dumbrava de
Sus (1819, 1831), Dumbrava (1845, 1861, 1912). A făcut parte din comunele
Adunaţii Teiului (1864-1908), Plopi (1908-1930, 1932-1941, 1948-1952, 19561968), Rocşoreni (1941-1948, 1952-1956), Bâcleş (1930-1932, 1968-2004),
Tâmna (2004 – prezent).
Atestare documentară: menţionat în anii 1815, 1819, în Catagrafia
Mehedinţiului, în Catagrafia din anul 1831, în harta rusă din anul 1835, în
Nomenclatorul oraşelor, târgurilor din judeţul Mehedinţi din anul 1861, în
Szathmary (1864).
Evoluţia proprietăţii: sat de clăcaşi şi moşneni; în anul 1819, moşia se
afla în stăpânirea lui Nicolae Brăiloiu (jumătate) şi a moşnenilor (jumătate). Pe
moşia lui Nicolae Brăiloiu se aflau 26 de familii plătitoare de bir; în anul 1831,
moşia era stăpânită de biv vel paharnicul Nicolae Brăiloiu şi doi moşi mari: Ioan
sin Dinu Mărculescu şi Radu sin Ion Bologa (numele moşiei – Rocşoreni); în
anul 1832, jumătate din locuitorii satului erau rumâni ai paharnicului Nicolae
Brăiloiu, jumătate moşneni. În anul 1845, în sat erau 47 de familii de moşneni
(proprietate megieşească), iar în anul 1861 – 74 de moşneni. În anul 1906, 133
de locuitori stăpâneau 421 de ha. La începutul secolului al XX-lea, în sat erau 30
de familii de răzeşi şi 42 de familii fără pământ.
Economie: ocupaţii tradiţionale – agricultura şi creşterea animalelor. În
anul 1912, în sat se găseau o moară pe benzină şi o cârciumă.
Evoluţia demografică: în anul 1819, în sat erau 26 de familii plătitoare
de bir; în anul 1831 – 67 de familii, 27 de feciori de muncă; în anul 1845 – 47 de
familii; în anul 1861 – 81 de familii, 86 de case; în anul 1905 – 133 de locuitori;
în anul 1912 – 322 de locuitori (175 B, 147 F), 71 de clădiri locuite, patru clădiri
nelocuite, 72 de gospodării; în anul 1922 – 322 de locuitori; în anul 1930 – 720
de locuitori (împreună cu satul vecin Brâgleasa); în anul 1941 – 398 de locuitori;
în anul 1945 – 407 locuitori; în anul 1948 – 374 de locuitori; în anul 1956 – 371
de locuitori; în anul 1966 – 291 de locuitori (87 M, 113 F); în anul 1992 – 183
de locuitori (80 M, 103 F); în anul 2002 – 150 de locuitori (67 M, 83 F).
Instituţii: în anul 1840, în sat se găsea o biserică de lemn (ridicată în
anul 1740, de către Ioan Mărculescu, Mihai Bologa şi Stan); în anul 1941 –
biserică din lemn (reparată în anii 1910, 1937), bibliotecă parohială (cu 50 de
volume); în anul 1845 – biserică de lemn (cu hramul Sf. Nicolae, deservită de
preotul Stoica, fiul lui Neagu), sfinţită la 8 aprilie 1830; în anul 1898 – biserică
(deservită de un preot); în anul 1912 – biserică, şcoală (1838, 1860).
Albeştii. Et. < n. grup albeşti(i), c. Corzu, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: parte de sat a satului Corzu,
comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi; în anul 1952, se contopeşte cu satul Corzu.
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Atestare documentară: satul este menţionat în Frunzescu (1872), în
Marele Dicţionar Geografic şi în Nomenclatorul administrativ din anul 1947.
Albuleşti, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: comună înfiinţată prin legea
administrativă din 31 martie 1864, desfiinţată în anul 1930, reînfiinţată în anul
1932, desfiinţată în anul 1950, reînfiinţată în anul 1965, desfiinţată în anul 1968;
a făcut parte din plăşile Dumbrava (1864-1887, 1912-1932), Dumbrava-Motru
(1887-1812), Motru (1932-1943), Bâcleş (1943-1956), raionul Strehaia (19561968). A fost formată din satele Albuleşti, Coşovăţu (1864-1865), Albuleşti
(1865-1930, 1932-1943), Albuleşti, Malumnic, Piria, Valea Marcului (19431950), Albuleşti, Valea Marcului (1965-1968).
Economia: ocupaţii tradiţionale – agricultura, creşterea animalelor, vii şi
livezi.
Evoluţia demografică: în anul 1945, în comună erau 1.765 de locuitori.
Instituţii: în anul 1945, în comună se găsea o biserică cu hramul Sf.
Nicolae (datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea).
Albuleşti. Et. < n. grup albuleşti(i), c. Dumbrava, jud. Mh.
Situat pe malul stâng al pârâului Bâcleş-Albuleşti-Piria-Valea lui Pătru,
în regiune de şes şi deal.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Dumbrava (1845, 1861); a făcut parte din comunele Albuleşti (1864-1930,
1932-1950, 1965-1968), Bâcleşu (1930-1932), Valea Marcului (1950-1965),
Dumbrava (1968 – prezent).
Atestare documentară: satul şi moşia sunt menţionate într-un hrisov din
1 septembrie 1607 – 31 august 1608, prin care Radu Şerban „întăreşte
Paraschivei şi fiului ei, Alexei, şi lui Dragotă şi fraţilor săi, Barbu şi Dragomir,
satul Albuleşti împreună cu rumânii şi viile”. Satul mai este menţionat în
hrisoavele din 27 mai 1623, 28 mai 1633, 4 martie 1647, 1 iunie 1674 şi în alte
acte şi documente din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, în Specht (1790),
harta rusă (1853), Szathmary (1864).
Evoluţia proprietăţii: la origine sat de moşneni, apoi boieresc şi
mănăstiresc. În secolul al XVII-lea, satul a aparţinut paharnicului Ioan. La 27
mai 1623, şase boieri luaţi pe răvaşe domneşti au împărţit averea paharnicului
Ioan între Marina, soţia sa şi Laţco, fiul său, printre care şi satul Albuleşti, care a
revenit Marinei. La 28 mai 1633, Matei Basarab a dăruit lui Radu vătaf de
postelnicei satul Albuleşti împreună cu rumânii (documentul menţionează şi
obligaţiile pe care rumânii le aveau faţă de stăpânul lor, precum „a zecea parte
din toate produsele pe care le obţineau”). La 4 martie 1647, Paraschiva, fosta
soţie a lui Necula paharnic din Ugrumi, şi fiul său, Alexe, au vândut satul „din
câmp şi din pădure şi din apă şi din şezutul satului de preste tot hotarul şi cu tot
venitul. Şi cu toate viile şi cu rumânii” domnitorului Matei Basarab cu „300
ughi”. La 1 iunie 1647, Chirca mare ban, Vintilă paharnic şi Barbu sluger au dat
lui Daniile arhiepiscop carte pentru nişte rumâni din Albuleşti ai mănăstirii
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Strehaia. Aceştia se vânduseră ca rumâni lui Matei Basarab, în anul 1644. După
anul 1654, aceştia s-au înfăţişat domnitorului Constantin Şerban susţinând „că au
fost împresuraţi de Matei Basarab pentru năpăşti”, iar acesta le-a permis să se
răscumpere pentru suma de 360 de galbeni şi „să se înscrie la slujbă”. În timpul
lui Grigorie Ghica, egumenul Vasile s-a adresat acestuia cerându-i să nu
recunoască eliberarea din rumânie a celor care se răscumpăraseră după anul
1654. În urma plângerii, domnitorul a dispus ca rumânii ce se răscumpăraseră să
devină rumâni ai mănăstirii, „ca înscrişi în slujbă”. La 29 iunie 1674, domnitorul
Gheorghe Duca a dat mănăstirii Strehaia sarcina să-i urmărească şi să-i readucă
pe moşie pe rumânii care se răscumpăraseră în timpul domniei lui Constantin
Şerban şi „care lipseau de la slujbă”. În anul 1724, Administraţia Austriacă „a
dăruit moşia Albuleşti mănăstirii Strehaia”. La 22 mai 1725, vel portar Ion
Băleanu împreună cu 12 boieri, la cererea lui vel ban Gheorghe Cantacuziono, a
fixat hotarele moşiilor Bâcleşul şi Albuleşti ce se aflau în stăpânirea mănăstirii
Strehaia. Mănăstirea urma să stăpânească „despre hotarul Băcleşului până în
piatra unde s-au pus în Gura Bârglască şi despre hotarul Bălţaţilor au ţinut pe din
josul Văii Florii pen ogaşul cu copaci până în matca văii Albuleştilor”. În 10
decembrie, acelaşi an, egumenul mănăstirii Strehaia, Partenie, s-a adresat
Administraţiei Austriece susţinând că moşia Albuleşti a mănăstirii fusese călcată
de un anume Florea pârcălabu de la Bâcleş, care pretindea că hotarele dintre cele
două moşii nu fuseseră stabilite corect de cei 24 de boieri hotarnici.
Administraţia Austriacă a analizat plângerea şi a decis ca moşia Albuleşti să
rămână „în întregime, în stăpânirea mănăstirii”. Stăpânirea mănăstirii asupra
moşiei a fost reîntărită în anul 1726 şi în 25 mai 1728. Catastihul din 17 august
1800 menţionează stăpânirea mănăstirii Strehaia asupra moşiei şi satului
Albuleşti. Aceeaşi situaţie se menţine şi în anii 1816, 1819, 1831 şi 1845,
conform Catastihului şi Catagrafiilor. În aprilie 1863, mănăstirea Strehaia a
arendat moşia lui Mihai Calaova din Craiova, pe o perioadă de 5 ani, pentru
suma de 43.500 de lei. Prin legea secularizării din decembrie 1863, moşia a
revenit statului, ea constituind rezerva pentru loturile împroprietăriţilor din anul
1864. Prin reforma agrară din anul 1864 au fost împroprietăriţi 214 clăcaşi cu
1.434 de pogoane, 112 stânjeni şi locuri de casă în suprafaţă de 80 de pogoane şi
900 de stânjeni (în total 1.781 de pogoane şi 992 de stânjeni). Prin aceeaşi
reformă, moşia a fost împărţită în trei, două părţi revenind sătenilor şi o parte
fiind dată în arendă (1.068 de pogoane). În anul 1906, 320 de locuitori stăpâneau
598 de ha, iar statul 2.000 de ha.
Evoluţia demografică: în anul 1861, în sat se găseau 211 familii, 212
case; în anul 1941 – 532 de familii, 1.788 de locuitori.
Instituţii: în anul 1861, în sat se găsea o biserică; în anul 1941 – biserică
parohială cu hramul Sf. Nicolae (construită din lemn în anul 1908, reparată în
anul 1932), capelă construită în cimitir, în anul 1834 (monument istoric),
bibliotecă parohială (cu 396 de volume).
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Participarea la evenimente: în timpul războiului austro-turc, din anii
1716-1718, locuitorii au părăsit satul (bejenit).
Alunişu. Et. < aluniş „loc cu aluni”, Ciolani, c. Husnicioara, jud. Mh.
Situat în sud-vestul Piemontului Coşuştei, pe culmea interfluviului
Zegaia-Valea Seacă, fiind flancat de dealul satului şi Faţa Ciolanului.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi. A
făcut parte din comunele Zegaia (1873-1950), Ghelgioaia (1950-1952), Peri
(1952-1968), Husnicioara (1968-prezent). Sat răsfirat, de formă semicirculară.
Atestare documentară: menţionat în Nomenclatorul administrativ al
judeţului Mehedinţi, în anul 1873, sub numele de Ciolani.
Evoluţia proprietăţii: sat de moşneni.
Evoluţia demografică: în anul 1930, în sat erau 764 de locuitori
(împreună cu satul Bădiţeşti); în anul 1948 – 285 de locuitori; în anul 1956 –
278 de locuitori; în anul 1966 – 214 locuitori (87 M, 127 F); în anul 1977 – 162
de locuitori (70 M, 92 F); în anul 1992 – 92 de locuitori (38 M, 54 F); în anul
2002 – 63 de locuitori (27 M, 36 F); în anul 2012 – 41 de locuitori.
Angheleşti. Et. < n. grup angheleşti(i), c. Bala, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi.
A făcut parte din comuna Iupca (1873). La începutul secolului al XX-lea, a fost
înglobat satul Iupca, comuna Bala.
Argineşti. Et. < n. grup argineşti(i), c. Butoieşti, jud. Mh.
Situat în estul judeţului Mehedinţi, în lunca Motrului, pe DE 70;
reşedinţă a comunei Butoieşti.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi. A
făcut parte din comunele Gura Motrului (1864-1930, 1932-1968), Butoieşti
(1930-1932, 1968 – prezent).
Atestare documentară: este menţionat într-un hrisov din 18 aprilie 1650,
ca hotar al moşiei Colibaşi, „în capul câmpului Argineştilor, de la vale, unde iese
matca Motrului cea veche”; mai este menţionat într-un document din anul 1715,
în Catagrafia din anul 1838, Szathmary (1864, ca locuinţă izolată), în
Nomenclatorul administrativ din anul 1892.
Economia: ocupaţii tradiţionale – agricultura, creşterea animalelor,
legumicultura.
Evoluţia demografică: în anul 1912, în sat erau 432 de locuitori (215 M,
217 F), 104 clădiri locuite, trei clădiri nelocuite, 104 gospodării; în anul 1930 –
488 de locuitori; în anul 1941 – 125 de familii, 541 de locuitori; în anul 1948 –
530 de locuitori; în anul 1956 – 523 de locuitori; în anul 1966 – 518 locuitori
(231 M, 287 F); în anul 1977 – 567 de locuitori (268 M, 299 F); în anul 1992 –
556 de locuitori (273 M, 283 F); în anul 2002 – 554 de locuitori (272 M, 282 F);
în anul 2012 – 503 locuitori.
Instituţii: în anul 1912, în sat se găsea o biserică (în construcţie); în anul
1941 – biserică cu hramul Cuvioasa Paraschiva, construită din cărămidă
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(începută în anul 1914), sfinţită în anul 1936, cămin cultural „Arhimandritul
Eufrosin Poteca”, înfiinţat în anul 1930, cantină şcolară.
Arvăteşti, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: comună înfiinţată prin legea
administrativă din 31 martie 1864, desfiinţată în anul 1865. A făcut parte din
judeţul Mehedinţi, plasa Ocolu (1864-1865). A fost constituită din satul cu
acelaşi nume.
Arvăteşti. Et. < n. grup arvăteşti(i), c. Prunişor, jud. Mh.
Situat în nordul Piemontului Bălăciţei, la izvoarele pârâului Peşteana.
Organizare administrativ-teritorială: moşie înregistrată în judeţul
Mehedinţi, plasa ispravnicului Staicu Glogoveanu (Plasa de Mijloc), în anul
1727 (sub denumirea de Arvăteşti-Pesceana), Blahniţa de Sus (1831-1845), plasa
Ocolu Cerneţi (1845-1864). A făcut parte din comunele Arvăteşti (1864-1865),
Fântâna Domnească (1865-1938, 1946-1950), Igiroasa (1938-1946, 1950-1968),
Prunişor (1968 – prezent).
Atestare documentară: menţionat în Catagrafia din anul 1727, împreună
cu satele Isvorul Aneştilor şi Peşteana (ulterior dispărut), în anul 1749, într-un
document aparţinând mănăstirii Bistriţa, în Catagrafiile din anul 1819, 1831,
1834, hărţile ruse din anii 1835 şi 1853, în Szathmary (1864).
Evoluţia proprietăţii: în anul 1727 – moşie megieşeasacă cu 14 megieşi,
trei nevolnici, trei văduve; în anul 1831, moşia era stăpânită de-a valma de trei
moşi mari (numele moşiei – Arvăteşti); în anul 1845 – moşie megieşeasacă; în
anul 1906 – 96 de moşneni stăpâneau 225 de ha.
Economie: ocupaţii tradiţionale – agricultura, creşterea animalelor,
pomicultura, viticultura, albinăritul; în anul 1892 – 176 de bovine, 60 de ovine,
11 cabaline, 130 de porcine; 11 pluguri, 23 de care cu boi, trei căruţe, 76 de
stupi; în anul 1912 – moară cu aburi.
Evoluţia demografică: în anul 1831, în sat erau 77 de familii şi opt
feciori de muncă; în anul 1835 – 70 de familii, în anul 1845 – 80 de familii; în
anul 1861 – 82 de familii, 82 de case; în anul 1898 – 120 de familii; în anul
1912 – 408 locuitori (202 M, 206 F), 86 de clădiri locuite, două clădiri nelocuite,
87 de gospodării; în anul 1930 – 407 locuitori; în anul 1941 – 90 de familii, 324
de locuitori; în anul 1948 – 356 de locuitori; în anul 1956 – 332 de locuitori; în
anul 1966 – 254 de locuitori (115 M, 139 F); în anul 1977 – 171 de locuitori (82
M, 89 F); în anul 1992 – 85 de locuitori (43 M, 42 F); în anul 2002 – 59 de
locuitori (32 M, 27 F); în anul 2012 – 41 de locuitori.
Instituţii: în anul 1845, în sat se găsea o biserică din lemn cu hramul Sf.
Nicolae (preot Ioan sin popa Radu; sfinţită la 12 iulie 1843); în anul 1912 –
punct sanitar; în anul 1941 – biserica cu hramul Sf. Nicolae (deteriorată), cămin
cultural „Nicolae Iorga” (înfiinţat în anul 1919), bibliotecă (1.500 de volume).
Ascunsa. Et. < adj. ascuns prin substantivare, c. Ascunsa, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: sat dispărut. A existat în
perimetrul comunei Salcia şi s-a constituit ca aşezare de refugiu pentru locuitorii
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din împrejurimi, fiind situat într-o zonă împădurită. La sfârşitul secolului al
XIX-lea, a fost moşie de mari dimensiuni, pădurea fiind defrişată de-a lungul
timpului.
Atestare documentară: este menţionat în anul 1628, în harta lui
Schwantz (1722), Bauer (1778), apare ca sat cu locuitorii fugiţi.
Atârnaţi. Et. < n. grup atârnaţi(i).
Sat dispărut prin înglobarea, în anul 1945, a satului Gârla Mare.
Organizare administrativ-teritorială: a făcut parte din comuna Gârla
Mare (1864-1945).
Atestare documentară: menţionat într-un document din anul 1852, în
Nomenclatorul administrativ din anul 1864.
Evoluţia proprietăţii: în anul 1831, era moşie boierească, sat de clăcaşi.
Evoluţia demografică: în anul 1864 – 81 de familii.
Atârnaţi. Et. < v. Atârnaţi.
Sat dispărut prin înglobarea în satul Butoieşti, comuna Butoieşti, în anul
1950.
Atârnaţi. Et. < v. Atârnaţi.
Parte de sat din comuna Stângăceaua, jud. Mehedinţi.
Organizare administrativ-teritorială: a făcut parte din comuna
Stângăceaua (1926-1950); menţionat în Nomenclatorul administrativ din anul
1925.
Atârnaţii Batoţi, Atârnaţii de Sus, Securicea, c. Deveselu, jud. Mh.
Vechea denumire a satului Securicea, sat dispărut prin contopirea cu
satul Scăpău, comuna Devesel.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi,
plasa Blahniţa (1861).
Evoluţia demografică: în anul 1861, în sat se găseau 96 de familii, 98 de
case; în anul 1941 – 66 de familii, 300 de locuitori.
Instituţii: în anul 1941, în sat se găsea o biserică cu hramul Sf. Gheorghe
(construită din cărămidă, deteriorată de cutremurul din anul 1941).
Atârnaţii de Jos, Dunărea Mică, c. Deveselu, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: înregistrat în judeţul Mehedinţi
sub numele de Atârnaţii de Jos (1861-1892); sub numele de Dunărea Mică
(1892-1950); sub numele de Atârnaţi (1950-1968); menţionat în Nomenclatorul
din anul 1861.
Aurora, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: comună înfiinţată în anul 1899,
desfiinţată în anul 1930, reînfiinţată în anul 1932, desfiinţată în anul 1943,
reînfiinţată în anul 1947, desfiinţată în anul 1950. A făcut parte din plăşile
Blahniţa-Câmpu (1899-1908), Câmpu (1908-1930, 1932-1950). A fost
constituită din satul cu acelaşi nume. Situată în valea pârâului Drincea, pe Dealul
Viilor şi Dealul Cuşmirului, într-o regiune de şes.
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Economie: ocupaţii tradiţionale – agricultura, creşterea vitelor,
apicultura; în anul 1912, în comună se găseau: banca populară „Răsăritul”,
grădină de zarzavat, moară pe benzină, două mori pe apă, două cârciumi.
Evoluţia demografică: în anul 1912 – 829 de locuitori (408 M, 421 F),
165 de clădiri locuite, 9 clădiri nelocuite, 174 de gospodării.
Instituţii: în anul 1912, în comună se găseau: primărie, post de jandarmi,
post telefonic, şcoală, biserică.
Aurora. Et. < n.grup aureşti(i), c. Cujmir, jud. Mh.
Organizare administrativ-teritorială: situat în valea râului Drincea, la
sud-est de satul Cujmirul Mic. A fost recunoscut oficial ca sat de legea de
organizare teritorial-administrativă din 1892. A făcut parte din comunele Cujmir
(1892-1899, 1930-1932, 1943-1947, 1950 – prezent) Aurora (1899-1930, 19321943, 1947-1950).
Atestare documentară: sat menţionat în Nomenclatorul administrativ din
anul 1892.
Evoluţia proprietăţii: s-a format ca urmare a împroprietăririi făcute după
anul 1878, „pentru tinerii însurăţei”; în anul 1906 – 94 de locuitori stăpâneau
681 de ha.
Economie: ocupaţii tradiţionale – agricultura, creşterea vitelor,
apicultura, viticultura. Sat electrificat în perioada 1954-1970. În anul 1912, în sat
se găseau banca populară „Răsăritul”, grădină de zarzavat, moară pe benzină,
două mori pe apă, două cârciumi; în anul 2002 – cooperaţie de consum „Aurora”
Com. SRL.
Evoluţia demografică: în anul 1894, în sat erau 200 de familii; în anul
1912 – 829 de locuitori (408 M, 421 F), 165 de clădiri locuite, 9 clădiri
nelocuite, 174 de gospodării; în anul 1945 – 985 de locuitori; în anul 1977 –
1.009 locuitori; în anul 1992 – 860 de locuitori, în anul 2002 – 811 locuitori.
Instituţii: în anul 1912, în sat se găseau primărie, post de jandarmi, post
telefonic, şcoală, biserică.
Participarea la evenimente: locuitorii au participat la Primul Război
Mondial. În centrul satului, a fost ridicat un Obelisc cu textul „În amintirea
eroilor morţi în războiul 1916-1919. Ridicat din iniţiativa unui comitet cu
ajutorul locuitorilor comunei Aurora, 15 august 1938”.
Monumente: obelisc cu textul „În amintirea eroilor morţi în războiul
1916-1919”, inaugurat în 15 august 1938.
Personalităţi: Alexandru Balaci (n. 12 iunie 1916 – d. 7 martie 2002) –
italienist român, critic şi istoric literar, membru al Academiei Române.
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ATTESTATION AND CONTINUITY IN MEHEDINŢI REGION DURING 14th –
18th CENTURIES (PART I: A)
(Abstract)
Mehedinţi county presents remarkable territorial differences caused by the
variety and age of landforms and by the classification of rural settlements according to
the economic and demographic criteria. The analysis of the villages network, letter A,
from a historical point of view (namely dimensions, evolution, perspectives) represents
the object of this research which is based on information derived from sources,
monographs, studies etc. The list of villages in Mehedinţi area highlights the fact that
most of the documentary accounts are chronologically found starting with the 14th
century (Totovăţ – 1374, Petroviţa, Iarcovăţ, Poptoc, Vornicele – 1387 etc.).
At the same time, we notice that during the centuries several villages did not
stand the test of time and disappeared, their memory being present only in the few
preserved documents.
Keywords: hamlet, village, attestation, evolution, institutions.

ORAŞELE DIN OLTENIA – ASPECTE PRIVIND DIACRONIA
FENOMENULUI URBAN DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI PÂNĂ
ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA
GABRIEL CROITORU



De-a lungul timpului, oraşele din Oltenia au evoluat în mod diferit în
raportare directă cu mediul de habitat uman. Condiţia favorizantă a unor
subunităţi fizico-geografice se regăseşte în situaţia economico-socială a
aşezărilor urbane, în poziţia lor de convergenţă a drumurilor care au fost urmate
de schimburile comerciale sau de poziţia faţă de hotarele statului Ţara
Românească (la Dunăre şi la trecătorile Carpaţilor Meridionali).
Ansamblul de factori geografici a creat dintotdeauna condiţii pentru
apariţia aşezărilor urbane. În istoria Daciei Romane, oraşele Dierna, Drobeta,
Romula, Sucidava, Pelendava, Admutria1 au fost pe locul sau în teritoriul
aceloraşi subunităţi fizico-geografice în care astăzi sunt: Orşova, Drobeta-Turnu
Severin, Caracal, Corabia, Craiova şi Filiaşi.
În epoca postromană, când fenomenele de ruralizare au cuprins întreg
Imperiul Roman sub impactul migraţiilor populaţiilor din „Barbarie”, regresul a
fost evident şi în zona fostei provincii romane, Dacia.
După mai multe secole, la începutul Evului Mediu, mai multe sate au
evoluat ca structuri teritoriale distincte2, în jurul unui centru care concentra
activităţi de schimb de mărfuri.
Potrivit opiniei arheologului Ştefan Olteanu, în secolele VIII-XI, se
poate vorbi despre o „etapă de plămădire a împlinirilor urbane în spaţiul carpatodunărean”, atunci când „centrele-reşedinţă ale autorităţilor politice locale au
constituit una din căile importante prin care au luat naştere oraşele medievale”,
în primul rând ca aşezări cu un peisaj aparte, cu particularităţi ce depăşeau
nivelul rural obişnuit3.
Presupunem că unele asemenea centre de putere locală erau dominate de
acei majores terrae (mai marii pământului) sau „puternicii acelor locuri”,
menţionaţi în Diploma Cavalerilor Ioaniţi, iar după constituirea statului Ţara

Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: croitorugabi1975@gmail.com
1
Dumitru Tudor, Oltenia Romană, Ediţia a I-a, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1978, passim; Constantin Petolescu, Scurtă istorie a Daciei Romane, Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică, 1995, passim.
2
Cf. Ştefan Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri
demo-economice şi social-politice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997, pp. 39-40.
3
Ibidem, p. 44.
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Românească, intrate sub stăpânirea domnitorului. Şi în acest caz, opinia, în
special în cazul oraşului Câmpulung Muscel, cum că oraşele cele mai vechi ale
Ţării Româneşti s-ar fi întemeiat sub influenţa regatului maghiar, nu putea avea
preponderenţă în balanţă cu nucleele economice şi demografice autohtone
statornicite într-o perioadă îndelungată.
Particularităţile zonei, care se regăsesc în definirea oraşului de către
sociologi, aşează factorul economic în dimensiunea participării locuitorilor la
schimbul de produse şi, în primul rând, la relaţia cu agricultura. În perioada de
cristalizare a raporturilor feudale, producţia de mărfuri destinate schimbului s-a
realizat, în principal, în cadrul târgurilor şi oraşelor. Localităţile rurale vecine au
intrat şi ele în orbita economică urbană. Pe măsură ce dinamica economicosocială devenea mai consistentă, iar structurile (organismele) cu caracter
prestatal se consolidau spre contururile cnezatelor şi voievodatelor
(asemănătoare ducatelor din Occident), s-a trecut de la prezenţa periodică a
reprezentanţilor vieţii economico-comerciale (negustori şi meşteşugari) la nuclee
stabilite sub forma pieţelor şi târgurilor din cadrul aşezărilor rurale4. Treptat, sub
impulsul comerţului, s-au produs mutaţii importante în structura aşezărilor
româneşti, acestea devenind târguri şi oraşe.
Ca reşedinţă-capitală, probabilă, a celui mai întins organism politic statal
menţionat în Diploma Cavalerilor Ioaniţi, Ţara Severinului şi teritoriul
Banatului de Severin, creat în 1230, ca marcă de către regatul maghiar în
ofensiva lui peste Dunăre spre statul româno-bulgar, Severinul a fost
oraşul-cetate, port, sediu episcopal din anul 1370 – cel mai important pentru
partea de vest a statului Ţara Românească. Din poziţia de „poartă către
Transilvania” a fost cucerit de către turci în 15245. După distrugerea lui, timp de
câteva secole, rosturile economice, militare şi politico-administrative ale
Mehedinţilor au fost preluate de Cerneţi, aşezare menţionată de documentele
păstrate începând cu anul 1517, ca stăpânire a boierilor Drăgoieşti, apoi a
Mănăstirii Govora (din 8 ianuarie 1590) şi târg şi tabără militară la începutul
secolului al XVIII-lea6.
În dinamica economico-socială – potrivit academicianului Dinu
C. Giurescu – apariţia oraşelor a fost posibilă înainte de întemeierea statului
feudal Ţara Românească, chiar dacă atestările documentare nu sunt mai vechi de

4

Mircea D. Matei, Producţia şi schimbul de mărfuri în faza de cristalizare a vieţii
urbane din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIII-XIV), în: SCIVA, tom, 27, 1976, nr. 3, p. 375.
5
Mihai Butnariu, Monografia municipiului Drobeta Turnu Severin, Drobeta Turnu
Severin, Editura Prier, 1998, pp. 62-70; Mite Măneanu, Repere istorice româneşti. Oltenia
medievală şi modernă, Drobeta-Turnu Severin, Editura Radical, 1999, pp. 22-50.
6
Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopdică, 1976, p. 699; vol. VIII, Bucureşti, 1983, pp. 137, 155; vezi şi Aurelian
Sacerdoţeanu, Satul şi Mănăstirea Cerneţi, în: „Mitropolia Olteniei”, XIII, 1961, nr. 1-4, p. 50 şi
urm.
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secolul al XIV-lea7. De altfel, „atestarea documentară nu constituie un indiciu al
vechimii lor”, fiind determinată, de obicei, de un act al autorităţii publice sau de
vreo relatare a unui călător8. În ordinea atestării documentare, cel dintâi este
Slatina, punct vamal menţionat în privilegiul acordat, la 20 ianuarie 1368, de
către Vladislav (Vlaicu) Vodă negustorilor braşoveni9. Aşezarea de pe Olt a
evoluat de la punct de vamă spre faza de târg, dată fiind importanţa ei la
atingerea a două mari unităţi fizico-geografice, Piemontul Getic şi Câmpia
Română, dar şi la convergenţa drumurilor de la nord spre sud şi de la vest la
est10. Cu această calitate – de târg – figurează într-un document de la domnitorul
Vlad Dracul11, pentru ca, mai târziu, în 1495, când Vlad Călugărul, dăruind o
branişte domnească Mănăstirii Glavacioc, să amintască de faptul că la Slatina se
ţinea zi de târg12.
Râmnicul Vâlcea este atestat documentar în anul 138813, dar indirect el
este menţionat ca existând şi în domnia lui Dan I. În anul 1389, Mircea cel
Bătrân îi spunea „oraşul domniei mele numit Râmnic”14. Ulterior, la 12 aprilie
1506, un hrisov de la Radu cel Mare pomeneşte de o cârciumă unde se
comercializa vin15; tot în acest început de secol XVI, este atestată organizarea
tipic orăşenească; în 1503, oraşul devine reşedinţa Episcopiei RâmniculuiNoului Severin16; în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, apăreau şi negustorii
de produse agricole17.
Aşezarea Ocnele Mari, unde în anii trecuţi s-a descoperit o importantă
locuire romană, veche ca şi exploatarea sării de aici, apare în domnia lui Mircea

7
Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV şi XV, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1973, p. 254.
8
Ibidem.
9
E. Hurmuzaki, Documente privind istoria românilor, IV/I, Bucureşti, 1911, p. 2;
Gheorghe Mihai, Badea Geucă, Istoricul oraşului Slatina în documente, vol. I 1368-1918, Slatina,
Editura Casa Ciurea, 1998, pp. 21-22.
10
Ibidem, p. 11. Într-un hrisov domnesc din anul 1407, localitatea este calificată cu
termenul de târg (p. 12), presupun autorii lucrării, fără a indica sursa documentară.
11
DRH, B, I, p. 148.
12
Ibidem, p. 416.
13
Ibidem, p. 26; vezi şi Constantin Mateescu, Memoria Râmnicului, Bucureşti, Editura
Sport-Turism, 1979; Nicolae-Bănică Ologu, Veacul de aur al Râmnicului, Râmnicu Vâlcea,
Editura Oscar Print, 2000, p. 27; Corneliu Tamaş, Istoria oraşului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu
Vâlcea, Editura Antim Ivireanul, 1994; Idem, Istoria municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu
Vâlcea, Editura Conphys, 2006, pp. 56-67.
14
DRH, B, I, p. 28.
15
DIR, B, veac XVI, vol, I, p. 36.
16
Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al
XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, p. 93.
17
Ştefan Ştefănescu, Cercetări cu privire la geneza oraşelor din Ţara Românească, în:
„Studii”, 1963, nr. 6, p. 1279; Aurelian Sacerdoţeanu, Originea şi condiţiile social-economcie ale
dezvoltării vechiului oraş Râmnicu-Vâlcea, în: „Buridava”, 1972, p. 37; Dicţionarul istoric al
localităţilor din judeţul Vâlcea, I, Oraşele, Craiova, Editura Sitech, 2009, p. 17 şi urm.
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cel Bătrân, între anii 1402-141818. În perioada care urmează, intensa activitate de
extracţie a sării a determinat dezvoltarea aşezării spre trăsăturile unui oraş în
care s-au emis documente de cancelarie şi s-au înmulţit activităţile
meşteşugăreşti, fapt pentru care oamenii locului posedau case şi locuri de casă,
vii şi pivniţe19.
În aceeaşi zonă a Olteniei, „a muntelui”, a apărut în documente, în 1406,
aşezarea de pe Jiul Superior, ce va purta numele acestui râu. La 23 noiembrie
1406, domnitorul Mircea cel Bătrân dădea Mănăstirii Tismana drepturi privind
pescuitul în râul Tismana şi păscutul vitelor din sat până în munte. Cu acest
prilej, hrisovul îl menţionează pe boierul hotarnic Brata (Bratu), fost judeţ al
Jiului20. Mai multe opinii au fost exprimate despre reşedinţa-centrul
administrativ al acestui judeţ Jiul, presupunându-se a fi fost la Târgu Jiu, Filiaşi
şi, abia după 1475, la Craiova. Ioan C. Filitti şi Sică Georgescu, istorici din
perioada interbelică, au considerat că acest „sudiţi” (sudeţ) al Jiului, din 1406,
„va fi fost cârmuitorul judeţului Jaleş, cu reşedinţa, probabil, la Jilscogo târg”
(Târgu Jiu)21. Într-un alt document, din 24 martie 1426, hrisov de la domnitorul
Dan al II-lea, dat Mănăstirii Tismana, se menţionează aşezarea Târgu Jiului,
unde urma ca cea din urmă să stăpânească morile făcute de popa Agaton pe locul
dăruit de boierii Stanciu şi Miclăuş22. Noul nume este o expresie în spiritul
limbii române, în care aşezarea cu atributul de târg nu presupune o poziţionare
pe Jiu, ci o personalizare a posesivului: târgul-centrul administrativ al judeţului
Jiului, adică Târgu Jiului.
Cele două documente apropiate ca datare identifică două nume, atât pe
cel al judeţului de pe apa Jiului (singurul la începutul secolului al XV-lea, căci
pentru ce va fi mai târziu Jiul de Jos = Doljiul, atunci era Judeţul de Baltă), cât şi
pe cel al reşedinţei lui, o aşezare distinctă nu numai prin funcţia ei
administrativă, dar şi prin calitatea ei de principal centru negustoresc23. Celor
două funcţii, administrativă şi comercială, li se va adăuga cea de punct de vamă
pe drumul către Transilvania, consemnată pentru prima dată de un document din
3 aprilie 148024, prin care domnitorul Basarab cel Tânăr a întărit drepturi de
18

DRH, B, I, p. 62; vezi şi Corneliu Tamaş, Ocnele Mari, Râmnicu Vâlcea, Editura
Conphys, 1995.
19
În Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea, I, Oraşele, p. 256, se
precizează că Ocnele Mari, cu rangul de târg încă din timpul lui Mircea cel Bătrân, a trecut în
rândul oraşelor abia în secolul trecut.
20
Vasile Marinoiu, Dan Neguleasa, Târgu-Jiu. Istorie în documente. Album, Târgu Jiu,
Editura Măiastra, 2006, doc. 1; vezi şi Sică Georgescu, Craiova – Schiţă istorică, în: „Brazda”,
Craiova, an X, 1932, nr. 6, p. 38.
21
I. C. Filitti, Despre vechea organizare adminsitrativă a Principatelor Române,
Bucureşti, 1935, p. 18.
22
DRH, B, I, p. 124.
23
Dinică Ciobotea, Despre vechimea oraşului Târgu Jiu înainte de anul 1406, în vol.
„Târgu Jiu 600”, Târgu Jiu, Editura Măiastra, 2007, pp. 9-10.
24
V. Marinoiu, Dan Neguleasa, op. cit., doc. 3.
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pescuit, de păşunat, de vânat şi de vamă Mănăstirii Tismana, aşa cum făcuseră şi
domnitorii din epocile anterioare. Pentru conducătorii statului Ţara Românească,
vama de la Jiu era concepută în raportare cu cea de la Calafat, amândouă puse
însă sub autoritatea Mănăstirii Tismana, fiind la capetele unui traiect de drum, la
nord, lângă Pasul Vâlcanului, la sud, lângă Dunăre la Vadul Diiului. La sfârşitul
secolului al XV-lea şi începutul celui următor, aşezarea Târgu Jiului a intrat în
stăpânirea marilor boieri Buzeşti, care au stăpânit-o până în vremea domniei lui
Mircea Ciobanul, când deja aici se făcuse „bazar”25. Denumirea de târg se
întâlneşte şi într-un document din 30 iunie 1546. După formarea pieţei
permanente, a bazarului, documentele menţionează şi apariţia dregătorilor care
se îndeletniceau cu problemele administrative. În anul 1591, este menţionat un
„Dumitru, pârcălabul din Târgul Jiu”, un personaj cu funcţie de conducere a
oraşelor în acea vreme. Stadiul de oraş a fost consemnat în anul 159726.
Localitatea Craiova apare în anul 1475 (1 iunie) într-un hrisov de la
Laiotă Basarab (1473-1474, 1474, 1475-1476, 1476-1477), atunci când
domnitorul a întărit actul său şi cu mărturia mai multor boieri, printre care şi
Neagoe de la Craiova – ОТ КРАЛЕВА27. La scurtă vreme, în ziua de 15 iulie
1475, Neagoe de la Craiova apare şi în documentul de confirmare a daniilor
Coziei, emis de către Laiotă Basarab în cea de-a treia sa domnie. Apoi, o danie
din 1501, făcută de către fiii lui Neagoe către Mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele
Athos, pomeneşte alte personaje dinainte de Neagoe, pe Barbu şi Vâlcsan, Vlada
şi Marina. Cele trei documente au consemnat un neam de mari boieri cu mai
mulţi membri marcanţi în societate. Ei, cu siguranţă, au fost într-o epocă
anterioară. În acest sens, există chiar o atestare epigrafică datată la mijlocul
secolului al XV-lea, potrivit căreia Craioveştii au pus – în amintirea lui
Vladislav al II-lea, fiul lui Dan al II-lea, care a domnit între 1447-1456 – o piatră
de mormânt la Mănăstirea Dealu, drept recunoştinţă pentru că „i-a făcut
vlasteli”28. Această piatră funerară atestă, la rândul ei, nu numai accesul la
dregătorii al boierilor care stăpâneau moşia Craiova, sau prezenţa lor în preajma
domniei cu cel puţin un sfert de veac înainte de 1475, ci și existenţa Craiovei ca
centru important al zonei cu mult înainte, reprezentând pe boierii care – potrivit
Letopiseţului Cantacuzinesc – erau „banoveţii” Basarabi, cu scaunul la Severin,
Strehaia şi Craiova. De aceea, se poate spune că documentul de la 1 iunie 1475
nu constituie actul de naştere al Craiovei medievale ci, mai degrabă, actul prin
care se dovedeşte că această aşezare era în rândul localităţilor binecunoscute din
Ţara Românească29.
De altfel, începând cu secolul al XIX-lea şi până astăzi, s-au emis mai
25

DIR, B, veac XVII, vol. I, p. 133.
D. Ciobotea, op. cit., în loc. cit., p. 15.
27
DRH, B, I, p. 245.
28
Istoria Craiovei, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1977, p. 15 şi urm.; Marea carte
a Craiovei, Craiova, Editura Sitech, 2007, pp. 142-143.
29
Ibidem, p. 15.
26
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multe ipoteze privind vechimea fondării Craiovei. Prima, o teză specifică
istoriografiei romantice, îl considera întemeietor al Craiovei pe Ioniţă Caloian
sau Ioan Asan al II-lea, ori pe un conducător cuman. În zilele noastre, se
identifică cneazul Ioan din 1247 ca un ipotetic prim personaj30, părtaş şi partener
în actul întemeierii statului Ţara Românească (1290). Lucrarea cartografică
Codex Latinus Parisiamus, întocmită în preajma bătăliei de la Nicopole (1396)
pentru o mare parte a Sud-Estului Europei, fixează numai două repere fizicogeografice deosebite, Carpaţii Meridionali şi Dunărea, sau ceea ce noi numim
astăzi provinciile Banat, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, dar şi oraşele, prin nişte
reprezentări simbol semnificative. Printre ele (Severin, Sucidava, Râmnicu
Vâlcea) apare şi o cetate cu incintă ovală și şase turnuri, situată în dreptul unui
pod, cu indicaţia ponte de zicho, adică podul de peste Jiu31. Cu certitudine,
Craiova, din poziţia cheie dată de condiţiile naturale între mai multe sate
medievale, a devenit un centru politico-administrativ central, unde marii boieri
Craioveşti au dominat satele de pe o întinsă rază în jurul Băniei. Odată cu
pierderea poziţiei boierilor Craioveşti în influenţarea vieţii politice a Ţării
Româneşti, după 1535, şi confiscarea moşiei Craiovei de către domnii care
consideraseră pe unii Craioveşti ca „hicleni”32, localitatea s-a deschis şi altor
factori economici şi culturali din zonă. După 1550, târgul Craiovei şi-a constituit
bazarul, piaţa permanentă. La 25 mai 1582, într-un document în care se
consemna că fiii lui Hamza fost mare ban „au strigat în trei târguri” ale Craiovei
pentru a-şi găsi cumpărători pentru ocina lor din Bohani, este surprinsă Craiova
în calitatea de mare centru economic al unui întins complex de aşezări rurale din
jurul ei. După două luni, întărirea actului de vânzare-cumpărare a ocinei din
Bohani s-a făcut în „oraşul Craiova”. Aşadar, Craiova, aşezare boierească
străveche, în anul 1582 este atestată documentar cu atributul de oraş33. La scurtă
vreme, în 1596, a ajuns să fie apreciată ca „oraş mare, împoporat şi plin de tot
belşugul”34, adică un oraş cu mulţi locuitori, întins ca vatră de locuire şi cu o
piaţă bogată.
O altă aşezare a cărei moşie era stăpânită de boieri, anume Târgu
Gilortului, atestată la 1480 ca sat vechi al lui Ticuci, poate fi cea care cândva
fusese reşedinţa judeţului Gilort, deci proprietate domnească, şi, după dispariţia
30

Dan Pleşia, Cneazul Ioan (1247) şi urmaşii săi: O ipoteză (dar poate) şi o explicaţie,
în: „Arhiva Genealogică”, II (VII), Iaşi, 1995, nr. 3-4, pp. 133-137; Şerban Papacostea, Românii în
secolul al XIII-lea. Între cruciadă şi Imperiul mongol, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993,
p. 80.
31
Ion Dumitru-Snagov, Ţările Române în secolul al XIV-lea: Codex Latinus Parisiamus,
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1979, p. 201.
32
Ştefan Ştefănescu, Bănia în Ţara Românească, Craiova, Editura Alma, 2009, passim;
vezi şi Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova.
a. 1324-1881, vol. I Secolele XIV-XVI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 198 şi urm.
33
DIR, B, veac XVI, V, p. 56.
34
Dan Simonescu, Cronica lui Baltasar despre Mihai Viteazul în raport cu cronicile
interne contemporane, în: SMIM, III, 1959, pp. 69, 75.
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acestei unităţi administrative, a fost dăruită (în 1484) în întregime boierilor
Bengeşti35. Printr-o asemenea explicaţie, asemănătoare cu cea prin care am fixat
vechimea Târgu-Jiului şi a orașului Râmnicu-Vâlcea putem lămuri atât numele
acestei aşezări, cât şi evoluţia stăpânirii pământului de aici. În 1484, ea este
denumită Târgu Gilortului, ceea ce presupune că era un centru de comercializare
pentru produsele agricole şi meşteşugăreşti din această parte a Olteniei, în una
din etapele de drum dintre munte şi câmpie. Înclinăm să credem că relaţia
(funcţia) administrativă a aşezării a cumpănit tot atât de mult în atributul de târg,
cât şi rosturile ei în derularea schimburilor de produse. Numai poziţia localităţii
în zonă, tot mai ştearsă într-o epocă ulterioară, l-a determinat pe istoricul ieşean
Laurenţiu Rădvan să considere că: „Târgul care funcţiona aici nu a depăşit
niciodată faza de loc de schimb periodic”36.
O aşezare care se încadrează în termenul de târg, ca loc de schimb cu
periodicitate recunoscută, a fost Tismana. Un document din 153537 menţionează
disputa dintre mănăstirile Tismana şi Bistriţa pentru acest târg, dar în care apare
de două ori Tismana cu atributul de oraş, aluzie la faptul că aici era o aşezare
deosebită cu loc pentru negustorie.
O altă aşezare, atestată documentar în 1526 sau 1538, Caracalul, pe
moşia Craioveştilor, a evoluat ca centru-pivot al Câmpiei Romanaţilor, iar în
timpul domniei lui Mihai Viteazul a devenit târg şi reşedinţă temporară
(„scaun”) domnească38. Caracalul a fost întemeiat ca oraş din poziţia de centru
economic şi comercial al domeniului lui Mihai Viteazul, complex teritorial de
peste 80.000 de ha, cu marginea sudică pe Dunăre39.
Multe aşezări din Oltenia, deosebite de majoritatea satelor prin
atribuirea unei funcţii aparte, au fost punctele de vamă, la Dunăre, la trecătorile
şi pasurile peste Carpaţii Meridionali, la vadurile de peste râurile mari, Olt şi
Jiu40. Dintre acestea enumerăm: Vadul Cumanilor (= Vadul Diului = Calafat),
Vadul Bistreţului (an 1419), Grojdibod, Câineni, Turnu Roşu (vama de la
Genune, 1415), Vâlcan (pe valea Jiului), vama Craiovei (pe Jiu, la Teasc-Secui),
vama de la Runcu sau Craiova, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Strehaia, Slatina,
Jitianul şi Ţânţăreni.
35
DRH, B, I, p. 275. Despre poziţia boierului Ticuci, stăpân împreună cu fraţii săi peste
26 de sate, vezi Dinu C. Giurescu, op. cit., pp. 130, 243. Despre atestarea judeţului Gilort cam în
acelaşi timp, în 1483 (?), 1502 şi 1516, vezi Nicolae Băbălău, Dinică Ciobotea, Ion Zarzără, Din
istoria instituţiilor Administrative ale judeţului Dolj, Craiova, Editura Sitech, 2004, p. 21.
36
Laurențiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească, p. 100.
37
DIR, B, Vveac XVI, II, p. 171.
38
DRH, B, XI, pp. 117, 361.
39
Ion Donat, Domeniul domnesc în Ţara Românească – sec. XIV-XVI, ediţie îngrijită de
Gheorghe Lazăr, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, pp. 201-202; Dana-Roxana Dincă, Vera
Grigorescu, Sabin Popovici, Monografia muncipiului Caracal, Caracal, Editura Tiparg, 2007,
p. 12.
40
Dinică Ciobotea, Ileana Cioarec, Vămile din Oltenia, în: „Arhivele Olteniei”, Serie
nouă, nr. 23, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 47 şi urm.
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Numărul mare al aşezărilor din Oltenia, care încă din epoca Genezelor
s-au impus ca centre de convergenţă regională sau zonală, economice sau ca
centre administrativ-politice, nu a creat o reţea de oraşe mari. În evoluţia lor,
progresivă pentru unele, oscilantă pentru altele, s-au înregistrat stadiile de sat,
târg, schelă, oraş. Cu o singură excepţie, a Severinului ocupat şi distrus de
otomani, în istoria celorlalte aşezări cu caracter urban au avut rol hotărâtor atât
condiţiile economico-demografice, cât şi cele administrativ-religioase, politice şi
militare. De aceea, etapele surprinse de noi în evoluţia lor (vechimea, atestarea
documentară a localităţii, menţionarea atributelor de târg şi oraş, consemnarea
pazarului şi a altor instituţii specifice administraţiei din oraşe etc.) sunt tot atâtea
expresii ale dinamicii structurilor economice, sociale şi politice în judeţele de
peste Olt sau de la vest de Olt. Decalajele de timp între momentul atestării
documentare a localităţilor şi începuturile lor, precum şi consemnarea atributelor
de târg şi oraş sunt evidente din moment ce administraţia medievală, în
deplinătatea ei domnească, nu întotdeauna era preocupată cu înscrierea lor.
Numai după ce aşezările cu funcţii diverse, aşezate pe moşii particulare sau
mănăstireşti, au trecut în stăpânirea domnitorilor, abia atunci statutul lor juridic a
descătuşat forţele meşteşugăreşti şi neguţătoreşti, adăugându-le în interesul
domniei, funcţii noi (vezi cazul Craiovei, Caracalului, Târgu Jiului ş.a.).
În consecinţă, în secolul al XVI-lea, în zona Olteniei, multe aşezări şi-au câştigat
statutul de târg şi oraş. Ele, ca şi schelele sau vadurile, se regăsesc în numărul
mare de oraşe consemnat de Franco Sivori, în 1581, pentru întreaga Ţară
Românească: „21 de târguri mari negustoreşti” (terra grossa de mercato)41.
Numărul mare de aşezări cu caracter urban în Oltenia indică şi gradul
urbanizării din această regiune. Înmulţirea funcţiilor respectivelor aşezări,
concomitent cu diversificarea structurilor statului feudal, au implicat categorii de
oameni tot mai diferite. Rolurile sociale s-au diversificat, oamenii satelor
rămânând lucrători ai pământului, în timp ce orăşenii s-au orientat spre
meşteşuguri, iar între aceste două lumi ale producerii de bunuri s-au aşezat, ca
intermediari, negustorii. În acest mod, oraşele deveneau locul cel mai important
în ansamblul economic, acolo unde populaţia locală desfăcea produsele
meşteşugăreşti şi îşi promova negustorii spre relaţiile comerciale internaţionale.
Funcţia oraşului, de centru comercial-meşteşugăresc, a fost strâns legată de
drumurile din zonă şi de ramificaţiile acestora spre drumurile mari ale Europei,
sau de marile târguri periodice. De asemenea, pe fondul creşterii demografice
din secolul al XVII-lea, mai multe aşezări rurale au prosperat spre stadiul de
oraş. Specificitatea aceasta a fost remarcată de marele istoric Nicolae Iorga încă
din 1925, atunci când, scriind despre geneza oraşelor româneşti în Evul Mediu, a
făcut distincţia pentru „un al treilea tip, acela al târgurilor oltene”, care au
evoluat „în mijlocul satelor reunite”, unde „câţiva negustori de ţară” şi-au
41

Călători străini despre Ţările Române, III, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1971, p. 14.
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rânduit prăvăliile „în case ca acelea ţărăneşti”42.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când târgurile cele mai
importante au devenit domneşti, a fost momentul deschiderilor sociale, foarte
fertil în evoluţia lor către dobândirea atributului de oraş. Aşezările, care până
atunci fuseseră pe moşiile marilor boieri olteni, au găsit în domnitorii din neamul
Craioveştilor Basarabeşti (Radu Şerban, Matei Basarab, Constantin Basarab
Cârnul, Şerban Cantacuzino, Constantin Basarab Brâncoveanu şi Ştefan
Cantacuzino) rostuiri administrativ-politice noi, priorităţi constructive şi,
implicit, patronaje culturale. În circumstanţele secolelor anterioare, principalele
localităţi urbane din Oltenia au fost cunoscute cu epitetele de târg, schelă, oraş,
derivate din înseşi modalităţile istorice în care au apărut şi s-au dezvoltat.
Localităţile de pe Dunăre nu au ajuns la o dezvoltare urbană apreciabilă, nici
măcar la nivelul celor de pe malul drept43, întrucât otomanii au reuşit ca, odată
cu cucerirea popoarelor sud-dunărene, să impună preluarea întregului comerţ de
pe Dunăre pe partea lor.
În zona de contact între câmpie şi piemont, dar şi la întretăierea marilor
drumuri dinspre nord spre sud cu cele de la vest la est, s-au impus oraşele
Craiova şi Slatina, ca de altfel toate cele ce urmează această linie până la
Râmnicu Sărat.
Alte oraşe s-au dezvoltat în strânsă relaţie cu târgul săptămânal sau
bâlciul anual. Domnitorul Radu Şerban dădea hrisov fraţilor Buzeşti, Radu
clucerul şi Preda mare ban, prin care le întărea stăpânirea la Târgu Jiu, „sat vechi
şi de moştenire”44. Cărbuneştii din Gorj, ajunşi în stadiul de târg prosper încă din
secolul al XVI-lea, numit Târgul Gilortului sau al Bengăi, în primele decenii ale
secolului al XVIII-lea era stăpânit de Hamza Bengescu45. Târgul Gilortului
decade, în secolul al XVII-lea, la nivelul numeroaselor târguri (sate mari) pe
care le-a întâlnit Paul de Alep, în 1657: de o parte şi de alta a râului Tismana, la
două ore de mers de Filiaşi către Craiova (Coţofenii din Faţă), pe malul Olteţului
(Balş), Segarcea, Brâncoveni, târguşorul stăpânit de ctitorii Mănăstirii Călui
(Cepturoaia) ş.a. Către sfârşitul secolului, documentele interne îl menţionează cu
numele de Târgul Benghii46.
Între oraşele noi, Caracalul, înfiinţat cu privilegiul de târg de către Mihai
Viteazul, a cunoscut ulterior o creştere continuă. Primul document care
consemnează atributul de oraş al Caracalului este din 26 februarie 1627.
Locuitorii oraşului, în calitatea lor de martori pentru satul Studina, sunt numiţi
42
43

nr. 1(3).
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N. Iorga, Scrisori de negustori, Bucureşti, 1925, p. VI.
Dinică Ciobotea, Geneza oraşului Caracal, în: „Studii romănăţene”, Caracal, 2009,

DIR, B, veac XVII, I, p. 133.
DRH, B, XXI, p. 316; N. Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor,
VIII, Bucureşti, 1906, p. XIII.
46
Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (coord. Gh. Bolocan), Craiova, Editura
Universitaria, vol. III (E-Î), Craiova, Editura Universitaria, 2002, s. v. (se va cita DTRO).
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„negustori şi orăşeni: jupan Caranica, jupan Iacomi, Iuvan negustoriul, Dumitru
Grecu, Stan şi Căzan pârcălabi, Jitea judeţul cu 12 pârgari...”47. Caracalul, cu
organe de conducere, precum oraşele, cu biserică şi curte domnească, a
impresionat prin statutul său economic din centrul Câmpiei Romanaţilor.
Călătorul străin Deodado a notat că „pe la 1640, la târgul ce se ţinea miercurea la
Caracal veneau mulţi negustori străini şi se vindea un număr mare de vite”. La
fel a consemnat în notele sale episcopul catolic Petre Bogdan Baksič: în Caracal,
„se văd vechile case ale domnului Mihai, acela care a purtat război cu sultanul,
dar sunt toate ruinate în afară de biserică, acum încă în bună stare. Acest oraş
este aşezat într-o mică vâlcea şi este înconjurat tot de câmpii şi păduri. În fiecare
miercuri se ţine aici târg şi vin mulţi negustori catolici şi se vinde un mare număr
de vite, ca şi la Craiova”. În descrierea lui Paul de Alep, din 1657, se aminteşte
de „un târg mare numit Caracal, unde se află un mare castel zidit de Mihai
Voievod, puţin înainte de a muri, şi înconjurat de ziduri de lemn cuprinzând o
vie întinsă şi o biserică de piatră la care duce o cărare deschisă de la case”48.
În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, Baia de Aramă ajunge la
„puţină însemnare” (însemnătate)49. Totuşi, această localitate a rămas principala
exploataţie minieră de cupru în Evul Mediu.
Dovezi documentare confirmă faptul că arama se extrăgea de la minele
existente aici încă de la începutul secolului al XVII-lea, în 1609 fiind menţionat
un „Milo băieşul”. Organizarea unei exploatări sistematice a aparţinut lui Matei
Basarab, care a şi trecut mina „pe seamă domnească”50. Producţia extractivă şi
comercializarea aramei au continuat în timpul domniei lui Constantin Şerban,
atingând cantitatea de 600-2.000 tone/an51, până în timpul lui Constantin
Brâncoveanu şi chiar sub ocupaţia austriacă, în 171952.
Un târg bine plasat a fost cel de la Strehaia, acolo unde, în domnia lui
Mihai Viteazul, exista una dintre cele trei mari baze de instrucţie ostăşească din
Oltenia, dar care, în urma tulburărilor sociale de la sfârşitul domniei lui Matei
Basarab, a avut multe „stricăciuni”, fapt pentru care voievodul Constantin
Şerban l-a mutat la Cerneţi53. Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului

47

Dumitru Bălaşa, Localităţile din Oltenia şi bisericile lor, în: „Mitropolia Olteniei”,
Craiova, 1986, nr. 3, p. 108 şi urm.
48
Ibidem, pp. 112-114; Călători străini despre Ţările Române, V, p. 22.
49
Magazin istoric pentru Dacia, tom V, Bucureşti, 1847, p. 72 (Raport istoric despre
starea Ţării Româneşti 1679-1688 / Historico de Statu Valahie 1679-1688).
50
Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului în România, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1970, p. 156.
51
Călători străini despre Ţările Române, VI, p. 202.
52
Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, op. cit., p. 157.
53
Târgul Strehaia, broşură fără titlu, f.a., pp. 4-5: „Şi întâmplându-se trecerea oştilor şi
altor răutăţi pe acolo, fiind târgul în drumul oştilor, nimeni din negustori, au din alţii nu mergeau la
târg, ci se pustiise şi nu avea domnia niciun venit”.
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al XVII-lea, Strehaia a devenit reşedinţă episcopală54.
Lista târgurilor şi oraşelor menţionate în documente sau în notele de
călătorie ale străinilor cuprinde 20 de localităţi: Brâncoveni („târg”)55, Baia de
Aramă („minieră de aramă”)56, Calafat (<târg>, moşia Otetelişenilor)57,
Orşova58, Craiova59, Slatina (cu 100 de case, peste 500 de locuitori)60,
Cepturoaia („târguşor”)61, Caracal („târg mare”, 150 de case, peste 700 de
locuitori)62, Târgul Gilortului63, Ocnele Mari („târg unde este ocnă de sare”;
„târg” în 1690)64 , Râmnicu Vâlcea65, Târgu Jiu66, Filiaşi67, Cerneţi („pazar”)68,

54
Constantin A. Protopopescu, Mărturii istorice despre Episcopia Strehăii la sfârşitul
secolului al XV-lea şi al XVIII-lea, în: „Mitropolia Olteniei”, anul LIV, Craiova, 2002, nr. 5-8.
55
Călători străini despre Ţările Române, VI/I, p. 215.
56
„Magazin istoric pentru Dacia”, V, p. 60.
57
Vasile Petrişor, Lelius Mândroiu, Calafat. Trepte de istorie, Craiova, Editura Scrisul
Românesc, 1977, p. 31. Se mai numea şi Vadul Diiului.
58
„Magazin istoric pentru Dacia”, V, pp. 67-68.
59
Anastase Georgescu, Craiova. Cercetări istorice – I – Târgul Craiovei, Craiova, 1936,
pp. 7-39; I. Popescu-Cilieni, Al. Bălintescu, Meşteşugari şi neguţători din trecutul Craiovei.
Documente (1666-1865), Bucureşti, f.e., 1957.
60
Călători străini despre Ţările Române, V, pp. 207-208.
61
Ibidem, VI/I, p. 223.
62
Ibidem, V, p. 208; VI/I, p. 220.
63
Nicolae Iorga, Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni către Casa de negoţ
sibiană Hagi Pop publicate cu note genealogice asupra mai multor familii, Bucureşti, 1906,
pp. XII-XIII.
64
Principala ocnă de sare a ţării, în secolul al XVII-lea, a fost cunoscută sub denumirea
de Ocna de la Râmnic, Ocna Mare sau Vel Ocna. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu,
s-au mai deschis cinci saline: Telega, Slănic, Ocna Mică, Ghitioara şi Teişani (cf. Constantin
Basarab Brâncoveanu, Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 146). Paul de Alep a remarcat
importanţa ei economică chiar şi pentru Imperiul Otoman: „Această ocnă este cea mai mare dintre
ele şi cercetată de toţi negustorii din Ţara Turcească să cumpere sare şi să o încarce pentru
Constantinopol, căci toată sarea întrebuinţată în Rumelia şi Constantinopol este adusă din această
ţară” (Călători străini despre Ţările Române, VI, p. 188). Ca şi în secolele trecute, sarea era
transportată la schelele şi punctele vamale de la Dunăre. Vezi şi Dumitru Zaharia, Ocnele Mari
într-o scrisoare din 1690, în: „Buridava. Studii şi materiale”, 3, Râmnicu Vâlcea, 1979, p. 62.
65
Corneliu Tamaş, Istoria municipiului Râmnicu Vâlcea, pp. 133-163.
66
Al. Ştefulescu, Istoria Târgu Jiului, Târgu Jiu, 1906, p. 178.
67
Călători străini despre Ţările Române, VI/I, p. 212.
68
Ibidem, p. 699; N. Iorga, în Istoria românilor în chipuri şi icoane, Craiova, 1921,
p. 335, a reliefat istoria Cerneţilor în relaţie cu instituţia căpităniei de margine de aici. „Dintre
capitalele (scaunele judeţelor oltene de la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi începutul celui următor,
Cerneţiul era cel mai mic, mai sărac şi mai puţin împodobit. Nu se afla nici în mijlocul unui bogat
ţinut de ţărani mândri, n-avea legături de comerţ însemnate şi nici amintiri istorice glorioase nu
erau legate de pământul său. Vechea aşezare sătească, Cerneţiul avea înainte de epoca fanariotă
care a aşezat isprăvniciile, un căpitan. Acesta, pentru că era lângă hotar, deci căpitanul acesta era
un «căpitan de margine» având slujitori dintre moşneni sub poruncile sale”). Vezi şi Nicolae
Chipurici, Căpitănia de margine de la Cerneţi, în: „Revista Arhivelor”, XXXVII, 1975, nr. 4,
p. 392 şi urm. Din cauza jafurilor din 1716, 1773, 1791, 1838, Cerneţii nu a ajuns o aşezare urbană
cu adevărat.
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Strehaia69, Tismana („de fiecare parte <a malurilor râului Tismana>”, câte un
târg mare ce ţine de mănăstire)70, Segarcea („târg”)71, Balş („oraş”)72, Coţofenii
din Faţă („târguşor” stăpânit de un boier)73, Câineni („târguşor”)74.
Istoricii, pe baza a numeroase informaţii documentare, pot reţine toate
aceste aşezări într-o hartă reconstituită a oraşelor aflate în diferite faze ale
evoluţiei. De multe ori, ei sunt influenţaţi de patosul scrierilor istoriografice
locale, care preamăresc importanţa unor localităţi din anumite epoci trecute
pentru a explica o realitate contemporană. Există şi opinii contrare,
minimalizante, neconcordante cu spiritul istorist. Dilemele sunt, în primul rând,
legate de mărimea oraşelor. Numai dacă ne raportăm la informaţia lăsată de
negustorul italian Bartolomeo Locadello, cum că în Ţara Românească, la 1641,
cele mai mari oraşe erau Bucureşti (1.500 de case), Gherghiţa, Buzău, Râmnic,
Focşani, Slatina, iar ca acestea ar mai fi fost „alte zece la fel”75, ne dăm seama că
cel puţin oraşele Olteniei nu încap în această nominalizare şi enumerare decât în
partea ei finală, între cele zece nenominalizate.
Stadiul în care se aflau oraşele din Oltenia în tot secolul al XVII-lea era
cel semiagrar. De exemplu, în Craiova, atât în secolul al XVII-lea, cât şi în cel
următor, treptat, mahalalele nou înfiinţate erau izolate între ele prin terenuri de
cultură, vii şi locuri virane. Activităţile comerciale şi meşteşugăreşti au fost cele
care legau mahalalele şi oamenii acestora. Mahalalele vechi au apărut în
teritoriul rural din jurul oraşului, adică în acel loc unde se produceau bunurile
necesare alimentării pieţei sale. Acest teritoriu era, în cea mai mare parte, în
hotarele moşiei oraşului. Noile aglomeraţii umane, apărute succesiv şi
întotdeauna „la marginea oraşului”, au devenit tentaculele extinderii acestuia.
Oraşul Râmnic, întins iniţial în „Deal”, a cuprins şi părţile „din vale”
(satele Uliţa, Licura), peste Ţigănie, Cetăţuia şi Priba, ajungând să atingă
hotarele moşiilor satelor Bujoreni şi Olteni. Într-un asemenea „târcol”, „destul
de întins”, orăşenii făceau agricultură şi, în principal, grădinărit76.
Oraşul Slatina, aşezat pe moşie domnească, se întindea până la Strehareţ,
Clocociov, iar pe dreapta Oltului până la Slătioara, Pârliţi, Zorleasca şi Turia.
69

Îndrumător în Arhivele Centrale, I/I, Bucureşti, 1971, p. 181.
Călători străini despre Ţările Române, VI/I, p. 196.
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Ibidem, p. 221.
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Ibidem, p. 214.
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Ibidem, p. 212.
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Ibidem.
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Ibidem, V, p. 34. Cf. Lia Lehr, Despre dezvoltarea economică a oraşelor din Ţara
Românească în anii 1501-1650, în: „Studii şi referate privind istoria României”, partea I,
Bucureşti, 1954, p. 664; Constantin Şerban, Le rol economique des viiles roumaines aux XVII-e et
XVIII-e siècle dans le context de leurs relations avec l’Europe de sud-est, în: „Studia Balcania”,
III, Sofia, 1970, p. 140.
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Aurelian Sacerdoţeanu, Originea şi condiţiile social-economice ale dezvoltării
vechiului oraş Râmnicu Vâlcea, în: „Buridava. Studii şi materiale”, Râmnicu Vâlcea, 1972, p. 41;
C. Avram, D. Ciobotea, V. Joiţa ş.a., Istoria comerţului în sud-vestul României, p. 85.
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Slatina, prin târgul său „de ţară” (de două săptămâni, începând cu ziua de
Sf. Gheorghe, 23 aprilie), a dominat până la începutul secolului al XX-lea
reţeaua de târguri din localităţile învecinate, Corbu, Dobroneţi, Optaşi, Câmpu
Mare, Drăgăneşti, Potcoava şi Stolnici77. A asigurat, în schimb, integrarea unei
zone în reţeaua marilor centre comerciale de pe Olt (Râmnicu Vâlcea,
Drăgăşani, Caracal) şi de pe drumul vest-est, Craiova şi Piteşti.
Craiova, în întinderea ei iniţială, cuprindea promontoriul din jurul
bisericii Sf. Dumitru. La sfârşitul secolului al XVII-lea, s-a extins către
nord-est, spre Maidanul Brăiloiu-Bengescu şi Dealul Solomonului, spre est către
Dealul Piscupiei (azi, Universitatea din Craiova). Această vatră veche a oraşului
„nu era numai o localitate comercială importantă, înzestrată cu un târg
săptămânal, ci era o nedeie – poate cea mai însemnată, cea mai activă şi cea mai
lungă ca durată, cel puţin din întreaga Oltenie”. Aici avea loc, din timpuri
străvechi, unul dintre cele mai mari bâlciuri anuale, bâlciul dintre Sfinte-Marii78.
Străzile oraşului de atunci erau tronsoane ale marilor drumuri ce se intersectau
aici: Uliţa Mare, pe direcţia nord-sud, adică al Vechiului drum al Muntelui şi al
Drumului Diiului; Uliţa Precestei, pe direcţia vest-est, unind Drumul vechi al
Mehedinţilor cu Drumul Bucureştilor79.
La jumătatea secolului al XVII-lea, Craiova ajunsese oraşul care
influenţa comerţul pe o rază mare, pe care istoricii au apreciat-o la nivelul
regiunii unde marele ban îşi exercita atribuţiile administrative, politice, militare
şi judecătoreşti80.
O hartă a frecventării de către negustori a oraşului Craiova, implicit a
târgului de aici, menţionează, după relatările din 1640 ale misionarului Baksic,
localităţi foarte îndepărtate, precum Constantinopolul, Raguza şi Split de pe
litoralul Mării Adriatice81. Faima târgului de la Craiova l-a determinat pe
domnitorul Constantin Brâncoveanu să construiască aici, sub egida Mănăstirii
Hurezi, un mare han, comparabil cu caravanseraiurile de pe drumurile mari ale
Balcanilor, numit ulterior Hanul Nemţesc, şi o biserică domnească82.
Stabilirea domiciliului unor boieri din toate colţurile Olteniei în Craiova
a schimbat înfăţişarea şi caracteristica târgului. S-a creat o clientelă permanentă
care, la rândul ei, a impus ca vechiul târg din Piaţa Elca (= Piaţa Veche) să
77

Procesul de urbanizare în R. S. România. Zona Slatina-Olt, sub redacţia Miron
Constantinescu şi H. H. Stahl, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1970, p. 21.
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Anastase Georgescu, Craiova. Cercetări istorice, p. 23.
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La Craiova, veneau „fel de fel de oameni din satele şi pământurile vecine şi negustori
de tot neamul, ca să cumpere dobitoace şi să le ducă la Constantinopol” (Călători străini despre
Ţările Române, V, p. 207). Vezi şi Cristian Luca, Ţările Române şi Veneţia în secolul al XVII-lea.
Din relaţiile politico-diplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu
Serenissima, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007, pp. 236, 250.
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I. Popescu-Cilieni, Biserici craiovene dispărute, în: „Mitropolia Olteniei”, an VII,
Craiova, 1955, nr. 10-12, pp. 636-637.
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devină centru comercial permanent, cu toate „felurile de negoaţe”. În această
situaţie, târgul de săptămână s-a mutat spre nord-est, lângă drumul Bucureştilor,
luând numele de Târgul de Afară. Spre acest punct s-a întins tentacular oraşul, în
secolul al XVIII-lea83.
Extinderea teritorială a oraşelor s-a produs concomitent cu alte două
procese, unul de creştere demografică, altul legat de distincţia tot mai accentuată
a diferitelor categorii sociale şi profesionale, între ele, pe de o parte, şi între
agricultori, pe de altă parte. În structura socială a oraşelor se întâlnesc tot mai
mulţi meşteşugari, negustori, zarafi, slujitori, clerici, boieri mari şi mici,
grădinari şi agricultori. Piaţa de desfacere oferită de oraşele mari şi înmulţirea
categoriilor de slujitori domneşti în oraşele de reşedinţă ale judeţelor au fost
două motivaţii hotărâtoare în schimbarea domiciliului boierilor în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, de la vechile moşii (de exemplu: GlogovaMehedinţi, Zătreni, Otetelişu-Vâlcea, Poiana-Gorj, Pârşcoveni-Romanaţi,
Argetoaia-Mehedinţi ş.a.), zise de vatră, în oraşele Craiova, Cerneţi, Târgu Jiu,
Râmnicu Vâlcea şi Caracal. Toate marile neamuri de boieri din Oltenia şi-au
clădit case şi biserici proprii în Craiova (Glogovenii, Coţofenii, Ştirbeii,
Otetelişenii, Obedenii, Argetoienii, Vlădăienii), făcând din acest oraş cel de-al
doilea mare centru boieresc al Ţării Româneşti, după Bucureşti84.
Evoluţia, în genere, a oraşelor din Oltenia, a făcut ca în secolul al
XVII-lea ele să-şi etaleze cu pregnanţă specificul, atât ca aspect, cât şi ca
structură habitaţională. Chiar dacă în acest secol s-au conturat străzile, piaţa cu
pazar permanent şi cu bolţi, oraşele semănau cu satele mari85.
LES VILLES D’OLTÉNIE – DES ASPECTS DES APPROCHES DU
PHÉNOMÈNE URBAIN EN SUD-OUEST DE LA ROUMANIE JUSQU’AU
XVIII-E SIÈCLE
(Résumé)
L'évolution du phénomène urbain dans la région d'Olténie commençant dès le
haut Moyen Age (8e-9e siècles) jusqu’à la fin du XVIIIe siècle a été assez bien mis en
lumière dans la littérature de spécialité. Basé sur des épreuves nombreuses concernant ce
83

pp. 5, 7.

Anastase Georgescu, op. cit., p. 68; Al. Bălintescu, Ioan Popescu-Cilieni, op. cit.,

84
I. C. Filitti, Arhondologia Ţării Româneşti din 1829, Bucureşti, 1929, passim;
Fenomenul schimbării domiciliului boierilor a fost surprins mai întâi de Petre P. Panaitescu, atunci
când remarca faptul că, până în secolul al XVI-lea, boierimea nu era legată de târguri – vezi
V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIVXVII), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 421.
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Expresia nu le aparţine numai istoricilor. Într-un document din 1727, se vorbea despre
Craiova, capitala Banatului, care semăna „mai mult cu un sat rău clădit decât cu un oraş” (Călători
străini despre Ţările Române, vol. IX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997, p. 156).
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sujet, j’ai essayé de mettre en évidence, allant d’un maximum de consolidation, les
principaux aspects des agglomérations urbaines, ainsi que leur évolution dans le temps,
avec tous les avatars de la ville. Donc, j’ai suivi la genèse de la ville dans le sud-est ouest
de la Roumanie et son évolution, assez difficile à explorer, étant donné la « richesse »
documentaire visant les ville au cours de cette période.
Mots-clefs: histoire urbaine, Olténie, agglomérations urbaines, évolution,
spécifique régional .

SFÂNTUL CALINIC, DISCIPLINA ECLEZIASTICĂ ŞI
COMUNITATEA LOCALĂ (1850-1852).
DIFICULTĂŢILE UNUI ÎNCEPUT DE MANDAT
NICOLAE MIHAI



Contrar a ceea ce cunoaştem până în prezent, documentele consultate
până acum ne îndreptăţesc să susţinem că în Oltenia, în mandatul de episcop al
Sfântului Calinic (1850-1868), a avut loc un interesant, dar încă insuficient
proces de „dresaj cultural”. Documentele provenite dintr-o serie de fonduri
locale, o bună parte încă inedite, ne pun în faţa unor procese culturale
interesante: relaţia dintre comunitatea rurală locală şi Biserică, statutul preotului,
desfăşurarea serviciilor religioase, raporturile dintre Biserică şi autorităţile
administrative într-un context marcat de „laicizarea” societăţii şi departajarea
Statului de Biserică, intervenţiile Bisericii şi controlarea acelor practici specifice
culturii populare, precum strigoii şi descântecele1.
Textul prezent este unul dintre rezultatele unei cercetări mai ample
asupra prezenţei Bisericii în viaţa comunităţii în zona Olteniei, pornind de la
analiza unor fonduri documentare mai puţin vizitate până acum2. Întrucât tema
este generoasă, iar volumul documentar necesită, încă, o prelucrare atentă, am
ales să ne oprim doar asupra schiţării unui cadru de analiză construit în jurul
principalelor elemente importante pentru demersul nostru. Am selectat, în acest
scop, câteva documente care ni s-au părut reprezentative pentru începutul de
mandat al Sfântului Calinic, urmărind comunicarea dintre episcop şi protopopi,
subiectele discutate şi modul în care ele reflectă atenţia faţă de problemele
comunităţii din perspectivă creştină. Graţie unor fonduri documentare
consistente, cum este cel al Protoieriilor Dolj, Vâlcea sau Mehedinţi, există
material suficient pentru analize de substanţă.
Importanţa mandatului de episcop al Sfântului Calinic pentru istoria
religioasă, şi nu numai, a Olteniei, a fost remarcată de specialişti încă din
perioada interbelică. Publicând, în 1927, un volum de documente din
corespondenţa sfântului episcop, T. G. Bulat îl aprecia pe Calinic ca fiind unul
dintre cei mai importanţi episcopi olteni ai secolului al XIX-lea, a cărui activitate


Cercetător ştiinţific III, dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova; e-mail: nicom48@gmail.com
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Un proces care merită o discuţie mai amplă, inclusiv în lumina cercetărilor de arhivă.
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Cercetarea noastră a fost construită, în principal, pornind de la explorarea fondurilor
Protoieriei judeţului Dolj (Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, în continuare
S.J.A.N.D.), Protoieriei judeţului Vâlcea, Episcopiei Râmnicului, ca şi a Primăriei Râmnicu
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ar merita „o interesantă monografie”3. În schimb, Nicolae Iorga, deşi îl considera
unul dintre ultimii demni reprezentaţi ai Bisericii Ortodoxe („el încheie cu
vrednicie şirul curaţilor călugări fără arginţi, al ctitorilor de cărţi şi de clădiri de
închinare, al sufletelor de arhierei cari o clipă nu şi-au închipuit că fapta sau
gândul lor scapă de sub ochiul privighetor al lui Dumnezeu”), greşeşte când
afirmă că a prins „timpuri noi, pe care el nu le mai înţelegea, nici pentru a le
combate, precum ar fi fost datoria sa”4, documentele consultate sugerând tocmai
contrariul.
Pentru a înţelege situaţia cu care se confrunta Sfântul Calinic la
începutul mandatului său episcopal, putem arunca o privire asupra unei scrisori
adresate prinţului domnitor Barbu Ştirbei, în aprilie 1850, în care ierarhul oltean
schiţa o geografie a dificultăţilor eparhiale, la aproape cinci luni de la preluarea
mandatului său5. Cele opt puncte ale adresei se referă la numărul insuficient de
preoţi raportat la numărul de biserici şi la cererea comunităţilor locale,
nerespectarea statutului lor de către proprietari şi administraţiile locale,
renunţarea la trimiterea ţârcovnicilor la Bucureşti pentru o evaluare suplimentară
la cancelaria departamentului, operaţiune considerată prea costisitoare în raport
cu posibilităţile lor materiale, refacerea bisericii ruinate a Episcopiei din
Râmnic, refacerea seminarului din Râmnic şi mutarea acolo a activităţilor
seminarului Episcopiei care se afla la Mănăstirea Bucovăţ din Dolj, conlucrarea
cu autorităţile civile în vederea aplicării unor măsuri referitoare la „pricinile
căsniceşti”, indicarea unor mănăstiri adecvate pentru călugării supuşi unor
canoane, precum şi asigurarea mijloacelor cuvenite (alimente), rezolvarea
situaţiei aprovizionării cu lemne din pădurile episcopale.
Lectura documentului indică, dincolo de probleme punctuale, precum
refacerea vechiului sediu al episcopiei din Râmnic sau al seminarului, o atenţie
mare faţă de fenomene de substanţă care afectau, în viziunea episcopului,
societatea românească. Astfel, atunci când se referă la numărul insuficient al
preoţilor (2.091), raportat la numărul de biserici (1.629)6, Sfântul Calinic aduce
în discuţie consecinţele unor derapaje mari în desfăşurarea vieţii creştine
comunitare. Cum altfel pot fi privite situaţiile în care locuitorii, lipsiţi de
prezenţa unui preot, au ajuns să ţină locul acestuia?, „iar bieţii lăcuitori de pe la
satile bisericilor ce astăzi stau închise din nefiinţa preoţilor, petrec în cea mai
mare sălbăticiune şi dobitocie, fiind siliţi ei între dânşii, de se precestuesc în
vremi de boale primejdioase, singuri să îngroapă şi îşi botează pruncii fără vreo
3
T. G. Bulat, Din corespondenţa Episcopului Calinic al Râmnicului (1850-1868) de…,
Râmnicu Vâlcea, Tipografia şi Legătoria de cărţi „Matei Basarab”, 1927.
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N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti, vol. II, Bucureşti, 1932, pp. 237-238.
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După cum este cunoscut, Sfântul Calinic a fost ales la 14-15 septembrie 1850 ca
episcop al Râmnicului şi hirotonit arhiereu la Bucureşti, la 26 octombrie în acelaşi an. Întrucât un
incendiu distrusese reşedinţa episcopală din Râmnicu Vâlcea, înscăunarea noului ierarh a fost
făcută în Craiova, la 26 noiembrie.
6
T. G. Bulat, op. cit., p. 7.
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citanie şi blagoslovenie preoţească”7. Dacă adăugăm la aceste comportamente
vârsta înaintată a multor preoţi şi interzicerea hirotonirii de noi preoţi, măsură
iniţiată de Departamentul bisericesc pentru a pune capăt practicii hirotoniei
contra unei sume de bani, Sfântul Calinic considera că „în puţină vreme vor
rămânea toţi acei săteni în mare rătăcire şi, prin urmare, sfintele biserici se vor
închide”8. Aceeaşi gravă încălcare îl făcea pe ierarhul râmnicean să intervină mai
târziu şi în reglmentarea chestiunilor care ţineau de asigurarea serviciilor
funerare, efectuarea cuvenită a înmormântărilor şi stârpirea credinţelor populare
în strigoi, care-i îndemnau pe săteni la acţiuni „ce sânt mai rău decât legile
păgâne”9.
Statutul preoţilor nu era nici el respectat. În scrisoarea sa către domnitor,
Sfântul Calinic menţiona două aspecte negative ale acestui subiect. Pe de o
parte, slujitorii Bisericii erau lipsiţi de asigurarea „celor legiuite”, uneori primind
jumătate, în alte cazuri nimic din ceea ce li se cuvenea. Pe de altă parte, erau
supuşi, în mod abuziv, la aceleaşi obligaţii ca şi clăcaşii: „Apoi fără a se osebi
din ceilalţi de rând clăcaşi, să văd înpilaţi şi îndatoraţi în răspunderi d-ale
proprietăţii, şi în toate celelalte de o potrivă cu birnicii ţărani, iar paracliserii şi
cântăreţii impilaţi şi la facerea drumurilor, fără a se sprijini sau a să ocroti
acest fel de feţe, nici de proprietari, nici de dregătoriile competente în
puterea legiurilor întocmite (s. n., N. M.)”10. Consecinţa acestei situaţii afecta
direct desfăşurarea unei vieţi creştine fireşti, prin absenţa ţăranilor de la biserică,
participarea preoţilor săraci la o serie de lucrări agricole, „spre a-şi căpăta hrana
din toate zilele”, cu rezultatul neglijării serviciilor religioase necesare, şi ducea,
în mod evident, la ceea ce ierarhul numea „răceala despre cele sfinte”11.
Într-o istorie religioasă a Europei, nu este prima dată când timpul de
lucru se suprapunea peste cel liturgic. Biserica a încercat întotdeauna însă să
separe cele două temporalităţi, iar asistarea la liturghia duminicală a definit
întotdeauna comunitatea ca una creştină. În cazul nostru, nu este vorba doar
despre respectarea unor norme care defineau o comunitate creştină, ci şi de
reafirmare a poziţiei de prim rang pe care Biserica Ortodoxă înţelegea s-o aibă,
inclusiv mai târziu, în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când se cerea
din nou respectarea duminicii ca zi de liturghie, interzicându-se, pe perioada
oficierii liturghiei, comercializarea mărfurilor în spaţiul urban.
7

T. G. Bulat, op. cit., p. 7.
Ibidem, p. 8.
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Sfântul Calinic nu ezita să ceară domnitorului Barbu Ştirbei nu doar
apărarea membrilor corpului clerical de aceste abuzuri, dar şi ca „toţi poporanii
să fie supuşi de proprietarii lor şi de dregătoriile administrative, ca să meargă la
sfintele biserici”12. Vom vedea că acest lucru începe să fie aplicat mai târziu, cel
puţin în spaţiul urban, când sărbătoarea Botezului sau sărbătorile naţionale (24
ianuarie) beneficiază de un cadru de popularizare mai bine pus la punct, în care
se implică autorităţile civile (prefectura, poliţia). Ambele tipuri de sărbători erau
construite în jurul spaţiului bisericii, fie că era metropolitană sau episcopală, în
spaţiul urban, fie că era rurală, la sate.
O altă problemă de substanţă, amintită în scrisoarea sa de către Sfântul
Calinic, este cea referitoare la căsnicie. Ierarhul râmnicean introduce un detaliu
important, „pricinile căsniceşti ce ne-au împresurat mai mult în clasa de jos”,
confirmând astfel că problemele legate de neînţelegerile dintre soţi, părăsirea
nejustificată a familiei de unul dintre soţi, divorţul, toate chiar afectau puternic
întreaga societate, nu doar elita aristocratică, cum aflăm din relatările călătorilor
străini13. Episcopul solicita sprijinul domnitorului în vederea sprijinirii
membrilor Bisericii de către autorităţile locale, „atât când va fi spre a să trimite
vreo faţă din acele prigonitoare spre canonisire la mânăstiri, cât şi spre a să
aduce la deplinire bisericeştile noastre hotărâri”14. Nu întâmplător, vom vedea
cum Sfântul Calinic va reglementa tot mai serios această problemă. Stabilind, în
primul rând, pentru cei care urmau să se căsătorească eliberarea unor bilete de
cununie15, prin care parohul local confirma faptul că cei doi „candidaţi” erau
buni creştini, cunoscând rugăciunea „Tatăl nostru”, se spovediseră şi se
împărtăşiseră în timpul vieţii lor.
Colaborarea cu autorităţile administrative o putem citi şi în alte acţiuni.
Pe de o parte, Biserica îşi păstra neştirbită autoritatea de intercesor în faţa lui
Dumnezeu, inclusiv pentru conducătorii poporului. Încă din Evul Mediu, prinţul
domnitor era pomenit la liturghie, dar din secolul al XVIII-lea, o nouă prezenţă
apare în rândul celor amintiţi, cea a împăraţilor creştini, mai ales a celor
ortodocşi, ca în Rusia, salutaţi ca eliberatori de sub dominaţia păgânilor
(turcilor). Acest lucru se păstra, încă, la 1850, deşi în memoria colectivă ultima
intrare a ruşilor, după septembrie 1848, lăsase destule urme negative.
Imediat după hirotonirea sa, Sfântul Calinic trimitea o circulară
protopopilor, cerându-le acestora să facă public, „în tot cuprinsul acelor plăşi, pe
la mânăstiri, schituri şi biserici de mir ca de acum înainte toţi preoţii îndeobşte,
12

Ibidem, p. 9.
Pentru o privire asupra subiectului, pentru o perioadă cronologică anterioară, a se
vedea Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara
Românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Humanitas, 2004; Eadem, Focul amorului despre
dragoste şi sexualitate în societatea românească (1750-1830), Bucureşti, Humanitas, 2006.
14
T. G. Bulat, op. cit., p. 10.
15
Nicolae Mihai, Discursul religios despre căsătorie. O circulară a episcopului Calinic
de la 1860, în: „Suflet Oltenesc. Revista de etnologie şi antropologie”, 4/2002, pp. 2-3.
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la toate slujbele bisericeşti, după pomenirea prea Sfântului Îndreptătorului Sinod,
să pomenească numele nostru, apoi pe binecredinciosul singurul stăpânitor,
marele Domn şi Împărat a toată Rusia, Nicolae Pavlovici, şi pre soţia sa,
binecredincioasa Doamnă împărăteasă Alecsandrina Teodorovna, precum şi pe
binecredinciosul şi iubitorul de Hristos, Domnul nostru, Barbu Dimitrie Ştirbei
voevod, Elisabeta Doamna, cu fiii lor, după cum se află aşezat miromul acesta în
liturghii şi molitfelnice”16. Protopopii anunţau proistoşii, eventual stabilind
ordinea clară de urmat, pomenirea celor menţionaţi fiind făcută şi până atunci
„decât acum numai şi adaosul preasfinţii sale, părintelui Calinic”17.
Totodată, intervenţia Bisercii putea fi solicitată în cazul unor calamităţi,
aşa cum se întâmpla în primăvara anului 1851. Neputincioase în faţa unei secete
prelungite care ameninţa nu doar culturile agricole, ci şi supravieţuirea unei
populaţii afectate până nu demult de dubla ocupaţie ruso-turcă, autorităţile
administrative le solicitau protopopilor să permită preoţilor să iasă cu icoanele
pentru a se ruga pentru ploaie18. La 24 aprilie 1851, subcârmuitorul plăşii Ocolu
scria protopopului despre porunca primită din partea cârmuirii în privinţa secetei
care „au pricinuit tutulor lăcuitorilor spaimă şi o adâncă mâhnire, neputând face
nici arăturile de primăvară şi earba fiind în amurţire, pătimeşte toate dobitoacele
de hrană”19. Considerată „negreşit” ca dovadă de „mânia lui Dumnezeu cu care
voeşte să pedepsească pe norodul său”20, dar având încredere în mila sa,
subcârmuitorul face cunoscută porunca cârmuirii, invitând protopopia „ca să
binevoiască a porunci preoţilor din satele aceştii plăşi ca să iasă la verdeaţă în
mai multe rânduri cu icoanele, a face sfeştanie, rugându-se către puternicu
Dumnezeu a-şi întoarce nemilostivita sa milostivire, cu trimitere de ploi, căci
sătenilor li s-au poruncit deosăbit prin porunci a merge spre rugă către puternicu
Dumnezeu”21.
În fapt, decizia subcârmuitorului venea să o completeze pe cea a
ierarhului râmnicean, care intervenise în acelaşi sens, cu puţin timp înainte. La
20 aprilie 1851, Sfântul Calinic îi scria „cucernicului protopop Ştefan al aceştii
capitale Craiova” considerând, în bună tradiţie creştină, că recenta calamitate nu
putea fi decât efectul decăderii societăţii stării. Protopopul era invitat să fie luate
cuvenitele măsuri pentru astfel de cazuri, respectiv introducerea rugăciunilor
speciale pentru ploaie la liturghie şi vecernie, şi efectuarea unor slujbe publice,
împreună cu comunităţile locale: „Fiindcă pentru fărădelegile şi păcatele noastre
în primăvara aceasta ne vedem bântuiţi cu mare secetă şi neploare [sic] din care
pricină să amerinţează lipsă de bucate şi de hrana trebuincioasă atât oamenilor,
cât şi dobitoacelor cu care iarăşi înşine ne slujim la trebuinţele noastre, se cuvine
16

S.J.A.N.D., Protoieria judeţului Dolj, dos. 47/1850, f. 3.
Ibidem, f. 6.
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S.J.A.N.D., Protoieria judeţului Dolj, dos. 57/1850, f. 3.
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Ibidem.
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şi datorie avem la acest fel de cerească certare să facem aceeaşi urmare ce s-a
mai făcut totdeauna la asemenea întâmplări, adică să aducem umilitoare
rugăciuni către milosticul şi îndurătorul Dumnezeu, cerând cu zdrobire de inimă
şi cu lacrămi spre a ne milui cu trebuincioasele ploi la vreme, spre rodirea
pământului şi hrana noastră. De aceea scriem Cucerniciii tale ca îndată după
primirea aceştiia să veşteşti preoţilor şi diaconilor după la bisericile din satele
acelor plăşi ca în toate zilele, la săvârşirea Sfintelor Slujbe, să se adaoge, atât la
vecernie, seara, cât şi demeneaţa, la sfânta leturghie, pe lângă miroamele
obicinuite şi cele orânduite şi arătate în molitfelnice la vreme de neploare, citind
în toate zilele, înaintea otpustului sfintei leturghii şi din molitfele ce sânt
orânduite la vreme de secetă, să se facă şi osfeştanii cu adunare de norod, până
să vedem revărsarea Dumnezeeştii milostiviri asupră-ne cu îndestulătoare ploi,
urmând această pildă prin începerea acestor fel de slujbe mai întâi însuţi
cucernicia ta acolo, în partea locului locuinţei cucernicii tale, iar de primire şi
urmare ne vei răspunde”. În anul 1852, situaţia se repetă, motiv pentru care, în
30 mai, o circulară similară ajungea la protopopul oraşului Craiova, cu
rugămintea ca duminica, 1 iunie, „prin adunare de norod în fiinţa tuturor
corporaţiilor aceştii capitale este să mergeţi cu toţi la livedea Sfintei Episcopii ca
să să facă litănii şi sfinte rugăciuni pentru uscăciunea ce s-au zis mai sus, cerând
mila lui Dumnezeu pentru ploare”22.
Unul dintre elementele importante pentru separarea dintre stat şi
Biserică ţine de alcătuirea condicilor civile. După cum este cunoscut,
reorganizarea statului în perioada regulamentară aduce în discuţie o mai atentă
încadrare a populaţiei din punct de vedere statistic, al impozitelor plătite, a
proprietăţilor şi animalelor deţinute. Condicile civile vor fi păstrate în dublu
exemplar, de către autorităţile administrative şi de cele religioase. Ultimele
beneficiau de cutia satelor pentru susţinerea unei asemenea întreprinderi. După
cum vom vedea, procesul era departe de a decurge firesc, o serie de probleme
fiind întâlnite inclusiv la începutul mandatului de episcop al Sfântului Calinic.
Într-un document din 16 mai 1850, adresat de episcopie protopopului
plăşilor Jiu de Jos, Câmpu şi Balta, din judeţul Dolj, se menţionau o serie de
nereguli care aveau loc sub privirea îngăduitoare a respectivului. Astfel, preoţii
nu primeau condicile cuvenite pentru a trece, personal, pe cei născuţi, botezaţi,
cununaţi sau decedaţi. Operaţiunea era efectuată de secretarul protopopiei, care
trecea numele preoţilor şi iscălea pentru ei. Nu ştim dacă această practică avea
legătură cu faptul că mulţi preoţi erau analfabeţi şi nu ştiau să scrie (documentul
nu menţionează nimic despre aceste posibile cauze). Cert este însă că o
asemenea practică dădea naştere la abuzuri, nereguli şi în loc să reprezinte o
bună înregistrare a realităţii de pe teren, ea devenise o simplă fomalitate.
Motivul necunoştinţei preoţilor nu putea fi invocat de prototop în apărarea sa,
episcopia menţionând că respectivii puteau fi ajutaţi de logofeţii existenţi în
22
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fiecare sat. Iată ce spune documentul: „S-a luat înţelegere că unii din CucerniciaVoastră nu urmaţi în privinţa condicilor acturilor sivile, potrivit îndatoririlor
puse prin anecsul cu No 3, cu a da preoţilor condicile privitoare la fiece biserică
ca însuşi să treacă în ele botezaţi, cununaţi şi morţi, ci dinpotrivă să popresc la
canţelaria protopopii, în tot cursul anului şi după raporturile ce aduc preoţii la
fiecare doaă luni să îndeplineşte de către scriitorul protopopii o asemenea
lucrare, puind tot însuşi şi numele preoţilor şi loc de iscăliturile ce trebuie a şi le
pune chiar preoţii singuri în rigla cuvenită. Şi fiindcă o asemenea faptă se
socoteşte o abatere neertată din pomenita legiuire care bănuindu-se că să va fi
urmînd poate şi de către Cucernicia ta, şi cu toate că în mai multe rânduri s-a dat
de către Episcopie cuvenitele instrucţii în această privinţă, dar nu lipsim şi
printr-aceasta a pune de iznoavă îndatorire asupră-ţi, şi-ţi chemănă toată luarea
aminte asupra coprinderi<i> anecsului cu No. 3 şi poruncilor slobozite în anii
trecuţi ca să fii întocmai următor cu a da în fiecare an condicile pe la preoţi
îndată ce le primeşti de la episcopie, ca şi însuşi să treacă în ele, îndatorîndu-i şi
din parte-ţi cu toată străşnicia să fie cu privegherea greşali la numele ce vor
înscrie şi a le ţinea curate şi bine îngrijite. Iar care din preoţi nu va avea slovă
curată şi citeaţă, aceia vor avea de ajutor la trecerea într-însele pe logofeţii
satelor, precum despre aceasta sânt îndatoraţi prin poruncile C<institu>lui
Departament din Lăuntru încă din anul 1844 noiembrie, când s-a dat şi
cunoştiinţa cucernicii tale prin ţirculară din partea episcopii. Şi la vremea eşirii
Cucerniciei tale şi a proestoşilor prin plăşi, după cum sânteţi îndatoraţi să aveţi
din cea mai dintâi datorie, pe lângă altele, şi revizuirea acestor acte, dând adesea
cuvenitele poveţe preoţilor spre această lucrare. În sfârşit, de la Cucernicia ta
atânră [sic] ţinerea în bună stare a acestor acte, potrivit cu legiuirea căci pentru
orice urmare înpotrivă însuţi vei fi în toată răspunderea şi învinovăţirea”23.
Din păcate, aceste probleme nu puteau fi rezolvate uşor. A fost nevoie
de o educaţie prelungită a corpului clerical, de o colaborare cu autorităţile
administrative pe măsură ce competenţele fiecăruia se delimitau tot mai bine, de
o supraveghere atentă şi de o receptivitate pe măsură din partea ierarhului
râmnicean, de exercitarea unui proces de „dresaj cultural”, care a implicat
deopotrivă Biserica Ortodoxă şi comunităţile locale. Paradoxal, într-un moment
în care Biserica a început să fie afectată de efectele laicizării statului, ea a reuşit
să-şi consolideze statutul şi să conserve rolul preotului ortodox în rândul elitei
rurale, în care vom regăsi pe învăţător şi notar. Rolul Sfântului Calinic în acest
amplu proces merită studiat.

23
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SAINT CALINIC, LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE ET LA
COMMUNAUTÉ LOCALE (1850 A 1852). LES DEFIS D’UN DÉBUT DE
MANDAT
(Résumé)
Contrairement à ce que nous savons jusqu’au présent, les documents consultés
nous indiquent que dans l’Olténie durant l’évêché de Saint-Calinic (1850-1868) aie lieu
un processus intéressant et insuffisamment connu de «dréssage culturel».
L’article présent insiste sur le premiers défis que le nouveau évêque fut
provoqué á faire face et qui ont permit aussi saisir les principales lignes de sa future
« politique » : la relation entre la communauté rurale locale et l’Église, le statut de prêtre,
l’organisation de la vie chrétienne paroissiale, la relation entre l'Eglise et les autorités
administratives dans un contexte de «sécularisation» de la société.
Mots-cléfs: histoire religieuse de la Valachie, XIXe siècle, Saint-Calinic,
dressage culturel.

DE LA „CLĂCĂŞIE” LA „NEOIOBĂGIE” – REPERE
ISTORIOGRAFICE PRIVIND EVOLUŢIA „CHESTIUNII ŢĂRĂNEŞTI”
FLORIN NACU



Epoca modernă a istoriei României a fost marcată de ideea renaşterii
naţionale. După înlăturarea sistemului fanariot, în cele două principate, Moldova
şi Ţara Românească, a existat un permanent conflict între promotorii emancipării
naţionale şi adepţii menţinerii vechii ordini. Între cele două tabere astfel
constituite, se găsea marea parte a populaţiei, locuind în mediul rural, care se
afla în relaţii de dependenţă economică faţă de proprietarii funciari,
reglementate încă din perioada medievală.
Devenise evident faptul că emanciparea naţională şi emanciparea
ţăranilor depindeau una de alta. Şi în rândurile boierilor cu vederi liberale,
revoluţionare, ideea emancipării ţăranilor, chiar dacă nu era respinsă în totalitate,
reprezenta o chestiune sensibilă.
Viziunea ideală a fost, vreme de decenii, aceea a unei emancipări
naţionale, urmată de una socială, dar şi aceea cu o viziune limitată.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, au avut loc două revoluţii
importante, care, fiecare în felul său, şi-a atins scopurile. După 1821, s-a revenit
la domniile pământene, iar după 1849, s-a desăvârşit programul naţional
unionist, fiind călită în focurile revoluţiei noua elită politică a ţării, capabilă să
realizeze cele două deziderate majore, unirea şi independenţa naţională, în cea
de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea1.
În anul 1864, se realizează prima reformă agrară din istoria modernă a
românilor, fiind eliminată claca. Totuşi, insuficienţa măsurilor luate pentru
aplicarea reformei, faptul că după împroprietărire au rămas şi ţărani fără pământ,
inclusiv noii căsătoriţi (însurăţeii), marii proprietari de pământ şi-au putut
exercita autoritatea impunând, în condiţii avantajoase lor, contracte de învoire
(„învoieli şi tocmeli agricole”), prin care ţăranii au ajuns să devină din nou
aserviţi. Atât liberalii, cât şi conservatorii, dar şi exponenţii unor noi curente
politice, precum ţărăniştii şi socialiştii, au căutat să găsească soluţii la rezolvarea
chestiunii agrare.
Izbucnirea, în 1914, a Primului Război Mondial a dus – chiar şi în
condiţiile păstrării timp de doi ani a neutralităţii României – la abandonarea
oricăror iniţiative de reformă agrară.
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După 1918, în contextul realizării Marii Uniri, problemelor existente în
Vechiul Regat li se vor adăuga şi cele din teritoriile nou unite cu România, în
care, vreme de secole se exercitaseră sisteme politice şi adminsitrative diferite şi
discriminatorii pentru românii care locuiau în aceste provincii şi care sperau şi ei
la dubla emancipare: socială şi naţională.
O serie de gânditori români au imaginat soluţii de rezolvare a problemei
agrare, dar toţi au fost conştienţi că între aceasta şi chestiunea socială există o
legătură indisolubilă.
1. „Chestiunea ţărănească” – element al perioadei 1821-1848
Pentru Ţara Românească şi Moldova, revoluţia a reprezentat singura
cale prin care progresul social şi politic putea fi înfăptuit. Începutul secolului al
XVIII-lea, care pentru multe state europene era sinonim cu progresul, a devenit,
pentru cele două Principate extracarpatice aflate sub suzeranitate otomană,
momentul de început al unui regim care le încălca autonomia internă convenită,
regimul fanariot.
Deşi au existat domnitori cu vederi largi, cum ar fi Constantin
Mavrocordat, regimul nu a depăşit limitele unui tip de conducere ordonată din
afară, a cărui stabilitate depindea de priceperea domnitorului în a-şi negocia
tronul cu factorii de răspundere de la Constantinopol.
Domnitorilor de la Bucureşti şi Iaşi le era interzisă politica externă, nu
exista o armată naţională, ci o gardă formată din mercenari recrutaţi, care asigura
paza domnitorului şi securitatea birurilor colectate, deseori cu forţa, de la
populaţia aservită.
Acest regim a cunoscut şi o altă componentă, la fel de dură, şi anume,
absenţa elitei politice autohtone, îndepărtată din administraţie şi din sferele
puterii centrale, unde fiecare domnitor îşi aducea oameni favoriţi veniţi, de cele
mai multe ori, din afară.
În ierahia medie şi inferioară a aparatului administrativ îşi făceau loc şi
descendenţi ai boierilor de neam, dar aceştia erau nevoiţi să acţioneze ca o
interfaţă între domnitor şi populaţia care îi acuza că sunt „oamenii stăpânirii”.
Dintre aceştia, mai târziu, către începutul secolului al XIX-lea, se vor ridica cei
care şi-au propus emanciparea naţională.
În Principate, emanciparea naţională era, practic, echivalentă cu
emanciparea socială, numai că exponenţii boierimii, deşi deposedaţi de
privilegii, nu doreau rezolvarea chestiunii relaţiilor dintre deţinătorii de
pământuri şi producătorii cu sarcini şi responsabilităţi, dar fără drepturi, decât
după ce se va fi produs emanciparea naţională2.
Această situaţie era una paradoxală, deoarece era cunoscut faptul că
principala forţă armată pe care s-ar fi bizuit orice încercare politică de revoluţie
2
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era cea a ţărănimii. Singura coeziune între ţărani şi boieri era legătura ţăranilor
cu boierul „de neam”, pe moşia căruia trăiau şi îşi exercitau obligaţiile. Astfel se
explică formularea prezentă în „Proclamaţia de la Padeş”, din 23 ianuarie 1821,
aceea a jertifirii averilor rău-agonisite şi a protejării avuţiei „boierilor făgăduiţi”:
„Fraţilor locuitori ai Ţării Româneşti, veri de ce neam veţi fi! Nicio
pravilă nu opreşte pe om a întâmpina răul cu rău! Şarpele când îţi iasă înainte,
dai cu ciomagul să-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de multe ori ni se
primejduieşte din muşcarea lui. Dar pe balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile
noastre, zic, atât cele bisericeşti, cât şi cele politiceşti, până când să-i suferim a
ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Veniţi dar, fraţilor, cu toţii,
cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine!
Veichiul lui Dumnezău, prea puternicul nostru împărat, voeşte ca noi,
ca nişte credincioşi ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul ce ni-l pun peste
cap căpeteniile noastre! [...] Să să aleagă căpeteniile noastre cei care pot să fie
buni. Aceia sunt ai noştri şi cu noi dinpreună vor lucra binele, precum ne sunt
făgăduiţi.
Nu vă leneviţi, ci siliţi dă veniţi în grabă cu toţii; care veţi avea arme, cu
arme, iar care nu veţi avea arme, cu furci de fier şi lănci; să vă faceţi de grabă
şi să veniţi unde veţi auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele şi
folosul a toată ţara.
Şi ce vă vor povăţui mai marii Adunării aceia să urmaţi şi unde vă vor
chema ei acolo să mergeţi. Că ne ajunge, fraţilor, atâta vreme de când lacrămile
de pe obrazele noastre nu s-au uscat.
Şi iar să ştiţi că nimenea dintre noi nu este slobod [...], ca să să atingă
măcar de un grǎunţi, de binele sau de casa vreunui neguţător, oroşan sau ţăran
sau de al vreunui lăcuitor, decât numai binele şi averile cele rău agonisite ale
tiranilor boieri să să jertfească: însă al cărora nu vor urma nouă – precum sunt
făgăduiţi – numai al acelora să să ia pentru folosul de obşte!”.
Încă de la început, se cuvine să precizăm că în cele două state ritmul
reformelor fusese slab, că sistemul proprietăţii, sistemul economic erau
influenţate de vechile relaţii medievale, care, în statele avansate fuseseră
înlocuite cu un sistem de relaţii economico-sociale noi, cu măsuri eficiente de
circulaţie a valorilor, industrializare, modernizarea agriculturii, intensificarea
creşterii capitalului, accesul majorităţii populaţiei la cultură, creşterea numărului
celor care puteau avea drept de vot.
După 1821, elita socială şi politică a României era compusă din
proprietari de pământ, care erau preocupaţi să deţină ranguri de boieri aşa cum
erau ele prezente în „Cronica rangurilor boiereşti”, dar care doreau să asigure
fiilor lor o educaţie modernă occidentală3.

3

pp. 12-15.

Vladimir Osiac, Istoria modernă a României, Craiova, Editura Universitaria, 1999,
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Primele contacte cu mediul occidental provin din epoca campaniei
napoleoniene din Rusia, al cărei eşec i-a determinat pe unii ofiţeri francezi să
rămână în Principate. Practic, boierii români îşi puseseră speranţe în acţiunile
împăratului Napoleon, dar acesta nu considerase Principatele decât teritorii care
să servească în jocul diplomatic dintre otomani şi francezi. Totuşi, diplomaţia lui
Napoleon nu a funcţionat, el nereuşind să menţină starea de încordare dintre ruşi
şi otomani, aflaţi în război din 1806, ruşii interceptând de la dragomanul Moruzi
scrisoarea diplomatică a lui Napoleon către Poartă şi grăbind încheierea Păcii din
1812, de la Bucureşti, în urma căreia Rusia obţinea Moldova dintre Prut şi Nistru
(Basarabia).
Unul dintre ofiţerii napoleonieni care nu s-au mai întors în Franţa a fost
Victor Cuenim, cel care a deschis la Iaşi o şcoală, între elevii căreia îi regăsim pe
cei mai însemnaţi paşoptişti din Moldova: Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan
Cuza etc.
Şi în Ţara Românească, putem marca prezenţa lui J. A. Vaillant, care a
contribuit la educarea lui Nicolae Bălcescu.
Să nu uităm că imediat după Revoluţia de la 1821, boierii plecaţi în exil
au avut idei novatoare. Unul dintre ei a fost marele om de cultură Dinicu
Golescu, autorul lucrării „Însemnare a călătoriei mele”, tipărită la Buda, în care
acesta prezintă imensul decalaj dintre Principate şi lumea central-europeană şi
occidentală. El s-a decis să-şi educe fiii (Radu şi Nicolae Golescu) şi nepotul de
frate (Alexandru G. Golescu) în spiritul progresului şi propăşirii Ţării
Româneşti, deschizând în casa sa din Bucureşti una dintre cele mai impunătoare
case boiereşti ale epocii, care, la 1866, va fi palat Princiar pentru Principele
Carol de Hohenzollern Sigmaringen, o bibliotecă în care bucureştenii să aibă
acces la cărţi în limba română.
În aceeaşi epocă, din rândurile pandurilor lui Tudor Vladimirescu se
ridică Gheorghe Magheru şi Petrache Poenaru. Un alt nume de referinţă al
ştiinţei româneşti va fi Ion Ionescu de la Brad, părinte al agrononomiei
româneşti. Un alt mare om politic şi de cultură va fi Ion Ghica, personalitate cu o
vedere culturală largă – orientală şi occidentală – aboslut necesară operei
reformatoare de mai târziu.
Un boier luminat, cu un ridicat potenţial în domeniul redactării de
documente programatice a fost Ion Câmpineanu, care a militat pentru
îndepărtarea îngrădirilor legislative impuse de Regulamentele Organice4.
Din zona Argeşului se va ridica un alt boier, Constantin Brătianu, ai
cărui fii, Dimitrie şi Ion Brătianu, vor fi cei mai cunoscuţi oameni politici
paşoptişti ai României moderne a veacului al XIX-lea.

4

Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România. De la origini până la
1918, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, pp. 12-15.
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În spaţiul politic românesc s-au impus şi alte nume, precum Christian
Tell, originar din Gorj, Gheorghe Chiţu, din Romanaţi, C. A. Rosetti, D. A.
Sturdza.
Dezvoltarea elitei politice româneşti care a pregătit Revoluţia de la 1848
s-a făcut sub auspiciile modelului revoluţionar francez. Mulţi dintre paşoptiştii
români aderaseră la societăţile secrete europene, care aveau ca scop organizarea
unei revoluţii europene, încercând să înfiinţeze şi în Principate astfel de societăţi,
precum „Frăţia”, ai cărei fondatori au fost Nicolae Bălcescu şi Christian Tell.
Domniile regulamentare (Alexandru Ghica şi Gheorghe Bibescu, în Ţara
Românească, şi Mihai Sturdza, în Moldova) au asigurat un cadru politic foarte
puţin deschis la reforme structurale, deoarece Regulamentele Organice fuseseră
completate cu un Act adiţional care nu lăsa autorităţilor interne niciun drept de
iniţiativă, în absenţa consimţământului puterii suzerane şi puterii protectoare.
Devenise evident faptul că singura soluţie de emancipare naţională a
Principatelor era calea revoluţiei.
Esenţa Revoluţiei de la 1821 fusese aproape exclusiv naţională. Tudor
Valdimirescu fusese în planul de început al revoluţiei unul dintre iniţiatori, ca
reprezentant al unicei forţe militare de pe teritoriul ţării, trupele de panduri
colaborând cu boierii din Comitetul de Oblăduire. Dezavuarea mişcării tereiste
de către Rusia, din cauza greşelii strategice comise de către Alexandru Ipsilanti,
a dus, implicit, la dezavuarea mişcării româneşti. Primii care au sesizat acest
lucru au fost chiar boierii care i-au cerut lui Tudor Vladimirescu anularea
acţiunii. Dar era prea târziu pentru acest fapt, deoarece mişcarea luase amploare
în Oltenia. Deşi din Proclamaţia de la Padeş se desprinde ideea că doar „averile
rău agonisite” vor fi împărţite, ţăranii nu făceau diferenţa între boierii străini şi
cei „făgăduiţi”. Nici în „Cererile Norodului Românesc” problema socială nu este
prezentată diferit de cea naţională. Ţinta revoluţiei o reprezintă „străinii”, adică
fanarioţii şi protejaţii lor, laici şi religioşi.
După ce a reuşit să ajungă la Bucureşti înaintea lui Ipsilanti, Tudor
Vladimirescu era dispus să echivaleze ideea de emancipare naţională cu o
înţelegere cu otomanii, în sensul eliminării exploatării regimului fanariot şi al
revenirii la putere a domnilor pământeni şi a elitei politice autohtone, deziderat
care, în ciuda sfârşitului revoluţiei şi a morţii tragice a principalului iniţiator,
Tudor Vladimirescu, s-a îndeplinit după 1822.
Pentru ţăranul împovărat de obligaţii era greu să fie făcută o astfel de
deosebire, deoarece metodele de impulsionare şi control a producţiei erau
aceleaşi, iar abuzuri comiteau atât boierii făgăduiţi, cât şi loialiştii, adepţi ai
vechii ordini5.
Cele mai importante reforme politice, economice şi sociale din istoria
modernă a României s-au produs, fără îndoială, sub înrâurirea generaţiei
5

Dan Berindei (coord.), Istoria Românilor, vol. VII, tom. 1, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2003, p. 56.
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excepţionale a revoluţionarilor paşoptişti. Comparativ cu alte state europene, în
România, ideea de reformă structurală s-a aflat în permanenţă pe aceeaşi poziţie
cu emanciparea naţională, concretizată prin necesitatea înfăptuirii Unirii şi a
dobândirii independenţei de stat.
2. „Chestiunea ţărănească” între anii 1848 şi 1864
Ca şi la 1821, în momentul istoric reprezentat de Revoluţia de la 1848,
ideea împroprietăririi ţăranilor care formau majoritatea populaţiei, fără drepturi
politice, dar cu obligaţii faţă de stat, din ce în ce mai apăsătoare, era recunoscută
de exponenţii curentelor revoluţionare, dar se menţinea ideea priorităţii ideii
naţionale care, odată materializată, urma să deschidă calea problemei ţărăneşti.
Revoluţionarii paşoptişti cunoşteau decalajul social, economic şi politic
pe care-l aveau românii în raport cu statele europene. Ei erau animaţi de faptul
că valul revoluţionar cuprinsese Europa, din Palermo, Sicilia, până în Imperiul
Habsburgic, neocolind nici Franţa şi statele germane. Istoricul, revoluţionarul,
gânditorul şi omul politic Nicolae Bălcescu a surprins cel mai bine că Revoluţia
de la 1848 era „prilejul” şi nu „cauza” revoluţiei iniţiate de români. Pornind de la
aceste cuvinte atât de cunoscute şi de citate în istoriografie, nu putem să nu
înţelegem resortul ascuns al acestora: situaţia socială şi politică particulară
existentă în România. Principatele, ca şi statele germane şi italiene, căutau
emanciparea naţională. În Franţa şi Imperiul Habsburgic, revoluţia dorea
eliminarea regimurilor reacţionare. În Imperiul Habsburgic, exista şi o problemă
naţională, maghiarii dorind emanciparea lor, dar nevoind să recunoască
drepturile naţiunii române din Transilvania, socotită tolerată în virtutea
străvechilor reglementări medievale.
În Principate, exista situaţia unei suzeranităţi otomane, a unui protectorat
rusesc. Practic, nicio iniţiativă reformatoare nu putea trece de domnitorii aserviţi
ordinii impuse de Regulamentele Organice. În plus, în jurul lor se găsea o elită
boierească de orientare conservatoare, pentru care orice idee legată de reforma
agrară nu era dezirabilă sub nicio formă.
Exponenţii revoluţiei erau şi ei fii de boieri, care doreau să schimbe
modalitatea de funcţionare a statului, doreau să introducă reforme de inspiraţie
occidentală. În acelaşi timp însă, puterea lor financiară de a susţine reformele şi,
implicit, revoluţia al cărei triumf le-ar fi promovat era limitată şi asigurată de
aceleaşi raporturi medievale cu ţăranii, ca şi în cazul boierilor conservatori.
Aşadar, o reformă de împroprietărire radicală a avut, aşa cum s-a putut
observa, adversari chiar între revoluţionari. Practic, Comisia Proprietăţii din
Ţara Românească s-a pierdut în discuţii sterile şi s-a autodizolvat la o lună de la
înfiinţare, deşi pornea de la ideea împroprietăririi prin despăgubire.
Nicolae Bălcescu spune că acel punct 13 din „Proclamaţia de la Islaz”
conţine noutatea demersului revoluţionar, celelalte puncte derivând din el şi fiind
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prelucrări noi ale bazei programatice a Revoluţiei de la 1821: „Românul
proprietar, acesta este glasul poporului la 1848”6.
Înfrângerea Revoluţiei de la 1848-1849 a însemnat o perioadă de
stagnare, revoluţionarii români plecaţi în exil căutând să se alăture celor ce
aveau să gândească planul unei revoluţii europene, pornind de la ideile
exprimate de Mazzini, Garibaldi şi tolerate de Ludovic Napoleon Bonaparte cel
puţin până în momentul când s-a proclamat împărat sub numele de Napoleon al
III-lea.
Nicolae Bălcescu rămânea consecvent ideii că între „chestiunea
naţională” şi „chestiunea ţărănească” este o legătură indestructubilă: „Pentru a
avea o patrie, spre a o putea apăra, şi a apăra naţionalitatea noastră este de
neapărată trebuinţă a face pe ţăran proprietar; fără aceasta nu e viitor, nu e
naţionalitate”7.
Istoricul Nicolae Iorga, scriind despre adeziunea ţărănimii la idealul
revoluţiei paşoptiste, surprindea aceeaşi idee, şi anume, că pentru ei revoluţia
însemna împroprietărirea: „Ţeranii nu voiau nici libertate, nici egalitate, nici
constituţie: toate acestea li se păreau ca închipuirile unor rătăciţi. Ei voiau
numai pământ, pământ propriu, cu drept de moştenire, pe care mulţi dintre
revoluţionari voiau să li-l dea. Aceasta era pentru ei chestia cea mai însemnată;
restul numai o aparenţă strălucitoare şi trecătoare”8.
Virgil Madgearu aprecia, la rândul său, că „prin micşorarea pământului
lăsat în folosinţa ţărănimii, lipsa de izlaz, furarea drepturilor de pădure ale
ţăranilor, la care se adaugă inalienabilitatea loturilor ţărăneşti, se creau toate
condiţiile, care trebuiau să dea naştere regimului neoiobag”9. Practic,
insuficienţa pământului aflat în proprietatea ţăranilor îi determina pe aceştia să
accepte colaborarea cu marii proprietari, concretizată în „învoieli”, „tocmeli”
agricole10.
Totuşi, Războiul Crimeii (1853-1856) avea să aducă, la finalul său, o
îmbunătăţire a statutului internaţional al Principatelor, care se aflau sub garanţia
colectivă a puterilor europene. Acţiunile diplomatice ale revoluţionarilor
paşoptişti au produs efectul scontat, acela de a se realiza o unire a Ţării
Româneşti şi a Moldovei, idee preluată şi desăvârşită de elita politică
românească, în ceea ce s-a numit „dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan
Cuza”.
6

Nicolae Bălcescu, Question economique des Principautés Danubiennes, în: „Opere”,
vol. II, Ediţie critică de Gheorghe şi Elena Zane, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1982,
p. 76.
7
N. Bălcescu, Despre împroprietărirea ţăranilor, în: „Opere”, II, p. 25.
8
Ibidem, p.178.
9
Virgil Madgearu, Formarea şi evoluţia burgheziei române, în: „Independenţa
economică”, nr. 3-4, an VIII, 1925, p. 35.
10
Maria Oroian, Doctrina economică a ţărănismului în România, Cluj-Napoca, Editura
Risoprint, 2005, pp. 30-31.
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C. A. Rosetti, în contextul instaurării Imperiului Francez condus de către
Napoleon al III-lea şi al începerii Războiului Crimeii, evenimente de referinţă în
istoria Europei, care puneau capăt oricăror iniţiative revoluţionare, avea
următoarea opinie, într-o scrisoare adresată lui Ion Ghica, la 17 aprilie 1854:
„Sunt democrat împieliţat dar nu smintit. Pe acest tărâm voiesc stindardul
naţional. A fi o naţie, făr-a mă ocupa astăzi de chestiile sociale”11.
Costache Negri, referindu-se la conexiunea indisolubilă dintre
chestiunea rurală şi problema naţională, sublinia, la 18/30 decembrie 1857, în
timpul lucrărilor Adunării Ad-Hoc a Moldovei: „În marea familie a unei naţii
[...] binele obştesc cuprinde neapărat în sine şi binele fiecăruia în parte”, iar
pentru a asigura apărarea şi dezvoltarea ţării, „trebuie ca elementul cel mai
numeros şi temeinic a[l] acestei ţări să fie strâns legat de ea, încât pentru a
apăra ceva trebuie să aibă şi ceva de apărat [...]”12.
Aşadar, după 24 ianuarie 1859, noul stat, România modernă, format din
unirea Ţării Româneşti şi a Moldovei, a putut oferi un cadru propice începutului
rezolvării acestei chestiuni social-economice şi politice: reforma agrară.
Ţărănimea românească era apăsată de existenţa clăcii, abolite de reforma
adoptată în 1864.
Atât la 1821, cât şi la 1848, problema reglementării raporturilor cu
„Locurile Sfinte” a constituit un subiect fundamental. Obiceiul domnitorilor de a
închina proprietăţi, inclusiv mănăstiri româneşti unor aşezăminte ale „Locurilor
Sfinte” se încadra pe linia medierii asigurate de către Biserica Ortodoxă, prin
Patriarhia de la Constantinopol, în exercitarea raporturilor diplomatice cu Poarta
Otomană.
Aplicarea dezideratului reformei agrare îi aparţine domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, care promulga, la 14/26 august 1864, Legea rurală,
însoţită de cunoscuta proclamaţie în care stătea scris: „Claca (boierescul) este
desfiinţată pentru de-a pururea şi de astăzi voi sunteţi proprietari liberi pe
locurile supuse stăpânirii voastre prin legile în fiinţă... De astăzi voi sunteţi
stăpâni pe braţele voastre; voi aveţi o părticică de pământ, proprietate şi moşie
a voastră; de astăzi voi sunteţi o patrie de iubit şi apărat”13.
Legea rurală din vara anului 1864 aducea, practic, o modificare radicală
a structurilor sociale din întreaga epocă modernă românească. O replică a
acesteia va fi Reforma agrară din 1921. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin
profeticele cuvinte din proclamaţia care a însoţit adoptarea legii, „de azi înainte
aveţi o patrie de iubit şi de apărat”14, avea în vedere necesitatea absolută de a-i
11

C. A. Rosetti, Corespondenţa, ediţie de Marin Bucur, Bucureşti, Editura Minerva,
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Politică, 1979, p. 70.
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Ibidem, p. 35.
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atrage pe ţărani, care furnizau baza oştirii române în apărarea ţării şi în
câştigarea independenţei acesteia, nu doar în a-i obliga să facă acest lucru15.
Totuşi, reforma de la 1864, cea mai eficientă de până atunci, a avut
neajunsuri, în primul rând din cauza modului de aplicare şi a infrastructurii
deficitare. Perioada 1864-1914 reprezintă o jumătate de secol în care se remarcă
activitatea elitei politice româneşti de a găsi o soluţie menită să desăvârşească
primul pas realizat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
3. „Chestiunea ţărănească” în perioada 1864-1914
Prima lege a învoielilor agricole a fost dată la 18 martie 1866, deci în
timpul guvernării „Locotenenţei Domneşti”. Practic, după reformă, noile familii
de „însurăţei”, care nu aveau pământ, trebuiau să accepte aceste înţelegeri cu
proprietarii funciari. Obligaţiile înscrise în aceste contracte, încheiate pe
parcursul a cinci ani, erau în dezavantajul ţăranilor. Astfel, ţăranii erau obligaţi
să-şi onoreze sarcinile faţă de proprietar, în dauna muncii pe ogorul încredinţat.
În plus, costul în bani, la care proprietarul raporta munca efectivă a ţăranului, era
la costul minim, aflat sub costul forţei de muncă pe piaţă. Proprietarii aveau
dreptul la perceperea penalităţilor şi dobânzilor în caz de întârziere. Profitând de
faptul că ţăranilor le era, practic, imposibil să-şi încheie obligaţiile la expirarea
contractului, ei le impuneau, cu puţin timp înainte de încheierea contractului, noi
obligaţii aferente noii „învoieli”.
Noua lege a învoielilor din 1872 avea condiţii mai grele, proprietarii
având dreptul să apeleze la autorităţi pentru a-i sili pe lucrători să-şi onoreze
obligaţiile. Ţăranii intrau sub incidenţa legii penale, aplicându-se şi principiul
solidarităţii.
În aprilie 187316, ca urmare a eforturilor marilor proprietari funciari, era
adoptată Legea pentru creditul funciar român. În iunie 1873, 136 de proprietari
s-au asociat punând bazele acestei noi instituţii de credit, moşiile lor având o
valoare totală declarată de 26.156.434 de lei. Termenele de acordare a creditelor
bazate pe înscrisuri funciare erau cuprinse între 10 şi 60 de ani. În anul 1915,
deci cu un secol în urmă, valoarea totală a creditelor acordate se ridica la
importanta sumă de 725.113.900 de lei aur.
Noua lege a învoielilor, publicată în Monitorul Oficial la 14/26 mai
1882, reglementa durata de doi ani, respectiv trei ani, excludea sancţiunile
penale şi solidaritatea în cazul stingerii datoriilor. Ţăranii aveau dreptul la două
zile în care să lucreze pentru propriile lor necesităţi. În plus, s-a interzis
intervenţia jandarmilor şi s-a introdus dreptul ţăranilor de a face apel la justiţie:
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„a) Învoielile în bani, prin care cultivatorul se obligă a lucra cu ziua
sau cu măsura, la următoarele şi anume munci agricole: arat, semănat, grăpat,
prăşit, săpat, secerat, cosit, cules, adunat, treierat şi cărat la fânărie, la arie şi
la magazia de pe moşie.
b) Învoielile pentru închirierea pământurilor de păşune (islaz sau
imaş), pentru care cultivatorul se obligă ca drept chirie să răspundă: pe lângă o
plată în bani şi muncă.
c) Învoielile prin care se dă cultivatorului o parte de pământ pentru
fâneaţă sau arătură, spre a-l întrebuinţa sau cultiva pe seama lui, în schimbul
căruia el se obligă ca drept chirie să răspundă în bani şi muncă, sau muncă şi
parte din recoltă, sau şi una şi alta.
d) Învoielile pentru închirierea de locuri de păşune, de fâneaţă sau de
arătură, pe care cultivatorul se obligă a răspunde plata în bani”17.
Contractele pentru lucrări agricole trebuiau să cuprindă obiectul
învoielii, preţul, natura şi felul lucrării, precum şi epoca la care să se execute.
Tocmelile pentru lucrările prevăzute la alineatul a, se puteau încheia pe termen
de până la doi ani agricoli, iar cele de la b şi c nu se puteau încheia decât pe
termen de trei ani agricoli”.
În 1893, ca urmare a creşterii populaţiei şi a faptului că pe proprietăţile
funciare au început să vină să lucreze muncitori care îşi ofereau serviciile
exclusiv pe bani, s-a ajuns la situaţia ca raporturile de muncă să se încheie în
spiritul dreptului civil comun, fără a mai fi nevoie de legi speciale18.
Amplele mişcări sociale din 1888 şi 1907 au arătat adevărata situaţie a
ţăranilor şi nevoia de a se găsi o rezolvare a problemei agrare19.
În 1908, când s-a luat în discuţie înfiinţarea „Casei Rurale”, Constantin
Stere a teoretizat un curent numit „poporanismul”, văzut drept „un sistem
sociologic care precizează rolul şi locul societăţilor agrare faţă de evoluţia
industrială a ţărilor occidentale”20.
Tot Constantin Stere va încerca să evidenţieze faptul că economia
românească trebuia să se bazeze pe o „ţărănime liberă şi stăpână pe pământul
ei; dezvoltarea meseriilor şi industriilor mici, cu ajutorul unei intense mişcări
cooperative la sate şi oraşe”. Aceasta ar fi atras după sine „monopolizarea de
către stat, în principiu a industriei mari (afară de cazuri excepţionale, unde s-ar
putea dezvolta de la sine, fără prejudiciu pentru viaţa economică), – aceasta

17

Gheorghe Cristea, Contribuţii la istoria problemei agrare în România. Învoielile
agricole (1866-1882). Legislaţie şi aplicaţie, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1977, passim.
18
Maria Oroian, op. cit., pp.19-20.
19
Cornel Cârţână, Structură şi stratificare socială în România interbelică. Contribuţii
sociologice româneşti privind schimbarea şi dezvoltarea socială, în: „Sociologie românească”,
2001, nr. 1-4, pp. 317-345.
20
Constantin Stere, Explicaţii asupra poporanismului, în: „Aurora” din 23 martie 1925.
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este formula progresului nostru economic şi social, ce ne-o impun condiţiile
înseşi ale vieţii noastre naţionale”21.
Acelaşi gânditor poporanist era de părere că „ţărănimea şi gospodăria
sa alcătuiesc o categorie socială a muncii, distinctă de proletariatul industrial,
dar solidară cu acesta în lagărul muncitoresc, deşi spre deosebire de
proletariatul industrial, ea nu vine în conflict cu celelalte clase sociale”22.
Ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea marchează încercările de
constituire a unui curent politic menit să se îndrepte înspre constituirea unui
„partid ţărănesc”23.
La 4 octombrie 1895, se desfăşura, la Bucureşti, Congresul Partidului
Ţărănesc, al cărui program politic insista pe: „Garantarea în mod eficace a
secretului şi libertăţii de vot”; dreptul de vot direct pentru toţi ştiutorii de carte şi
indirect (1 la 10) pentru ceilalţi cetăţeni; „restatornicirea şi reglementarea
dreptului străvechi al sătenilor români la cele două treimi din pământul ţării”;
„restatornicirea dreptului la păşunat vitele pe moşiile de orice fel pentru toţi
locuitorii săteni, fără nicio deosebire”24.
Între iniţiatorii acestui curent îi găsim pe Constantin Dobrescu-Argeş,
Ion Mihalache şi Vasile M. Kogălniceanu. Ideea emancipării ţăranilor a
propăşirii lor culturale o găsim şi în cadrul preocupărilor omului de cultură şi
teoreticianului Spiru Haret. Acesta milita pentru înfiinţarea unor bănci populare,
pentru a se pune capăt abuzurilor celor care îi obligau pe ţărani la împrumuturi şi
datorii greu de achitat, care să-i aducă în postura de a deveni aserviţi, într-o stare
mai rea decât cea a clăcaşilor de dinainte de 1864.
În primii ani ai secolului al XX-lea, a apărut un nou curent, în jurul
publicaţiei „Sămănătorul”, numit „sămănătorism”, care insista asupra necesităţii
acţiunii de renaştere culturală a satului românesc şi a ţăranilor. Acesta îşi avea
rădăcinile şi în consideraţiile de natură ştiinţifică şi teoretică aparţinând
istoricului Nicolae Iorga. Poporanismul şi sămănătorismul se circumscriu
viziunii evoluţioniste în istoria românilor25.
Constantin Dobrogeanu-Gherea, în lucrarea sa, Neoiobăgia, publicată în
anul 1910, a criticat foarte dur reforma agrară din 1864: „Tendinţa ascunsă, dar
destul de lămurită a acestei prime împroprietăriri era deci să facă imposibilă
viaţa neatârnată a unei mici proprietăţi, să pună pe cei împroprietăriţi în
imposibilitatea de a trăi din proprietăţile lor, ci, într-un fel sau altul, să fie în
dependenţă economică a marilor proprietari spre a fi nevoiţi să lucreze şi
moşiile acestora”. Nu putem fi de acord cu afirmaţia, de vreme ce domnitorul
21

p. 68.

22

Idem, Socialdemocratism sau poporanism?, în: „Viaţa Românească”, 1908, nr. 4,

Idem, Ce este ţărănimea?, în: „Zările”, An I, nr. 1, 27 martie 1932.
Ioan Scurtu, Carol I. Istoria românilor în timpul celor patru regi, vol. I, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2001, p. 55.
24
Maria Oroian, op. cit., p. 31.
25
Ibidem.
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Cuza se implicase personal în această chestiune, eliminând, prin lovitură de stat,
majoritatea conservatoare din Adunare, bazându-se pe cooperarea cu Mihail
Kogălniceanu şi dând un nou proiect de act constituţional „Statutul Dezvoltător
al Convenţiei de la Paris”.
Constantin Dobrogeanu-Gherea se pronunţa pentru „necesitatea
existenţei industriei, precum şi a unui proletariat organizat”. Industrializarea era
singura direcţie, în viziunea lui Gherea, de a învinge subdezvoltarea economică,
o „chestiune de a fi sau a nu fi”26. Acelaşi gânditor, pornind de la faptul că
România se găsea în zona sub-dezvoltată a Europei, promova „armonizarea între
formele civilizaţiei occidentale şi fondul vieţii economice”, în special în
domeniul instituţiilor, dar şi al economiei cu accent pe industrializare27.
Acest sistem social, desemnat de Constantin Dobrogeanu-Gherea prin
termenul neoiobăgie, a constituit o problemă deosebit de gravă pentru ţărani şi
pentru dezvoltarea modernă a României. Revoltele ţărăneşti din 1888 şi 1907 au
marcat întregul ansamblu al societăţii româneşti, atrăgând atenţia că trebuia să
se găsească o soluţie în viitor.
Practic, anul 1918, momentul deosebit al realizării Marii Uniri, punea
România reîntregită în situaţia de a nu mai putea amâna cele două elemente
politico-sociale de dinainte de război: reforma agrară şi legea electorală. Era
nevoie ca românii de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, după entuziasmul firesc
al Unirii, să înceapă să-şi ducă viaţa într-un cadru politic, economic, instituţional
şi social unitar.
FROM “DEPENDENT PEASANTS” TO “NEW DEPENDENT PEASANTRY” –
HISTORIOGRAPHICAL VIEWS CONCERNING THE DEVELOPMENT OF
THE “PEASANT QUESTION”
(Abstract)
The modern era of the Romanian history was entirely marked by the idea of
national revival. After removing the Phanariot system in the two Principalities, Moldavia
and Walachia, there was a permanent conflict between national emancipation promoters
and advocates of maintaining the present order. Most of the population living in rural
areas, which was in the economic dependence relationship with the landowners since
medieval times, was in the middle of the political events.
Liberals and conservatives, but also exponents of new political trends sought to
find solutions to solve the land issue. The outbreak of the First World War in 1914 led
Romanian political class to abandon any agrarian reform initiatives.
After 1918, in the context of Great Union, a number of Romanian thinkers
imagined solutions to the agrarian problem.
Keywords: dependent peasants, agrarian reform, historiographical view, peasant
question, political thinking.
26
27

Constantin Dobrogeanu-Gherea, Neoiobăgia, Bucureşti, 1910, pp. 50-51.
Ibidem, p. 34.

ROLUL BISERICII MADONA DUDU ÎN CEREMONIALUL
SĂRBĂTORILOR NAŢIONALE ORGANIZATE LA CRAIOVA
NARCISA MARIA MITU



Celebrarea festivă a sărbătorilor naţionale confirmă importanţa acestor
sărbători în reglarea relaţiei dintre puterea centrală şi comunitatea locală urbană,
punând în lumină atât solidaritatea comunităţii locale, de la simplu cetăţean la
elitele locale, cât şi participarea efectivă şi afectivă a acesteia la un calendar al
celebrării, motivat, în termeni moderni, de datorie cetăţenească şi reafirmare a
încrederii şi a loialităţii faţă de domnitor1. Un rol important, în acest sens, îi
revine Bisericii, care reuşeşte să aducă laolaltă notabilităţile şi cetăţenii oraşului
la celebrarea Te Deum-ului care era oficiat special cu acest prilej. Era, de
asemenea, o bună ocazie pentru populaţie de a ieşi din cotidian.
Te Deum-ul este o slujbă oficiată ca mulţumire adusă lui Dumnezeu
pentru diferite binefaceri, care se celebrează după Sf. Liturghie. Acest serviciu
divin deţine un loc important nu doar în cadrul sărbătorilor naţionale, dar se
oficiază şi cu alte ocazii (onomastică, sărbători religioase, vizite oficiale,
comemorări etc). Oficierea slujbei de către cel mai înalt ierarh (episcop, în
reşedinţa de episcopat, sau cel mai înalt ierarh local, în fiecare oraş din
provincie, mitropolit, în capitală), participarea obligatorie cerută elitelor
administrative, comerciale, intelectuale, militare, prezenţa, până la urmă, a
populaţiei largi, denotă locul important deţinut în cadrul sărbătorii naţionale de
elementele cu conţinut religios2.
Celebrarea sărbătorilor naţionale în Craiova se înscriu, firesc, de altfel,
într-un program care se realiza la nivelul întregii Românii (vezi Anexa 1).
Tiparul general era următorul: dimineaţa, încă de la ora 6 şi 30 de minute, în
capitală, sărbătoarea era deschisă de 21 de salve de tun. La ora 10, era organizată
o slujbă religioasă, un Te Deum care se oficia de către mitropolit, la Mitropolie,
în prezenţa miniştrilor, a Statului Major al oştirii, a funcționarilor statului, a
corpului diplomatic, iar în ţară, în toate catedralele şi bisericile. Te Deum-ul era
salutat în Bucureşti cu 101 tunuri, iar în oraşele de reşedinţă cu câte trei salve
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1
Nicu Mihai, Naşterea sărbătorilor naţionale la români: 24 Ianuarie în „Anuarul
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de tun3. Au fost organizate parade militare însoţite de fanfara militară, recepţii la
sediile prefecturilor, iar felicitările îi erau adresate prefectului, în numele
Domnitorului, ulterior Regelui. Oraşul lua un aspect de sărbătoare, fiind decorat
şi iluminat pe timp de seară, iar veselia era una generală.
La nivelul oraşului Craiova, biserica Madona Dudu era una dintre cele
mai frumoase, mai impunătoare şi mai bogate biserici din oraş, fiind, timp de o
jumătate de secol, gazda a numeroase vizite domneşti, dar şi a aniversării unor
evenimente de mare importanţă pentru România, în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea.
Biserica Madona Dudu, ctitorire a negustorului Hagi Gheorghe Ioan şi a
clucerului Constantin Fotescu, cunoscută, de-a lungul vremii, pentru icoana
făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a atras nu numai credincioşi şi
nevolnici, ci şi o serie de domnitori ai Ţării Româneşti. De asemenea, s-a făcut
remarcată şi a rămas în istoria Craiovei printr-o serie de acţiuni caritabile4, care
au consacrat-o ca „cea dintâi Instituţie de binefaceri din Craiova, iar în România
oficială, a fost prenumărată printre cele mai importante instituţii similare”5.
Ridicată în anul 1758 de către cei doi ctitori, biserica a funcţionat până
în anul 1837, când a fost puternic avariată de cutremurul din acel an. Biserica
veche a fost demolată şi s-a ridicat una nouă. Cea de-a doua reconstrucţie a
bisericii Madona Dudu s-a realizat în anul 1843. Aceasta a funcţionat 70 de ani,
fiind dărâmată în anul 1913, nu din cauza ruinei sau a vechimii, ci pentru a se
ridica în locul ei alta mai mare şi mai bogată, astfel încât să corespundă cu
importanţa Aşezământului şi, mai cu seamă, cu veniturile pe care le producea în
acea perioadă. În tot acest timp, a servit drept catedrală pentru toate Te
Deum-urile şi solemnităţile cu caracter religios, oficial sau naţional.
În prezentul articol am încercat să surprindem solemnitatea cu care au
fost aniversate, la Craiova, cele mai importante momente ale naşterii României
moderne, precum: 24 Ianuarie 1859 (Unirea Principatelor Române), 10 Mai
1877 (Proclamarea Independenţei) sau 10 Mai 1881 (Proclamarea Regatului).
Acestea îşi găseau locul printre sărbătorile cu caracter naţional. Un loc important
îl aveau şi sărbătorile dedicate zilelor de naştere sau a onomasticii membrilor
3
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, Fond Prefectura judeţului Dolj,
Serviciul Administrativ, dosar nr. 49/1861, f. 25; Ibidem, dosar nr. 84/1863, f. 7 (în continuare, se
va cita: S.J.A.N. Dolj).
4
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susţinerea şcolii doljene, în: „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, nr. 28, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2014, pp. 104-114; Idem, Organizarea medicală doljeană sub auspiciile Epitropiei
Madona Dudu, în: „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»,
nr. XV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, pp. 119-130; Narcisa Maria Mitu, Alina
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5
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familiilor domnitoare, dar şi comemorarea unor victorii obţinute pe câmpul de
luptă în timpul Războiului de Independenţă: cucerirea Plevnei şi a Rahovei.
24 Ianuarie, dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi
Unirea Principatelor Române, era o zi de sărbătoare naţională care se celebra în
Craiova cu mare fast. La acest eveniment erau invitaţi toţi cetăţenii comunităţii,
de la elitele locale până la oamenii de rând. Oraşul lua un aspect de sărbătoare,
fiind iluminat în timpul serii. Erau împărţite de către autorităţi, cu această ocazie,
alimente persoanelor sărace. Se oficia un Te Deum la care erau invitate să ia
parte toate autorităţile civile, militare, agenţi ai puterilor străine şi, bineînţeles,
cetăţenii localităţii Craiova. De asemenea, era organizat un bal, iar pe străzi
veselia era generală, locuitorii bucurându-se de muzica diverşilor lăutari.
Proclamaţia către popor, emisă de către A. I. Cuza la Iaşi, la 11
decembrie 1861, care transmitea vestea acceptării unirii definitive a celor două
Principate Române de către puterile garante, sărbătorită la 24 ianuarie, a produs
în Craiova, ca şi în întreaga ţară, o puternică manifestaţie populară, prilej cu care
au fost organizate: Te Deum-uri, serbări populare, spectacole, felicitări, jocuri de
lumini. „Oraşul a fost decorat şi iluminat. În răscruciul mare a fost ridicat un arc
de triumf, în faţa Cazinului Minerva un peristil şi un transperant mare, iluminat
de 200 de candele, iar centrul a fost inundat de lumina a 3.500 de opaiţe umplute
cu seu”6. Despre ziua de 24 ianuarie 1862, G. Căpreanu menţiona că a fost:
„O sărbătoare de regenerare naţională a tuturor românilor de bună credinţă... Să
trăiască România!”7.
Aceeaşi atmosferă de entuziasm şi bucurie generală a caracterizat
sărbătoarea Unirii şi în anul 1863. În acest an, evenimentul a fost prefaţat, cu o
zi înainte, de un bal găzduit de Teatrul Naţional, la care au participat „toate
clasele şi stările societăţii”8. În aceeaşi seară, sute de craioveni au fost încântaţi
de spectacolul muzical susţinut de orchestra dirijată de E. T. Wachman. A doua
zi, programul a debutat cu un serviciu divin oficiat de un sobor de preoţi la
Biserica Madona Dudu, secondat de „salvele de foc şi defilarea detaşamentelor
de gardă ale dorobanţilor şi cavaleriei, pe acordurile imnului naţional executat de
muzica ştabului”9. La ora 12, în sala mare a primăriei, au fost transmise
administratorului districtului felicitările reprezentanţilor autorităţilor locale, ale
reprezentanţilor consulatelor prusac, austriac, grec, francez şi italian. Cu această
ocazie, au fost ţinute cuvântări prin care se aducea un „omagiu de eternă glorie
Măriei Sale Domnitorul şi pentru unirea definitivă a ţărilor”10.
Seara, în oraşul iluminat, „poporul înglota şi din toate stările sociale
traversa străzile, pe când bande de lăutari, aşezate în piaţa principală, executau
6
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arii naţionale... Veselia anima toate cercurile, până către orele 10 şi 11 când
lumea s-a retras şi totul a reintrat în starea normală”. Ziua respectivă a fost
catalogată drept „veselie populară generală”11.
Încântat de manifestările organizate cu prilejul acestei zile, drept
mulţumire, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a organizat, la Bucureşti, la
începutul lunii februarie 1863, un bal la care a invitat delegaţii din toate
districtele, reprezentantul Craiovei fiind Petre Măinescu12.
În anul următor, 1864, ziua dedicată Unirii Principatelor Române s-a
desfăşurat la Craiova după acelaşi program: un bal la Teatrul Naţional, pe data
de 23 ianuarie, seara. „În acelaşi timp – spunea administratorul districtului – în
cartierul neguţătoresc, la iniţiativa cetăţenilor, a fost organizat un mare banchet
la care s-au urat mai multe toaste pentru măriile lor, Domnul şi Doamna, pentru
Patrie, pentru onor Consiliul de Miniştri, pentru Camera Naţională şi, în fine,
pentru diferitele instituţii naţionale...”13. A doua zi: mai întâi un Te Deum la
biserica comunităţii israelite, prilej cu care i-au fost dăruite administratorului
districtului două exemplare ale imnului dedicat domnitorului, imprimate pe atlas
alb, urmat de Te Deum-ul de la biserica Madona Dudu, prezentarea felicitărilor
de către autorităţi, ziua încheindu-se cu o mare serbare populară. Referindu-se la
manifestarea din anul respectiv, acesta conchidea: „În toate fazele acestei
serbări, bucuria şi cordialitatea predomină sentimentelor tuturor”14.
În anul 1865, din cauza lipsei fondurilor, au fost voci din Consiliu care
au cerut anularea balului organizat în cinstea acestui eveniment. Supunându-se la
vot, s-a decis să se continue organizarea acestuia, cu condiţia ca pentru
eveniment să se cheltuiască numai 200 de galbeni, iar în total, costul aferent
organizării întregii sărbători să ajungă la cca 300 de galbeni15. Balul s-a
desfăşurat în sala Teatrului Naţional, unde s-a servit şi un bufet „bine organizat”.
Ca şi în anii anteriori, balul s-a ţinut în seara zilei de 23 ianuarie, deschizânduse, astfel, serbarea care se anunţa pentru ziua următoare. Responsabil cu
organizarea balului oferit de Consiliul Municipal a fost desemnat, de către
primarul Gheorghe Chiţu, ajutorul de primar, Teodor Theodorini, iar domnii
consilieri D. D. Marin, N. Popescu şi Gheorghe Panaiotescu au fost numiţi
responsabili cu aranjarea şi împărţirea alimentelor la săraci şi facerea de
iluminatoare în tot oraşul şi localurile publice16.
Serbarea, potrivit programului întocmit, a debutat la ora 8 a.m., cu
împărţirea de alimente (pâine şi carne) săracilor aflaţi în curtea ospelului
11
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Municipal. Seviciul divin a fost oficiat la biserica Madona Dudu, la ora 11, în
prezenţa autorităţilor civile, membrilor diferitelor corporaţii cu însemnele lor
oficiale, a armatei, poporului şi agenţilor puterilor străine. Potrivit programului,
„oştirea de toate armele”, aflată „în mare ţinută”, a fost postată în curtea bisericii
Madona Dudu încă de la ora 10 dimineaţa. După finalizarea Te Deum-ului, la ora
12, prefectul şi primarul au primit felicitările în sala Consiliului Municipal.
Seara s-a încheiat într-un ton vesel, diferite orchestre muzicale distrând
poporul17.
Pentru anul 1866, se observă o îmbogăţire a evenimentelor, dar şi o
extindere a sărbătorii destinate zilei de 24 ianuarie şi în judeţ. În acest an, pe
lângă slujba oficială care se săvârşea la Madona Dudu de către părintele
Protopop şi părintele Archiereu, Timoteiu Evdoxiadis, înconjurat de clerul
necesar, s-au săvârşit slujbe şi în comunele rurale. Spre deosebire de anul
precedent, Te Deum-ul a fost „salutat” cu trei salve de puşcă. Seara, toate
edificiile publice şi principalele străzi ale oraşului au fost iluminate. Muzica
militară şi lăutarii cântau în pieţele publice pentru distracţia poporului. În acest
an, la Teatru s-a pus în scenă un spectacol şi s-a cântat un imn în onoarea marii
sărbători. Remarcăm, însă, lipsa balului.
În plasele din judeţ, subprefecţii au organizat aceleaşi ceremonii la
bisericile din comunele rezidenţiale.
Un aspect foarte important era cel legat de ţinută. Ca la orice sărbătoare
naţională, ţinuta era obligatorie18.
De remarcat este faptul că, odată cu abdicarea domnitorului Alexandru
Ioan Cuza şi aducerea la tronul ţării a domnitorului Carol I, în 1866, sărbătoarea
dedicată Unirii Principatelor Române nu a mai fost celebrată. Ulterior, prin
decretul-lege nr. 397 din 6 februarie 1920, aceasta a fost declarată, în mod
oficial, sărbătoare, sub denumirea „Unirea Principatelor şi a tuturor Românilor
1859-1918”19. Ziua de 24 Ianuarie a continuat să se aniverseze şi în perioada
interbelică, prin Te Deum-uri organizate în întreaga ţară.
Odată cu venirea la tronul ţării a lui Carol I, ziua de 10 Mai a fost
aniversată ca sărbătoare naţională. Ea a reprezentat un moment important în
istoria României, având, timp de opt decenii, o triplă semnificaţie: urcarea
domnitorului Carol pe tronul României (1866), proclamarea Independenţei
(1877) şi a Regatului României (1881).
Această sărbătoare s-a bucurat şi ea, de-a lungul anilor, de fastul şi de
importanţa care i-a fost acordată zilei de 24 Ianuarie. Tiparul general după care
era organizată este identic cu cel prezentat anterior, aşa cum reiese din
multitudinea de documente.
17

Idem, fond Prefectura judeţului Dolj, dosar nr. 219/1865, f. 5.
Ibidem, dosar nr. 123/1866, f. 12.
19
Diana Mihaela Păunoiu, Sărbătoare şi propagandă în timpul Regelui Carol al II-lea
(1938-1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, p. 68.
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Programul evenimentelor festive era pus în scenă prin participarea
tuturor categoriilor socio-profesionale care trebuiau să afişeze o ţinută şi un
comportament impecabil. Dintre notabilităţile craiovene invitate să participe la
ceremonie îi menţionăm pe: preşedinţii Curţii de Apel din Craiova, Secţiunile I
şi II, procurorul general, prim procurorul Tribunalului Dolj, prim preşedintele
Tribunalului Dolj, secţia I, preşedintele Tribunalului Rol Secţia II, preşedintele
Tribunalului Secţia Comercială, Atanasie Statozeanu – vicepreşedintele Camerei
Legiuitoare, Angost Piseacov – vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Dimitrie
Căpreanu – preşedintele Consiliului Judeţean, preşedintele Comitetului
permanent, primarul oraşului Craiova, casierul general Dolj, preşedintele
Comitetului de Supraveghere, inginerul şef al Circumscripţiei I, inginerul şef al
judeţului, şeful Biroului Vamal, dirigintele Oficiului Telegraf, dirigintele
Oficiului Poştal, revizorul şcolar, directorii liceelor, directorul internatului
liceului, directorii şcolilor primare de băieţi: nr. 1, 2, 3, 4, 5 (elevii purtau
costume naţionale, steagul şcolii, şi se aşezau în biserică într-o ordine
prestabilită, pe clase); poliţiştii locali, viceconsulul austro-ungar, agentul
consular elen, viceconsulul Imperiului German, consulul Belgiei, viceconsulul
Marii Britanii, comandantul Diviziei I Militară Teritorială, comandantul Diviziei
a II-a activă, poliţia, dar şi un numeros public 20.
Informaţii bogate despre felul cum s-a organizat această manifestare
datează din anul 1877, anul obţinerii independenţei României.
Aşadar, aniversarea urcării pe tron a Măriei Sale Carol I, domnitorul
românilor, şi Declaraţia de independenţă s-a celebrat cu toată solemnitatea cerută
de această zi istorică. La ora 11, s-a cântat un Te Deum la Biserica Madona
Dudu, în prezenţa autorităţilor civile „adunate incomplect”, a generalului
Haralambie, comandantul Diviziei I de Militari, înconjurat de statul său major şi
a unui foarte numeros public de notabilităţi. Ceremonia religioasă a fost salutată
cu salve de tunuri şi, la ieşirea din biserică, un batalion de colegani a defilat cu
drapele pe care era înscris „Viitorul şi Independenţa României”. De asemenea,
generalul Haralambie a ţinut un discurs tinerilor prezenţi, făcându-le cunoscute
datoriile şi sacrificiile pe care trebuiau să le facă în continuare, spre a păstra o
Românie liberă şi independentă. Discursul a emoţionat asistenţa, iar entuziasmul
şi strigătele de „Ura!” au devenit generale.
Programul dedicat acestei zile a continuat să se desfăşoare la Palatul
Administrativ din Craiova, unde au avut loc felicitările tuturor autorităţilor şi ale
orăşenilor, ocazie cu care s-au ridicat toasturi pentru M. S. Domnul, guvernul
său, Corpurile Legiuitoare şi armata Română21.
„Declarându-se independenţa ţării – menţiona prefectul Doljului,
I. N. Titulescu –, a avut loc o puternică manifestare în oraş, locuitorii sărbătorind
cu torţe şi muzică şi în entuziasmul cel mai mare au venit la Prefectură făcând
20

S.J.A.N. Dolj, Fond Prefectura Judeţului Dolj, dosar nr. 7/1878, ff. 7-8.
Ibidem, dosar nr. 13/1877, f. 29.
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călduroase urări pentru marile fapte româneşti ce s-au îndeplinit astăzi sub
dinastia M. S. Carol”22.
În aceeaşi zi, adresa Înălţimii Sale Domnitorului Carol I următoarea
telegramă: „În numele judeţului întregu felicitu pe Înălţimea Voastră pentru ziua
de astăzi care este cea mai mare sărbătoare a României. Măreţie şi faptă a
independenţei României apărută sub auspiciile Măriei voastre a impus doljenilor
o nemărginită credinţă care dă acuşi energie a susţine Independenţa şi drepturile
ţării până la cele din urmă puteri ale lor. Dea Domnul ca drumul Măriei Sale să
fie încununat de glorie şi fală”23.
Un an mai târziu, programul de la 10 Mai s-a desfăşurat după acelaşi
scenariu, după cum o dovedeşte raportul prefectului către ministrul de Interne:
„Ziua de 10 mai s-a celebrat în Craiova prin Te Deum cântat la Biserica Madona
Dudu în prezenţa autorităţilor civile şi militare. O campanie din garda naţională
cu muzică au făcut onorurile. După Te Deum am primit împreună cu
D. Comandant al Diviziei I militare teritoriale la palatul administrativ felicitările
făcute Măriilor Lor Domnitorului şi Doamnei de către capii autorităţilor şi mai
mulţi particulari; s-au închinat mai multe toaste pentru scumpii noştri suverani,
armata şi guveru.
Dupe datorie am felicitat pe Măria Sa Domnitorul arătându-i
sentimentele de iubire şi devotament exprimate la felicitări în această ocazie.
La ora 8 seara, prin îngrijirea D. Şefu al guardei cetăţeneşti s-au dat o
masă D-lor ofiţeri din Divizia I ce sosea în acel moment de la Calafat şi s-au
închinat mai multe tuaste. În acelaşi timp, s-au dat vin şi de mâncare la mai mulţi
soldaţi şi guardişti cetăţeneşti pentru răniţi români. Muzicile şi cântări au
contribuit a răspândi veselia peste aceşti oaspeţi. Oraşul a fost iluminat”24.
O atmosferă de entuziasm se constată şi la reşedinţele de Subprefecturi
şi în comunele rurale. În Plasa Filiaşi, locuitorii şi-au manifestat sentimentele de
iubire şi devotament pentru tron, dinastie, dar şi o mare bucurie în momentul
trecerii prin localitate a Regimentului 2 Dorobanţi şi a Batalionului 3 Vânători,
venind de la Severin. Se menţionează că a fost şi o „sublimă” paradă a armatei.
Colonelul Schilet şi întregul corp de ofiţeri au asistat la cântarea Te Deum-ului,
după care, colonelul a ţinut o scurtă cuvântare soldaţilor pe care-i conducea,
amintindu-le despre primirea Mării Sale „cu urări la Bucov, Griviţa şi Kusurlui,
strigând ura aici ca şi acolo”25.
Manifestări asemănătoare au avut loc şi la Bechet şi Calafat, încheiate
cu urări şi toasturi pentru sănătatea Măriei Sale Domnitorul Carol I, a Doamnei
Elisabeta şi armatei române „prin care ne-am dobândit independenţa”26.
22

Ibidem, f. 24.
Ibidem, f. 28.
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Ibidem, dosar nr. 7/1878, f. 62.
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Ibidem, f. 65.
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Ibidem, f. 66.
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În localităţile Calafat, Bechet şi Filiaşi, armata a luat parte la
manifestaţiile şi banchetele organizate în onoarea acestei zile27.
În 1879, ceremonia deschiderii acestei sărbători a debutat cu oficierea
unui Te Deum la Templul Coral Israelit, începând cu ora 9 a.m. în prezenţa
prefectului. O oră mai târziu s-a oficiat Te Deum şi la biserica Madona Dudu de
către Prea Sfinţia Sa Atanasie, Episcopul Eparhiei Râmnicului Noul Severin în
prezenţa autorităţilor civile şi militare28.
În anul 1881, anul în care România a devenit Regat, tabloul obişnuit al
participanţilor la acest eveniment este completat de un număr de 300 de
locuitori, domiciliaţi în plasa Ocolu, care au sosit la Craiova din dorinţa de a
participa activ la serbarea dată în numele încoronării Regelui, organizată în oraş.
Pentru a lua parte la festivităţi, ei au confecţionat 150 de stindarde şi 150 de
lampioane. Pentru confecţionarea acestora, fiecare comună a contribuit cu câte
zece lei, la care se adăugau câte doi „funţi”29 mici de lumânări şi câţiva lei
pentru hrana oamenilor30.
În anul 1885, cu prilejul organizării unui bal care să marcheze
aniversarea zilei de 10 Mai, s-au adresat invitaţii către administratorii judeţelor
ţării şi ai oraşelor reşedinţă de judeţ, să trimită la Bucureşti câte trei reprezenanţi
pentru fiecare judeţ al ţării: doi membri ai Consiliului Judeţean, dintre care unul
să fie sătean, iar în cazul în care, în cadrul Consiliului nu se găsea vreun sătean,
atunci să se trimită unul desemnat din afara Consiliului şi un membru al
Consiliului Comunal de reşedinţă. Se solicita ca ţinuta delegatului sătean să fie
costumul naţional, ca simbol al localităţii sale. Un alt element distinct al zonei pe
care o reprezenta trebuia să fie drapelul judeţului şi cel al comunei de reşedinţă.
Pentru participarea la evenimentul organizat în capitală delegaţii
beneficiau de o diurnă suportată din fondurile prevăzute în bugetele locale,
într-un cont special pentru serbări31.
Din partea Craiovei au fost delegaţi să meargă la Bucureşti: Mihail
Trişcu, primul ajutor de primar, Gogu Ştefănescu, membru în Consiliul Judeţean
şi, ca sătean, Constantin Dinulescu, consilier judeţean32.
La ceremonie au fost invitaţi, de asemenea, şi câte trei răniţi de război
din fiecare judeţ, participanţi la ultimul război, selectaţi de către comandanţii
corpurilor de armată, dintre persoanele a căror stare fizică le permitea să se

27

Ibidem, f. 62.
Ibidem, dosar nr. 13/1879, f. 62.
29
O „funţie” este echivalentul unei jumătăţi de kilogram.
30
Ibidem, dosar nr. 9/1881, ff. 69, 72.
31
Ibidem, dosar nr. 32/1885, f. 20. Diurna trebuia să acopere atât cheltuielile timp de
patru zile, perioadă în care delegaţii staţionau în capitală, cât şi costul transportului până la cea mai
apropiată staţie CFR.
32
Ibidem, ff. 22, 30.
28
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deplaseze. Odată ajunşi în Bucureşti, ei „au fost puşi în subsistenţa corpurilor
din garnizoană”33.
Trebuie remarcat faptul că s-a dispus, în 1885, prin ordin ministerial, să
nu se mai marcheze sărbătorile naţionale prin salve de foc, cu excepţia capitalei,
şi aceasta pe motivul că muniţia consumată se ridica la o sumă destul de
însemnată. Nu se supuneau ordinului acele judeţe sau primării care-şi asumau
plata acestor salve către regimentele de artilerie. Se menţiona că: „Regimentele
d’artilerie au totdeauna un număr de muniţiuni destinate pentru scopul acesta”34.
În anul 1891, ziua de 10 Mai a marcat jubileul de 25 de ani de domnie ai
Regelui Carol I şi a 10-a aniversare a încoronării Alteţelor Regale. Evenimentul
a fost marcat prin organizarea unui serviciu religios de seară, pe data de 9 mai, la
ora 8, la care au fost invitate să ia parte toate autorităţile locale. Un Te Deum a
fost oficiat pe 10 mai, la ora 10 a.m., în prezenţa aceloraşi notabilităţi locale35.
În anul 1906, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie ai Regelui Carol
I, „pentru a perpetua amintirea acelei aniversări”, s-a instituit prin Înalt Decret,
cu nr. 5.384 din 28 Decembrie 1905, Medalia Jubiliară Carol I36.
Ziua de 10 Mai a fost aniversată în Craiova, la biserica Madona Dudu,
cu aceeaşi solemnitate şi în acelaşi cadru, până în anul 1913, când clădirea
bisericii a fost demolată, fiind construit un nou locaş, mult mai încăpător. De
altfel, izbucnirea Primului Război Mondial a făcut, practic, aproape imposibilă
celebrarea acestei mari sărbători naţionale. Potrivit Jurnalului Consiliului de
Miniştri nr. 461/1921, Ziua de 10 Mai – Aniversarea Proclamării Independenţei
1877 şi a Regatului / „Ziua Naţiunii” – a continuat să se celebreze prin Te Deum
în toată ţara şi defilări de trupe începând cu anul 192137.
De remarcat este că Biserica Ortodoxă a avut un loc central în cadrul
ceremoniilor sărbătorilor naţionale, aceasta şi datorită faptului că societatea
românească era una profund marcată de o religiozitate care infuzează toate
aspectele vieţii cotidiene ale individului. Biserica a reprezentat întotdeauna
liantul între toate categoriile sociale şi profesionale şi a făcut posibilă
conlucrarea şi comunicarea, prin aducerea laolaltă, între diferitele autorităţi
administrative.
.
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Ibidem, f. 24.
Ibidem, f. 47.
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S.J.A.N. Dolj, fond Epitropia Bisericii Madona Dudu, dosar nr. 29/1891, f. 27.
36
Ibidem, dosar nr. 22/1906, f. 26.
37
Diana Mihaela Păunoiu, op. cit., p. 68.
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Anexe
1. Programu38
Pentru serbarea Naţionale de 24 ianuarie aniverasarea îndouitei
alegeri a Măriei Sale Pre Înălţatului Nostru Domnu
I
Zioa de 24 Ianuarie aniversala alegerii Înălţimei Sale Domnitorul
Principateloru-Unite, fiindu cea mai mare sěrbătore Naţionale de realisarea în
persona Măriei Sale a principiului Unirei Moldo-Romăniloru, se va celebra în
totă ţera.
II
La 6 1/2 ore de dimineţă se va saluta zioa dupo dealu Curţii Mihai Vodă
cu 21 tunuri spre a vesti Capitalei deschiderea sěrbătorei.
III
La 9 ore de dimineţă, oştirea de tote armele în plină uniformă, va fi
aşezată în curtea şi dealulu Metropoliei.
IV
La aceeaşi oră se voru aduna în curtea Metropoliei DD. Starosti ai
osebiteloru corporaţiuni din capitală cu drapelele loru.
V
La 10 ore înainte de amezi, în Biserica Sântei Metropolii, dupe
săvârşirea oficiului leturgii, se va cânta unu Te-deum de către Pre Sânţia sa
Părintele Metropolitu, la care voru asista Domnii Miniştri, Statulu Maioru alu
oştirei şi funcţionarii Statului. Corpulu diplomaticu va fi invitatu a asista la Tedeum. Pe cându se va cânta Te-deumu se va saluta cu 101 tunuri.
VI
De la 12 ore până la 2 dupe amezi în sala Palatului tronului, va fi
priimirea felicitaţiuniloru.
VII
D. Ministru secretaru de Statu la departamentulu Culteloru cu acelu alu
Departamentului afaceriloru străine, voru face invitaţiunile cerute, atâtu pentru
celebrarea religiosă câtu şi pentru ceremonialulu felicitaţiuniloru întru ceea ce
privesce la corpulu diplomaticu şi funcţionarii Statului.
VIII
Sera totă capitala va fi iluminată, Ministrulu din întru în înţelegere cu
Consiliulu Municipale voru îngriji de iluminarea localeloru autorităţiloru
publice.

38

S.J.A.N. Dolj, Fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar
nr. 49/1861, f. 25.
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IX
D. Ministru secretaru de Statu la departamentulu din întru, prin
înţelegere cu Ministru culteloru, va face punere la cale ca în tote oraşele şi satele
să se serbese ziua de 24 Ianuarie ca o serbătore naţionale, şi în tote bisericile să
se facă Te-deum pentru a invoca bine-cuvântările Providenţi asupra Înălţimei
Sale Principelui Domnitoru.
X
La 10 ore înainte de amezi în oraşe, residenţe de Judeţe după săvârşirea
oficiului leturgii, se va celebra Te-deum în presenţa D-loru Administratori şi a
tutuloru funcţionariloru Statului, unde va fi şi unu escadronu de gendarmi în
plină uniformă ca să salute cu trei salve de puşci cântarea Te-deumului.
XI
Domnii Administratori de judeţe la 12 ore voru priimi felicitaţiunile
tutuloru funcţionariloru Statului. Sera tote oraşele vor fi iluminate prin îngrijirea
D-loru Administratori cu municipalităţile, întru ceea ce priveşce localele
autorităţiloru publice.
XII
În fie-care oraşu să se împarţă din fondurile municipale pâine şi carne la
zece până la cinci-zeci familii din cele mai scăpătate.
2. PROGRAM
Pentru serbarea Naţională de 24 Ianuarie aniversala alegerii Înălţimei
Sale Principelui Domnitor39
I
Zioa de 24 Ianuarie, aniversala alegerii Înălţimei Sale Domnitorul
Principateloru-Unite, fiind cea mai mare sărbătore Naţionale, se va celebra în
totă Ţara.
II
La 6 1/2 de dimineţă, se va anuncia serbarea cu 21 tunuri dupe delul
curţii Mihai Vodă.
III
La 9 ore de dimineţă, oştirea de tote armele în plină uniformă, va fi
aşezată în curtea şi pe delul Metropoliei.
IV
La aceeaşi oră se voru aduna în curtea Metropoliei Şefii osebitelor
Corporaţii din capitală cu drapelele lor.
V
La 10 ore înainte de amiazi, în biserica Sântei Metropolii, dupe
săvârşirea oficiului leturgii, se va cânta unu Te-deum de către Prea Sfinţia Sa
39

Ibidem, dosar. nr. 84/1863, f. 4.
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părintele Metropolit, la care voru asista D.D. Miniştrii, Corpul legiuitor, Statul
Major al oştirei şi funcţionarii Statului. Corpul diplomatic va fi invitat a asista la
Te-deum. Pe când se va cânta Te-deumul se vor da 101 tunuri.
VI
Sera totă capitala va fi iluminată.
VII
În tote oraşele, târguri şi sate se va serba zioa de 24 Ianuarie, şi se va
cânta Te-deum la tote Bisericile la 10 ore de dimineţă; în oraşele de reşedinţă ale
Districtelor, după săvârşirea Te-deumului care se va face în presenţa Prefecţilor
şi a tuturor funcţionarilor Statului, va fi şi un escadron de jandarmi în plină
uniformă, ca să salute cu trei salve de pusci cântarea Te-deumului.
În oraşele unde se află Reprezentanţi ai Puterilor streine, se vor invita la
Te-deum.
VIII
Prefecţii Districtelor, la 12 ore, vor priimi felicitaţii în numele
Guvernului. Sera tote oraşele voru fi iluminate.
Ministru din Întru N. CREŢULESCU
Anul 1863, Ianuarie 12,
Bucureşti

3. Programa
pentru Serbarea Naţionale de 24 IANUARIU40
I
Ziua de 24 Ianuariu aniversară îndoitei alegeri a Mării salle
Domnitorului şi a realisărei definitivei Uniri a Romăniei se va celebra cu
solemnitate.
II
În sera de 23 Onor. Consiliu Municipale va da în sala Theatrului unu
balu orăşenescu din partea Communei.
III
La ora 8 în dimineţa zillei de 24 se va distribui de Primărie pâina şi
carne poporului în curtea ospelului Municipale.
IV
La ora 10 oştirea de tote armele, în mare ţinută va fi aşezată în curtea
bisericii Madona Dudu.
V
La aceiaşi oră se voru aduna în acela-şi locu capii osebiteloru corporaţii
alle Comunei cu drapelele loru.
40

Ibidem, dosar nr. 219/1865, f. 5.
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VI
La ora 11 înainte de amiazi în biserica Madona Dudu după săvârşirea
officiului Sântei leturgii, se va cânta The-deumu, la care voru assista tote
autorităţile civile şi militare împreună cu poporulu, precum şi DD: Agenţi ai
puteriloru străine.
VII
După The-deumu la ora 12, Prefectulu şi Primarulu voru priimi
felicitaţiunile în sala Onor. Consiliu Municipale.
VIII
Sera Oraşiulu va fi iluminatu, şi band musicale aşezate în mai multe
puncte ale Oraşiului, voru amusa poporulu.
P. Prefectu I. GEORGESCU

Craiova 1865 Ianuariu 24

4. Domnului Ministru de Interne
Bucureşti
Ziua de 10 mai s-a celebrat în Craiova prin Tedeum cântat la Biserica
Madona Dudu în prezenţa autorităţilor civile şi militare. O campanie din garda
naţională cu muzică au făcut onorurile. După Tedeum am primit împreună cu
D. Comandant al Diviziei I militare teritoriale la palatul administrativ felicitările
făcute Măriilor Lor Domnitorului şi Doamnei de către capii autorităţilor şi mai
mulţi particulari; s-au închinat mai multe toaste pentru scumpii noştri suverani,
armata şi guveru.
Dupe datorie am felicitat pe Măria Sa Domnitorul arătându-i
sentimentele de iubire şi devotament exprimate la felicitări în această ocazie.
La ora 8 seara, prin îngrijirea D. Şefu al guardei cetăţeneşti s-au dat o
masă D-lor ofiţeri din Divizia I ce sosea în acel moment de la Calafat şi s-au
închinat mai multe tuaste. În acelaşi timp, s-au dat vin şi de mâncare la mai mulţi
soldaţi şi guardişti cetăţeneşti pentru răniţi români. Muzicile şi cântări au
contribuit a răspândi veselia peste aceşti oaspeţi.
Oraşul a fost iluminat.
Din telegramele primite de la patru subprefecţi am văzut că zece Maiu
s-au sărbătorit la reşedinţele de Subprefecturi şi prin comunele rurale cu cel mai
mare entuziasm. La Calafat, Bechet şi Filiaşi armata au luat parte la
manifestaţiuni şi la Banchetele date în onoarea acestei zile41.

41

Ibidem, dosar nr. 7/1878, f. 62.
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5. Telegramă
Mării Sale Domnitorului Carol I
Piteşti
Adecă spre 10 ani urmare a suirii Înălţămii Voastre pe tronul României
au fost celebrată în Craiova şi în district, cu cea mai mare solemnitate şi salută
cu o bucurie indescriptibilă.
Interpret fidel al autorităţilor civile şi al judeţenilor ce au venit să mă
felicite, vin a depune la picioarele tronului Mării Voastre sentimentele de
devotament, iubire, respect şi credinţă, ce toţi doljenii părtează pentru înălţimea
voastră.
Să trăiţi Măria voastră ani mulţi fericiţi
Să trăiască Măria Sa Doamna,
Să trăiască România liberă şi independentă!
Prefectul Jud Doljiu42
6. Telegramă
Domnului Ministru de Interne
Bucureşti
Serbarea aniversării încoronării Măriilor Lor, Regele şi Regina, s-au
celebrat astăzi cu toată pompa la Catedrala Madona Dudu.
Au asistat toate autorităţile civile şi militare şi un numeros public.
După terminarea tedeumului trupele tuturor corpurilor din garnizoană au
făcut defilarea.
Am primit felicitaţiuni la Palatul Administrativ din partea D. Primar al
oraşului, D. Preşedinte al Consiliului Judeţean, Corpul de armată, autorităţile
administrative şi judeţene, cler, corpul profesoral şi orăşeni.
Străzile oraşului sunt arborate cu stindarde naţionale.
Populaţiunea este animată pentru această serbare.
Rog binevoiţi a fi interpretul devotamentului exprimat Majestăţilor Lor
de către autorităţi, Corpul Profesoral, cler, publicul craiovean, cum şi din partea
judeţului nostru.
Prefect Doljiu43

42
43

Ibidem, f. 61.
Ibidem, dosar nr. 32/1885, f. 33.
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THE MADONA DUDU CHURCH IN THE CEREMONIAL ROLE OF THE
NATIONAL HOLIDAYS ORGANIZED AT CRAIOVA
(Abstract)
It is well known that the Romanian Orthodox Church has been always involved
in the problems of the community. An important role belongs to the religious ceremony
during the national holidays, a succesfull framework that brought together notables and
citizens.
In this study I tried to offer a research perspective on how was constructed a
festive community framework in Craiova around the most important moments of the
birth of the modern Romania such as: January 24, 1859 (the Romanian Principalities
Unification) and May 10 (Carol I’ entrance and the Independence Day).

May 10.

Keywords: Church, Madona Dudu, Craiova, national holidays, January 24th,

INSTITUŢII COOPERATISTE ÎN JUDEŢUL VÂLCEA,
ÎN PERIOADA 1940-1948


GEORGETA GHIONEA

Perioada 1940-1948 a fost subiectul unor ample lucrări de specialitate,
care au analizat eliminarea proprietăţii private, politizarea sferei politice,
îngrădirea libertăţii religioase, subordonarea Bisericii Ortodoxe Române prin
presiune şi şantaj, reforma agrară din anul 1945, colectivizarea şi
industrializarea, cultura, cenzura ş.a. Toate aceste teme au fost cercetate de o
serie de specialişti români şi nu numai. Cu toate că a fost publicat un număr
mare de studii şi lucrări, considerăm, totuşi, că despre sistemul bancar şi de
credit din România, în perioada amintită, nu s-a scris suficient. Există încă
probleme care se impun a fi cercetate şi valorificate, iar reconstituirea şi
analizarea unor subiecte de istorie locală – precum cooperaţia din judeţul Vâlcea
– pot fi în măsură să întregească istoria activităţii bancare a unei regiuni şi chiar
a unui stat.
În contextul absenţei lucrărilor de specialitate, am încercat să realizăm,
pe baza informaţiilor existente în arhive, o prezentare a situaţiei societăţilor
cooperatiste din judeţ, pentru intervalul de timp mai sus-menţionat. Activitatea
acestor instituţii s-a bazat pe o serie de principii, a căror trecere în revistă
prezintă interes şi în etapa actuală. Astfel, prin creditele acordate, societăţile
cooperative de credit au dorit să vină în sprijinul categoriilor defavorizate:
funcţionari, meşteşugari, comercianţi şi agricultori. Ele au încercat să acorde, în
condiţii avantajoase, creditele necesare pentru achiziţionarea de locuinţe,
pământ, seminţe, unelte agricole, vite etc. Pentru a putea funcţiona legal,
societăţile trebuiau să îndeplinească câteva condiţii de bază, dintre care ne-au
reţinut atenţia următoarele: capitalul subscris să fie de minimum 100 de milioane
de lei pentru cooperativele de credit urbane cu până la 500 de membri,
majorându-se proporţional cu creşterea numărului acestora; raza lor de activitate
să fie limitată la un cartier din oraş sau oraşul întreg; băncile populare rurale să
aibă capitalul social de cinci milioane de lei cu minimum de 500 de asociaţi;
capitalul vărsat să reprezinte 30% din cel subscris; cooperativele rurale de
aprovizionare să aibă capitalul social de un milion de lei şi cel puţin 30% din
numărul capilor de familie din comună; cooperativele forestiere să funcţioneze
cu capitalul necesar atingerii obiectivelor propuse prin statute; cooperativele de
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consum urbane să aibă un capital social de 50 de milioane de lei şi cel puţin 500
de asociaţi1 etc.
Majoritatea societăţilor cooperatiste de credit din judeţ au fost fondate în
baza legii băncilor populare săteşti sub coordonarea şi controlul Casei lor
Centrale, din anul 1903, şi au funcţionat în conformitate cu legea cooperaţiei din
anul 1935, cu modificările din 23 iunie 1938, 20 ianuarie 1939, 18 octombrie
1940 şi 22 februarie 19412.
În perioada studiată (1940-1948), un rol important în controlul
instituţiilor de credit cooperatist din judeţul Vâlcea l-au avut: Institutul Naţional
al Cooperaţiei (INCOP), înfiinţat prin Decretul-lege din 23 iunie 1938, care
îndeplinea funcţiile de îndrumare, control şi propagandă; Consiliul Superior
Bancar şi Banca Naţională a României, care a activat prin intermediul sucursalei
din localitate, înfiinţată în anul 1901. Cu atribuţii de control şi îndrumare a fost
înfiinţată, în anul 1915, şi Federala judeţeană la care au aderat, în timp, atât
băncile populare din mediul urban şi rural, cât şi cooperativele de desfacere,
producţie şi consum.
Banca Federală „Cozia”, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, a fost înfiinţată la
30 octombrie 1915. Actul constitutiv şi statutele sale au suferit mai multe
modificări. Cea care ne-a reţinut atenţia a fost aceea din 12 iunie 1940, când
adunarea generală a decis înfiinţarea unei secţii economice pe lângă Federală,
având drept scop: valorificare, producţie, consum, arendare, exploatare de
păduri, înfiinţare de depozite de lemne pentru foc şi cherestea etc. Din
documente de arhivă aflăm că iniţiativa înfiinţării acestei secţii a fost primită
bine, în contextul în care: „Negustorii au devenit speculanţii articolelor
alimentare, pe seama consumatorilor, care sunt la discreţia lor”3 etc. Ca urmare a
extinderii cadrului de operaţiuni bancare şi economice, la data de 28 mai 1942,
Adunarea generală a instituţiei a decis schimbarea denumirii, din Banca Federală
„Cozia”, în Federala Cozia.
La data menţionată, 28 mai 1942, conducerea administrativă era
considerată bună de către organele de control ale Băncii Naţionale a României,
fiind alcătuită din elemente active, dintre care unele făcuseră parte şi din
consiliile anterioare. Componenţa consiliului era următoarea: Aurel D. Hanciu,
preşedinte ales, reprezentantul Cooperativei „Bradul” din Râmnicu Vâlcea;
Nic. V. Panaitescu, preşedinte ales, reprezentantul Băncii populare „Florizel” din
Orleşti; Pr. I. D. Cumpănaşu, membru ales, reprezenta Banca populară „Isvoare”
din Grădiştea; Nicolae Paşoi Marinescu, membru ales, învăţător din Stoeneşti;
Mihail Roşianu, membru ales, învăţător, reprezenta Banca populară „Tărâia” din
1
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Olt, fond Banca Populară Sprijinul, dosar
109/1947-1948, f.n. (în continuare se va cita: S.J.A.N.).
2
Petre Strihan, Constantin Lehaci, Gheorghe Ioviţu, Lege pentru organizarea
cooperaţiei, Bucureşti, 1942, p. 3.
3
S.J.A.N. Vâlcea, fond Banca Naţională a României Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar
126/1940, f. 263.
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Mateeşti; Ion Sava, medicul veterinar al judeţului şi Gh. Turcanu-Botez, inginer
agronom, şeful serviciului agricol Vâlcea, ambii membri de drept.
Raza de activitate a Federalei se întindea şi la câteva comune limitrofe
judeţului Vâlcea, respectiv din Argeş (Bercioiu, Bratia, Racoviţa şi Ibsăşeşti).
Societatea a fost afiliată şi a participat la capitalul următoarelor unităţi
cooperative: Institutul Naţional al Cooperaţiei, Federaţia Naţională de Librărie
şi Cooperativa de Asigurări „Vulturul”.
Activitatea bancară a Federalei, între anii 1940-1945, a fost mai mult
staţionară „din cauza stării de războiu, care a făcut ca oamenii să lipsească din
comune”4. În data de 31 decembrie 1941, Federala „Cozia” avea afiliate: 131 de
bănci populare, cu un capital social subscris de 3.115.000 de lei; nouă
cooperative de consum, cu un capital social subscris de 165.000 de lei şi două
cooperative forestiere, cu un capital social subscris de 25.000 de lei5. După
originea etnică a unităţilor, acestea erau societăţi româneşti în proporţie de
100%, iar după profesiune, situaţia portofoliului era următoarea: agricultori –
6.596.800 de lei; viticultori – 2.000.000 de lei; funcţionari – 1.100.000 de lei;
comercianţi – 220.000 de lei; meseriaşi – 480.000 de lei; diverse profesiuni –
840.000 de lei.
Din cele 131 de bănci populare, dintr-un raport realizat de Banca
Românească, aflăm că numai 55 de instituţii se găseau în activitate. Restul erau:
ca şi inexistente, fie că conducătorii sunt comercianţi, fie că se
desinteresează de activitatea băncilor. Preoţii care figurau în Consilii
au fost obligaţi a demisiona de curând, iar ceilalţi membri din Consiliu
aşteaptă să fie înlocuiţi cu legionari. Efectele acestei desorganizări
economice se resimt şi mai pronunţat în această plină sărăcie din cauza
slabei producţii pomicole, viticole şi agricole6.
În vederea distribuirii creditului către societăţile cooperatiste, Banca
Naţională a României a luat iniţiativa de a cerceta şi verifica, prin organele
proprii, situaţia cooperativelor de orice grad şi categorie care se bucură – direct
sau indirect – de mijloacele de credit de la BNR. Decizia a fost luată deoarece:
experienţa trecutului ne îndreptăţeşte a pune o frână avântului unor
elemente străine şi neserioase, cari activează în viaţa economică a
satelor şi cari dau naştere, mai târziu, cunoscutelor portofolii lichidate
pe seama Statului7.
4

Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 1.
6
Idem, fond Banca Românească, dosar 13/1940, ff. 360-368.
7
Idem, fond Banca Naţională a României Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar 98/1948,
5

f. 134.
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Evaluarea instituţiilor s-a realizat pe baza datelor furnizate de acestea şi
verificate de către Federală. Statisticile realizate trebuiau să cuprindă informaţii
referitoare la felul comerţului practicat, cu indicarea principalelor specialităţi,
seriozitatea şi onestitatea firmei, modul cum îşi îndeplineau angajamentele,
organizarea internă şi conducerea unităţii8 etc.
Ca atare, în intervalul 1940-1941, din reţeaua băncilor populare
examinate de către Banca Naţională a României, 137 au fost instituţii de credit
afiliate Băncii Federale „Cozia”. Dintre acestea, 36 erau declarate unităţi bune,
24 erau unităţi slabe, iar 77 au fost unităţi mediocre. Din punctul de vedere al
conducerii unităţilor anchetate, acestea prezentau următoarea situaţie: 38 au fost
conduse bine, 56 au avut conducere slabă, iar 43 erau conduse mediocru9 (a se
vedea Anexa 1). La aceeaşi dată, erau anchetate: cinci obşti de arendare de
pământ10, 13 cooperative forestiere11, şase cooperative de aprovizionare12, 13
cooperative de consum13 şi două cooperative de producţie14.
În lumina acestor date, putem afirma că mişcarea cooperatistă era destul
de puternică în judeţ, atât prin prisma numărului de unităţi, cât şi prin vechimea
lor, multe dintre ele fiind înfiinţate de peste 40 de ani15, însă erau slab
administrate din cauza imposibilităţii recrutării unui personal pregătit pentru
funcţionarea lor.
La 31 decembrie 1945, Federala Cozia grupa un număr de 258 de
unităţi afiliate, dintre care 139 erau bănci populare, iar 119 erau cooperative de
consum, aprovizionare sau producţie, numărul membrilor fiind de 46.198 de
persoane. În ceea ce priveşte repartiţia acestor societăţi, pe o suprafaţă de 4.081
de km2, la o populaţie de 300.000 de locuitori, graficul mişcării cooperative, în
data de 31 decembrie 1945, era următorul16:

8
S.J.A.N. Olt, fond Sucursala Băncii Naţionale a României, Agenţia Slatina, dosar
173/1938-1939, f. 15.
9
S.J.A.N. Vâlcea, Banca Naţională a României, Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar
98/1948, ff. 63-68.
10
Situaţia obştilor de arendare de pământ a fost următoarea: două erau mediocre, două
– slabe, una – bună.
11
Situaţia cooperativelor forestiere a fost următoarea: patru erau mediocre, patru
– slabe, trei – bune, două se aflau în lichidare.
12
Situaţia cooperativelor de aprovizionare a fost următoarea: două erau slabe, trei
– bune, una se afla în proces de lichidare.
13
Situaţia cooperativelor de consum s-a prezentat astfel: cinci erau mediocre, patru
– slabe, trei – bune, una nu funcţiona.
14
Situaţia cooperativelor de producţie a fost următoarea: una era mediocră şi una era
bună.
15
Ibidem, dosar 126/1940, f. 3.
16
Ibidem.
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Tabelul 1
Graficul mişcării cooperative, la 31 decembrie 1945, în judeţul Vâlcea
Nr.
crt.

Cooperative

1.
2.

Bănci populare
Cooperative
de
consum
Cooperative
de
aprovizionare
Cooperative
forestiere
Lăptării
Cooperative
viticole
Obşti
de
cumpărare
Obşti de arendare
Diverse
Total

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oraş

Sat

11
2

128
1

3

Total
139
3

Număr
de
membri
138.994
596

Capital
social vărsat/
mii de lei
8.023
2.795

74

77

16.618

191.286

3

18

21

2.829

19.810

2

-

2

845

6.192

-

9

9

693

8.778

1
1
23

1
4
235

2
5
258

45
752
46.198

1.417
130
369.402

Pentru cooperaţia din judeţul Vâlcea, în perioada 1940-1945, din sursele
verificate am putut desprinde următoarele concluzii: instituţiile au fost conturate
pe necesităţile şi îndeletnicirile sătenilor şi a existat un număr mai mare de bănci
populare, decât cooperative de aprovizionare, producţie şi consum. După anul
1945, cea mai mare parte a cooperativelor s-au dovedit neviabile, motiv pentru
care Institutul Naţional al Cooperaţiei a decis lichidarea lor. Astfel, în intervalul
1945-1947, în judeţul Vâlcea, au fost desfiinţate un număr de 56 de cooperative
(24 de bănci populare şi 32 de cooperative de aprovizionare, forestiere şi de
consum).
În vederea revigorării cooperaţiei vâlcene, după 1945, organele de
control ale BNR au solicitat administraţiei Federalei Cozia: o atentă îndrumare a
unităţilor de gradul I din raza sa de activitate; supravegherea gestionarilor şi a
modului cum aceştia administrează depozitele; înfiinţarea de cooperative de
producţie specifice regiunii: fabrici de cherestea, instalaţii de ţesături, fabrici de
unt şi brânzeturi, cooperative pentru colectarea fructelor şi a vinurilor17 etc.
Rezultatul s-a văzut în scurt timp, Institutul Naţional al Cooperaţiei dând
aprobare pentru constituirea de noi societăţi necesare aprovizionării populaţiei.
17

Ibidem, f. 17.
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În consecinţă, în judeţul Vâlcea au fost înfiinţate, după anul 1945, un
număr de 23 de cooperative, după cum se poate vedea din tabelul următor:
Tabelul 2
Cooperative înfiinţate după anul 1945, în judeţul Vâlcea
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cooperativa
Ajutorul
Cuza Vodă
Înălţarea
Lespezile Ionaşcului
Muncitorul
Ogorul
Ţăranilor
Unirea
Unirea
Solidaritatea
Luncavăţul
Aninoasa
Luncavăţul
Podgoriile
Înflorirea
Mihai Viteazul
Băile Olăneşti
Măgura
Albina
Albina
Unirea
Livadia
Cheia

Sediul cooperativei
Călineşti-Proieni
Milostea
Olăneşti-Sat
Dobriceni
Jiblea
Cârstăneşti
Horezu
Guşoieni
Păuşeşti-Măglaşi
Râmnicu Vâlcea
Oteşani
Bercioiu
Şirineasa
Mitrofani
Fometeşti
Creţeni
Băile Olăneşti
Slătioara
Budeşti
Ciuteşti
Nemoiu
Olăneşti
Cheia

Anii de
funcţionare
1945-1948
1945-1949
1945-1949
1945-1950
1945-1948
1945-1948
1945-1948
1945-1948
1945-1948
1945-1950
1946
1946-1948
1946-1948
1946-1948
1946-1947
1946-1951
1946-1951
1946-1953
1947-1949
1947-1949
1947-1950
1947-1950
1948-1949

Din sursele studiate observăm faptul că în perioada 1945-1948, Institutul
Naţional al Cooperaţiei a dat cu mare discernământ aprobare pentru constituirea
de noi societăţi cooperative şi a trecut la lichidarea celor care s-au dovedit
neviabile. După naţionalizarea din anul 1948, în mediul urban s-au înfiinţat
magazine mixte de stat, iar în mediul rural, cooperative de consum. Acestea au
asigurat aprovizionarea şi desfacerea cu mărfuri şi, totodată, achiziţionarea de
produse agricole de la ţărănime.
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Anexa 1
Situaţia băncilor populare urbane şi rurale din judeţul Vâlcea la 31 decembrie
194018:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Denumirea
unităţii

Academia
Română

Ajutorul
Albina
Albina
Albina
Albina Bodeştilor
Alunul
Aninoasa
Aninoasa
Arnota
Aurora
Avântul
Baba Novac
Băbeni
Bărbătescu
Bârsanul
Beica
Buna Vestire
Buna Vestire
Călimăneşti
Căminul
Învăţătorilor
Cerbul Lotrului
Cerna
Cerna
Cernişoara
Cetatea
Ciumagi
Mihail
Kogălniceanu
Credit Popular
Crinul
Cuza Vodă
18

ff. 63-68.

Adresa unităţii
Oteteliş

Capitalul
social
vărsat/lei
250.000

Calificarea pe anul
1940
situaţia
conducerea
bună
bună

Râmnicu Vâlcea
Laloşu
Surupatele
Sineşti
Bodeşti
Alunu
Glăvile
Stroeşti
Regele Carol II
Tomşani
Băile Govora
Căzăneşti
Băbeni Bistriţa
Bărbăteşti
Drăgăşani
Uşurei
MădulariCernişoara
Râmeşti Beica
Călimăneşti
Râmnicu Vâlcea

2.665.000
598.000
231.000
461.000
645.000
313.000
670.000
284.000
768.000
77.000
290.000
302.000
1.066.000
370.000
604.000
17.000
130.000

bună
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
bună
mediocră
mediocră
mediocră
slabă
slabă
slabă
bună
mediocră
mediocră
slabă
bună

bună
mediocră
bună
slabă
bună
slabă
slabă
slabă
bună
slabă
slabă
slabă
mediocră
bună
slabă
mediocră
slabă

143.000
1.135.000
5.551.000

mediocră
bună
bună

mediocră
bună
bună

Mălaia
Bătăşani
Copăceni
Armăşeşti
Grădiştea
Ciumagi-Dejoiu
Ocnele Mari

164.000
750.000
197.000
303.000
1.289.000
288.000
3.056.000

mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră

bună
mediocră
slabă
bună
slabă
slabă
bună

395.000
288.000
464.000

mediocră
mediocră
mediocră

mediocră
mediocră
slabă

Făureşti
Lăpuşata
Ghioroiu

Idem, Banca Naţională a României, Agenţia Râmnicu Vâlcea, dosar 98/1948,
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Dejoiu
Deşteptarea
Deşteptarea
Dobruşa
Dobriceni
Doina
Drăganul
Dragostea
Dreptatea
Drumul lui Traian
Energia
Floarea
Stăneştilor
Florizel
Gândacul Albinaş
Geamănă
General
Praporgescu
Glăvile
Gloria
Govora
Greceanca
Înălţarea
Independenţa
Înfrăţirea
Înfrăţirea
Înfrăţirea
Înfrăţirea Brădetu
Îngerul
Învierea
Isvoarele
Isvorul Rece
Isbânda Satelor
Isvorul
Tămăduirii
Lădeşti
Lumina
Luncavăţul
Luptătorul
Maica Domnului
Măciuca
Mihăieşti
Milosteanca
Muncitorul
Vâlcean

Dejoiu-Nisipi
Fârtăţeşti
Stăneşti Cerna
Ştefăneşti
Dobriceni
Buneşti
Drăganul
Creţeni
Roeşti
Voiceşti
Slătioara
Stăneşti Lunca

94.000
133.000
736.000
196.000
117.000
382.000
255.000
414.000
328.000
213.000
482.000
570.000

slabă
mediocră
bună
slabă
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
slabă
mediocră
mediocră
mediocră

slabă
bună
bună
slabă
mediocră
mediocră
slabă
bună
slabă
mediocră
bună
mediocră

Orleştii de Sus
Guşoeni
Dozeşti
Foleştii de Sus

284.000
516.000
380.000
132.000

mediocră
mediocră
bună
slabă

slabă
bună
bună
slabă

Glăvile
Băbeni Olteţ
Govora Sat
Greci
Oteşani
Frăţila
Cârstăneşti
Giuleşti
Veaca
Păuşeşti Măglaj
Roşiile
Călineşti
Grădiştea
Isvorul Rece
Mădulari Beica
Smeurăt

352.000
269.000
198.000
234.000
533.000
205.000
328.000
716.000
383.000
698.000
537.000
101.000
134.000
300.000
474.000
231.000

mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
bună
bună
mediocră
bună
slabă
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră
slabă

slabă
mediocră
mediocră
slabă
slabă
bună
bună
bună
slabă
bună
slabă
slabă
mediocră
slabă
slabă
slabă

Lădeşti
Fumureni
Dăeşti
Pleşoiu
Rm. Vâlcea
Măciuca
Mihăieşti
Milostea
Râmnicu Vâlcea

642.000
203.000
273.000
122.000
29.000
790.000
604.000
88.000
118.000

mediocră
mediocră
bună
slabă
slabă
bună
bună
slabă
bună

mediocră
mediocră
bună
slabă
slabă
mediocră
mediocră
slabă
bună
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Nădejdea
Naşterea
Olăneşti
Oltul
Olteţul
Olteţul
Pădureţul

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Păstorul
Pesceana
Pietrari
V. Pleşoianu
Privighetoarea
Progresul
Progresul
Prosperitatea
Prosperarea
Prundul
Racovineanca
Regele Carol II
Renaşterea
Renaşterea
Renaşterea
Româneşti
Ruina Cămătarilor
Salvarea
Sărata
Şasa
Scundu
Sf. Constantin şi
Elena
Sf. Dumitru
Sf.
Ioan
Botezătorul
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Gheorghe
Sf. Nicolae
Sf. Spiridon
Sf. Voevozi
Şoimul
Speranţa Binelui
Sporul
Sporul Otăsăului
Sprijinul

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Călina
Brezoiu
Olăneşti
Căzăneşti
Colteşti
Zătreni
FrânceştiMănăstireni
Vaideeni
Pesceana
Pietrarii de Jos
Pârâeni
Şuşani
Horez
Amărăşti
Săscioara
Stroeşti
Prundeni
Racoviţa
Broşteni
Râmnicu Vâlcea
Marcea
Obislavu
Româneşti
Voineasa
Şerbăneşti
Pietrarii de Sus
Tetoiu
Scundu
Locusteni

614.000
346.000
794.000
681.000
481.000
920.000
179.000

bună
mediocră
mediocră
mediocră
bună
mediocră
bună

bună
slabă
mediocră
mediocră
slabă
slabă
bună

496.000
830.000
123.000
344.000
91.000
1.435.000
1.310.000
824.000
642.000
549.000
195.000
457.000
509.000
256.000
152.000
146.000
219.000
245.000
264.000
579.000
118.000
525.000

slabă
mediocră
mediocră
mediocră
slabă
bună
mediocră
bună
mediocră
bună
bună
bună
bună
mediocră
slabă
mediocră
slabă
mediocră
bună
bună
slabă
mediocră

slabă
mediocră
mediocră
mediocră
slabă
bună
slabă
mediocră
slabă
bună
mediocră
slabă
bună
mediocră
slabă
slabă
slabă
mediocră
bună
slabă
mediocră
slabă

Fişcălia
Beneşti

139.000
494.000

mediocră
bună

bună
mediocră

Ioneşti
Nemoiu
Zlătărei
Bălceşti
Muereştile
Bogdăneşti
Genuneni
Suteşti
Măldăreşti
Păuşeşti Otăsău
Giuleşti

488.000
625.000
227.000
158.000
568.000
223.000
172.000
208.000
213.000
233.000
301.000

mediocră
mediocră
mediocră
bună
mediocră
mediocră
bună
mediocră
mediocră
mediocră
mediocră

mediocră
slabă
mediocră
bună
slabă
slabă
bună
bună
slabă
mediocră
mediocră
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115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Bătrâneţilor
Sprijinul
Plugarilor
Stejarul
Stejarul
Ştirbey Vodă
Stoeneşti
Stupina
Stupina
Tăria
Trinitatea
Unirea
Unirea
Unirea
Unirea
Unirea
Văleni
Văleanui
Veritatea
Victoria
Viitorul
T. Vladimirescu
Vlădeşti
Vulturul
Zăvoiul

Pietroasa

250.000

Băeşti
Berbeşti
Goruneşti
Stoeneşti
Făureşti
Şirineasa
Mateeşti
Cermegeşti
Cheia
Crăpăturile
Foleşti de Sus
Popeşti
Turceşti
Văleni
Români
Dejoiu Nisipi
Ştirbeşti
Slăveşti
Zăvideni
Vlădeşti
Câineni
Râmnicu Vâlcea

162.000
145.000
111.000
243.000
1.083.000
715.000
479.000
566.000
147.000
404.000
157.000
180.000
325.000
1.220.000
331.000
117.000
186.000
474.000
1.453.000
241.000
320.000
1.976.000

bună

bună

slabă
slabă
mediocră
mediocră
bună
mediocră
mediocră
mediocră
slabă
slabă
slabă
bună
mediocră
bună
bună
slabă
mediocră
bună
bună
mediocră
mediocră
bună

slabă
slabă
mediocră
mediocră
bună
mediocră
mediocră
mediocră
slabă
slabă
slabă
bună
slabă
mediocră
mediocră
slabă
slabă
bună
mediocră
mediocră
mediocră
bună

CO-OPERATIVE INSTITUTIONS IN VÂLCEA COUNTY (1940-1948)
(Abstract)
It is difficult to make appreciations regarding the number of the co-operative
institutions from Vâlcea County, for the period 1940-1948, because their registration in
the statistic data of that epoch was done inadequately. In Vâlcea County, during the
above mentioned period of time, besides the forms of co-operative association conceived
especially for credit operations, co-operative institutions were also organized meant to
stimulate the productive activities, those that were supposed to render valuable and to
commercialize the agricultural resources. Nonetheless, through the collective farming,
the state tried to solve the problems related to the qualitative and cheap merchandise
supplying of the localities.
Keywords: Vâlcea County, 20th century, co-operative institutions, economy,
banking system.

ARMATA ROŞIE LA CRAIOVA ÎNTRE 1944-1949 (I)
ŞERBAN PĂTRAŞCU



Pe 12 august 1949, un eveniment care „s-ar putea numi senzaţional”1 se
petrece la Craiova: Armata Roşie părăseşte oraşul.
Un martor ocular povesteşte că „armata rusă, care era atât de numeroasă
în Craiova (cred că mai numeroasă decât în orice parte a ţării), a început să plece
spre apus (în direcţia Severinului), cu tancuri, autocamioane, lăsând cazărmile
unde a stat până acum goale, cu o redusă gardă de pază. Dar nu a plecat numai
armata din Craiova, ci a trecut străbătând Craiova şi armata ce se afla până acum
în Slatina, Caracal etc. Trecerea coloanelor a început cam de la ora 4 după
amiazi şi a ţinut în tot cursul nopţii de vineri spre sâmbătă. Huruitul greu al
roţilor a fost auzit în tot oraşul. Numeroşi cetăţeni ai Craiovei priveau această
defilare de forţe, neaşteptată pentru ei. Toată lumea se întreba dacă nu cumva
desfăşurarea aceasta de forţe militare nu e îndreptată contra Iugoslaviei”2.
Se încheia, astfel, o perioadă de cinci ani (1944-1949) de ocupaţie
militară, în care adevăraţii stăpâni ai Craiovei au fost comandanţii trupelor
sovietice răspândite pretutindeni în oraş.
Dintre numeroasele aspecte care au caracterizat această ocupaţie militară
(deportarea refugiaţilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, ridicările de bunuri
în contul Armistiţiului, aprovizionarea Armatei Roşii, abuzurile şi
samavolniciile ostaşilor sovietici, sprijinul acordat comuniştilor ş.a.), ne-am
propus să înfăţişăm dinamica şi amploarea prezenţei militare sovietice în oraşul
Craiova.
Se ştie cum, după lovitura de stat din 23 august 1944, Armata Roşie, fără
a întâmpina vreo împotrivire, a invadat România prin diferite părţi. În curând va
ocupa întrega ţară, iar la începutul lunii septembrie va ajunge la Craiova.
La 4 septembrie, colonelul Loghin, prefectul judeţului Romanaţi, anunţa
Inspectoratul General Administrativ Craiova că „începând de la orele 5
dimineaţa, trec prin Caracal, direcţia Craiova, venind dispre Roşiorii de Vede,
coloane motorizate ale Armatei Roşii, având trupe şi armament diferit, inclusiv
tancuri”3, iar după numai o oră şi jumătate, la orele 6.30, o primă „coloană


Cercet şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din
Craiova, al Academiei Române; e-mail: serban_patrascu@yahoo.com
1
Constantin I. Năvârlie, Între abandon şi crucificare România 1946-1949, vol. II, Ediţie
îngrijită de L. Deaconu, C. Furtună şi O. Gherghe, Craiova, Editura de Sud, 2000, p. 258.
2
Ibidem.
3
S.J.A.N. Dolj, Fond Inspectoratul General Ad-tiv Craiova, dosar 65/1944, f. 130.
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motorizată rusă a sosit la Craiova venind din direcţia Alexandria-Caracal”, fiind
oprită la bariera Caracal4.
După o scurtă perioadă de linişte, care părea să fi potolit temerile
craiovenilor5 cu privire la intenţiile ruşilor, în Craiova a fost introdus un regim
militar sever, condus de către „maiorul Mordvinkin, ofiţer riguros şi exigent”
numit comandant al oraşului6.
Pe 7 octombrie 1944, din ordinul lui Stalin este trimis la Craiova Serov,
locţiitorul Comisarului poporului pentru Afacerile Interne, „în scopul efectuării
unor acţiuni operative cekiste”7. Acţiunile au constat în arestarea a cca 60 de
persoane, printre care şefii autorităţilor locale (primarul, prefectul, chestorul
Poliţiei, directorul Siguranţei, comandantul Garnizoanei oraşului), confiscarea a
numeroase arme de foc şi aparate radio, iar o serie de bunuri, considerate de
provenienţă sovietică, au fost expediate în U.R.S.S.8.
Măsurile represive au loc în urma unor incidente9 grave, soldate cu
moartea violentă, prin împuşcare, chiar în mijlocul oraşului, a unor ofiţeri
4
Ibidem, f. 97: Adresa Prefecturii Dolj către Inspectoratul General Ad-tiv Circ. VI
Craiova. Despre aspectul înaintării armatei sovietice prin România, un craiovean, colonelul
Constantinescu, relatează următoarele: „Coloane nesfârşite de: infanterie, artilerie, tancuri, katiuşe,
trupe motorizate, căruţe cu cai – cu şi fără coviltire – treceau zi şi noapte pe şoselele şi căile ferate
române. Cred că nu a existat absolut niciun sat cât de ascuns prin vălcele şi viroage în toată ţara să
nu fi fost vizitat de ostaşii sovietici, deşi acele sate nu erau pe arterele principale de înaintare a
trupelor operative. De la Dunăre şi până în Carpaţi, mişunau soldaţii sovietici cu sau fără rost”.
(Alexandru Badea Constantinescu, Labirintul Terorii, Craiova, Editura Sim Art, 2006, p. 33).
5
Constantin I. Năvârlie notează în jurnal: „Astăzi am primit o scrisoare de la soţia mea;
îmi scrie că la Craiova e bine; a intrat şi acolo armata rusă, însă e linişte” (Constantin I. Năvârlie,
op. cit., vol. I, pp. 25-26).
6
Misiunile lui A. I. Vâşinski în România. Documente secrete, Bucureşti, 1997, p. 78:
„2000 de ostaşi din trupele NKVD au fost plasaţi în zonele principale ale oraşului Craiova pentru
introducerea regimului militar sever, iar 250 de soldaţi alcătuiesc rezerva de intervenţie în cazurile
unor excese”.
7
Ibidem, p. 75.
8
Operaţiile întreprinse de sovietici i-au înfricoşat pe craioveni: „Pe stradă nu se vedea
nimeni, probabil din cauza orei târzii şi a fricii de ruşi. Trecuse doar un an de când venise ministrul
de Interne rus Serov şi îngrozise oraşul prin arestările efectuate şi măsurile introduse de N.K.V.D.”
(Cicerone Ioniţoiu, Memorii, vol. 1: Din ţara sârmelor ghimpate, Iaşi, Polirom, 2009, p. 46).
9
Cel puţin două incidente de acest fel au avut loc în Craiova, în cursul lunii septembrie.
Colonelul Constantinescu îşi aminteşte unul dintre ele: „Un caz grav: în primele zile ale intrării
trupelor sovietice în Craiova un autocamion transporta la gară arhiva Ministerului de Război, care
fusese dispensată la Craiova. În punctul unde Calea Bucureşti se întretaie cu bulevardul Gării, în
spatele Palatului de Justiţie, acest autocamion a fost oprit de un căpitan sovietic şi câţiva soldaţi,
care au vrut să ia cu forţa camionul. În acel moment a sosit o patrulă care a intervenit în ajutor, iar
ofiţerul sovietic a pălmuit pe sergentul şef al patrulei. Un soldat român a descărcat pistolul automat
omorând pe ofiţerul rus, iar românii au pornit în viteză cu autocamionul spre gară, iar patrula a
dispărut şi ea. Soldaţii sovietici au dat alarma şi în scurt timp a sosit un escadron de cazaci. Nu au
mai găsit niciun român la faţa locului, ci doar pe căpitanul lor mort. Au pornit în galop turbat spre
gară şi acolo au găsit pe peron un colonel român de intendenţă, pe care l-au împuşcat pe loc şi apoi
au dispărut în goana cailor, trăgând focuri de arme şi îngrozind populaţia”. (Alexandru Badea
Constantinescu, op. cit., pp. 40-41); al doilea incident se petrece pe 20 septembrie, la orele
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sovietici. Asigurarea ordinii era cu atât mai necesară cu cât, încă din 7
septembrie, sovieticii organizaseră la Craiova o bază de aprovizionare10 pentru
Armata populară de eliberare a Iugoslaviei.
Pe 4 octombrie, Comisia Aliată (Sovietică) de control al aplicării
Armistiţiului, în acord cu Guvernul român, hotărăşte să trimită la Craiova un
reprezentat ofiţer, însoţit de personalul necesar pentru a supraveghea modul cum
se execută clauzele Armistiţiului. „Prefecţii de judeţe – se arată în ordinul M.A.I.
nr. 3395 – vor asigura cazarea şi hrana acestui personal şi vor face toate
înlesnirile necesare pentru ca reprezentanţii Comisiunii de Control să poată
funcţiona în condiţiuni optime, asigurându-se totodată o conlucrare efectivă şi
rodnică”11. Pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a reprezentaţilor
Comisiei Aliate de control, M.A.I. ceruse un credit Ministerului de Finanţe.
Printr-o adresă (No. S – 110 din 29 Noiembrie 1944), Comisia Aliată
(Sovietică) de control comunică M.A.I. numele reprezentanţilor: Împuternicitul
Comisiei Aliate de control pentru provincia Oltenia este maiorul de gardă
A. A. Rozanov, ajutat de maiorul V. M. Zaharcenco, iar Împuternicitul Comisiei
Aliate de control pentru judeţul Dolj este Lt. Colonel L. N. Voroşilov, ajutat de
căpitanul A. V. Trandasir12.
Între anii 1944-1947, Comisia Aliată (Sovietică) a funcţionat în imobilul
(palatul) Vorvoreanu13 din str. Buzeşti nr. 34. Cererile şi ordinele lui Voroşilov
şi, apoi, din 1946, ale succesorului său, lt.-colonelul Vasili Uskov, vor fi
executate cu promptitudine de către autorităţile române. În Raportul de activitate
prânzului, şi ne este cunoscut din raportul înaintat chestorului de către poliţistul St. Pârvulescu,
care soseşte imediat la faţa locului: „Doi ofiţeri ruşi mergeau cu o trăsură condusă de un soldat rus
pe strada Sf. Spiridon cu direcţia Str. Vasile Alecsandri, la intersecţia acestor străzi cu Bulevardul
Carol au fost tamponaţi uşor de un auto-Camion aparţinând Aviaţiei la volanul căruia se afla un
soldat din aceiaş armă. Lângă soldatul conducător al Auto-Camionului se afla un Dn. Colonel
Român şi o Doamnă. În auto Camion se afla mai multă mobilă şi câţiva soldaţi români din Aviaţie.
Pentru motivul că Auto-Camionul a circulat cu viteză mare şi din cauza aceasta trăsura ofiţerilor
ruşi a fost tamponată uşor (deşi dnii ofiţeri ruşi erau datori să dea prioritate conform legilor noastre
de circulaţie), s-au înfuriat şi dându-se jos din trăsură au somat ocupanţii din auto camion să se dea
jos, lucru pe care ocupanţii l-au şi executat. După aceasta au luat Colonelul român şi au început a-l
îmbrânci, ofiţerul nostru neopunându-se la aceste bruscări. Au mai apărut alţi soldaţi ruşi, iar unul
dintre aceştia sau chiar ocupanţii din trăsură au încercat să tragă într-un soldat român. Pentru a nu
fi împuşcat, acesta a manevrat arma cu repeziciune şi a descărcat arma sa în adversar, omorându-l
pe loc. Dupe aceasta a fugit cu direcţia Biserica Sf. Spiridon. Nu am putut stabili cum a fost ucis
celălalt militar rus” (S.J.A.N. Dolj, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 40/1944, ff. 296-297).
10
Misiunile lui A. I. Vâşinski în România. Documente secrete, Bucureşti, 1997, p. 75.
11
S.J.A.N. Dolj, Fond Inspectoratul General Ad-tiv Craiova, dosar 66/1944, filă
nenumerotată.
12
Idem, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 40/1944, f. 501.
13
Clădirea era folosită şi de N.K.V.D. În vara anului 1945, Cicerone Ioniţoiu este răpit
noaptea de pe stradă de către căpitanul N.K.V.D., Vasiliev Petrov, adus „în curtea casei boiereşti a
lui Ion Vârvoreanu, unde astăzi este instalată cancelaria Mitropoliei Oltenia”, anchetat şi bătut
într-o cameră mare de la parter ce servea de birou şi închis într-o încăpere cu gratii de la subsol
(Cicerone Ioniţoiu, op. cit., pp. 46-47).
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pe luna Ianuarie 1947, primarul Craiovei arată că: „S-au executat în mod
integral toate ordinele superioare şi cererile adresate nouă de către armata
sovietică în legătură cu executarea convenţiei de armistiţiu”14.
În instalarea trupelor sovietice la Craiova se disting două etape cuprinse
între septembrie 1944 – mai 1945 şi mai 1945 – august 1949.
În prima etapă, ocupaţia militară pare să fie provizorie. Războiul fiind în
plină desfăşurare, ruşii staţionează câteva zile sau săptămâni la Craiova, după
care se îndreaptă spre frontul de vest. De exemplu, pe str. Jitianu şi Calea
Dunării, aflate pe raza Circumscripţiei 6 Poliţie, locuiseră în luna octombrie
1944, în câteva zeci de camere rechiziţionate: un Comandament, o Unitate de
Geniu, Unitatea 265, Spitalul Unităţii Sovietice de la Barieră şi alte unităţi
militare. Pe 23 octombrie, ruşii plecaseră, astfel că, şeful Circ. 6. Poliţie raporta
chestorului „că în prezent, nu avem în raza acestei Circ. Poliţieneşti, trupe
sovietice cartiruite”15. Aceste veniri şi plecări nu scapă atenţiei craiovenilor: „De
la soţia mea dela Craiova – notează magistratul Năvârlie pe 1 octombrie – am
primit ştirea că au mai plecat din acel oraş trupe ruseşti şi-au rămas mai
puţine”16.
La începutul lunii noiembrie, Prefectura Dolj, în colaborare cu Primăria,
înfiinţează cantine „pentru ofiţeri şi trupa sovietică ce trec izolat prin Craiova”17,
iar pe 11 noiembrie, şefii autorităţilor (primarul, prefectul, şeful de Stat Major şi
comandantul garnizoanei) sunt convocaţi de Voroşilov „în scop de a se hotărî de
urgenţă măsurile ce trebuesc luate în vederea organizării a patru spitale necesare
unui număr de aproximativ 3.800 de paturi pentru Armata Sovietică; de
asemenea, s-a cerut localuri necesare pentru trei servicii speciale (aprox. 50-60
camere)”18.
Rechiziţionarea de camere mobilate (pentru ofiţeri), goale (pentru
soldaţi) şi de clădiri (pentru instituţiile militare sovietice) a constituit o
preocupare permanentă a Poliţiei craiovene. Poliţiştii, ajutaţi de delegaţi ai
Armatei (Cercul Teritorial), Primăriei şi Prefecturii şi, uneori, însoţiţi chiar de
ofiţeri sovietici, verificau periodic casele din raza circumscripţiei lor, raportând
numărul camerelor disponibile.
În toamna anului 1944, oraşul era supraaglomerat din cauza miilor de
refugiaţi care-şi găsiseră adăpost la Craiova, în vreme ce, în anumite zone ale
oraşului, casele oamenilor purtau urmele bombardamentelor aliate din vară. Un
14

S.J.A.N. Dolj, Fond Inspectoratul General Ad-tiv Craiova, dosar 36/1947, f. 9.
Idem, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 17/1945, ff. 84-85.
16
Constantin I. Năvârlie, op. cit., vol. I, p. 30.
17
S.J.A.N. Dolj, Fond Inspectoratul General Ad-tiv Craiova, dosar 66/1944, f. 72:
„Restaurantul Mordunescu din Calea Unirii colţ cu C. A. Rosetti să servească masă la ofiţeri, iar
Restaurantul Petre Florescu, din str. Kogălniceanu No. 14, la trupă”.
18
Ibidem, f. 74. Cele patru spitale vor fi instalate, la indicaţiile ofiţerilor sovietici, în
Cazarma Pionieri (pentru triaj), Cazarma Reg. 14 Artilerie (pentru spital chirurgical), Cazarma
Reg. 1 Dorobanţi (pentru spitalul răniţi uşor) şi la Şcoala de Moaşe din str. Sf. Mina (pentru
contagioşi).
15
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comisar de la Circ. 6 Poliţie, căruia Comenduirea Pieţei Craiova îi ceruse să
rechiziţioneze „încă un număr de 25 camere pentru ofiţeri români şi ruşi”, arată
că, în ciuda insistenţelor făcute asupra locatarilor, n-a reuşit să găsească decât
şase camere „întrucât în raza acestui comisariat nu se pot găsi camere mai multe,
majoritatea populaţiei fiind sinistrată şi încă mai sunt refugiaţi care deţin câte
2-3 camere în fiecare imobil”19.
Exceptate de la rechiziţie erau casele militarilor români activi, de la care
– potrivit ordinului Comisiei Aliate (Sovietice) de control din România – „nu se
rechiziţionează camere pentru nevoile armatei roşii”20.
Cu toate dificultăţile, între 1-30 noiembrie, cele 6 Circ. de Poliţie
reuşiseră să rechiziţioneze circa 400 de camere şi locuinţe21. Cele mai multe se
aflau în Circ. 5 (cca 140), pe străzi precum: Caracal, Cazărmii, Bolintineanu,
Crucea de Piatră, Toţi Sfinţii, I. G. Duca ş.a., şi în Circ. 4 (cca 70), pe străzile:
Cuza Vodă, Calea Bucureşti, B-dul Carol, N. Bălcescu ş.a.; în timp ce, în Circ. 3
abia se găsiseră câteva camere.
Printre străzile cu o densă prezenţă sovietică se numărau: Caracal,
Cazărmii, Severinului, Brestei, Calea Bucureşti, B-dul Carol şi chiar Unirii –
principala arteră a oraşului.
Pe lângă casa lui Vorvoreanu şi alte imobile22 au fost ocupate în
întregime: casa Chintescu (Unirii 124), Giuvara (Aurelian 6), Caleţeanu (Gh.
Chiţu 5), Pleşea (Negru Vodă 17), Angelescu (Pr. Nicolae 20), Corlăţeanu
(Ecaterina Teodoroiu 7), Vulcănescu (Negru Vodă 5) ş.a.
De asemenea, au fost rechiziţionate, pentru folosinţă îndelungată,
hotelurile din centrul Craiovei. În Hotel New York, ruşii se cazaseră în 46 de
camere pentru un interval de 143 de zile; în Hotel Imperial (str. Kogălniceanu)
stăteau în 67 de camere pentru 202 zile; în Hotel Minerva deţineau 20 de camere
pentru 152 de zile; iar în hotelul lui Gh. Marinescu (str. Buzeşti) şi în alte trei
hoteluri de pe str. Cuza Vodă, ocupaseră 46 de camere pentru 40-47 de zile.
Foarte mulţumiţi23 – după cum afirmă administratorul – sunt sovieticii şi de
Hotel Palace, pe care îl rechiziţionează în întregime, în februarie 1945, pentru ca
în martie, să păstreze doar primul etaj, iar în aprilie trei camere. În iulie 1945, se
întorc şi rechiziţionează din nou tot hotelul.
În a doua etapă, care debutează în luna mai 1945, prezenţa militară
sovietică devine masivă, iar ocupaţia capătă un caracter stabil.
După sfârşitul războiului în Europa, ruşii au răgazul necesar de a-şi
organiza temeinic ocupaţia în teritoriile aflate sub dominaţia Armatei Roşii.
19

Idem, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 17/1945, f. 42.
Ibidem, dosar 16/1945, f. 113 (Adresa din 6 august 1945 a lui Voroşilov către
Chestura Poliţiei Craiova).
21
Ibidem, dosar 17/1945, ff. 40-77.
22
Ibidem, f. 80: Situaţie de imobilele şi camerele puse la dispoziţia armatelor sovietice
la data de 25 Octombrie 1944.
23
Ibidem, dosar 16/1945, f. 156.
20
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La Craiova, nu întârzie să-şi facă apariţia numeroase unităţi şi formaţiuni
militare: Unitatea de Aviaţie rusă, Unitatea militară nr. 01366, Formaţiunea
sovietică nr. 92722, Unitatea militară nr. 03892, Formaţiunea sovietică
nr. 71371, Unitatea militară nr. 93597, Unitatea militară nr. 24345, Spitalul
Militar Sovietic de Evacuare nr. 280, Formaţiunea sovietică nr. 03292F,
Unitatea militară nr. 53622 – condusă de maiorul Cliuşnicov, Oficiul Poştal
Militar Sovietic nr. 68-274, Unitatea militară nr. 24077 – condusă de maior
Zaharov, Spitalul Sovietic nr. 24-404, Unitatea militară nr. 92117, Policlinica
Sovietică nr. 51119, Regimentul Rus Telef. Nr. 2795, Spitalul Militar Sovietic nr.
32-49, Spitalul Sovietic din Calea Brestei 36, Unitatea Sovietică nr. 35775
(Laboratorul Sanitaro-Epidemic al unităţii militare nr. 1), Cenzura sovietică
Oficiul transmisiuni sovietic, Comandamentul Sovietic Aerodrom, Centrul de
informaţii sovietic, Spitalul Sovietic Reg. 1 Dorobanţi. Cel puţin o parte dintre
aceste trupe aparţineau Armatei 57 Sovietice24.
Un Înalt Comandament Sovietic (cu sediul în Palatul Justiţiei) reprezenta
autoritatea militară supremă în oraşul Craiova. Nu lipseau nici trupele N.K.V.D.,
al căror comandament militar se instalase, în vara anului 1947, în imobilul din
str. Mihai Bravul 1025.
Pentru cartiruirea Armatei Roşii vor fi evacuate instituţii de stat, şcoli şi
licee, cazărmi, imobile particulare, hoteluri, iar majoritatea craioveilor vor fi
obligaţi să găzduiască în casele lor ofiţeri şi soldaţi sovietici.
Într-un ritm susţinut, între anii 1945-1947, ruşii vin şi se instalează în
oraş. La începutul anului 1947, fenomenul era în plină desfăşurare. Potrivit unui
raport al primarului: „S-a continuat a se da cel mai larg şi nelimitat concurs la
rechiziţionarea locuinţelor necesare pentru cartiruirea armatei sovietice, în care
scop s-a pus la dispoziţia Biroului de Cartiruire, special înfiinţat pe lângă
Primăria acestui Municipiu, un număr de 11 funcţionari municipali, spre a
colabora la cartiruirile menţionate cu organele sovietice militare şi cele
poliţieneşti locale”26.
A existat însă şi un moment când ruşii au luat o decizie curioasă.
În vara anului 1945, nesfârşitele rechiziţii încetează brusc. Pe 7 iunie
1945, Voroşilov ordonă: „Se sistează orice rechiziţionări de imobile necesare
unităţilor sovietice până la noi ordine. Orice cerere din partea Comandanţilor
unităţilor sovietice să nu se ia în consideraţie27. Noile ordine ajung foarte repede

24
Ibidem, f. 192: Şeful serviciului Cartiruirii Armatei 57 Sovietice era maiorul inginer
Şteinboc. Pe 5 ianuarie 1946, aprobă cererea căpitanului comandor aviator, Govela Ioan,
comandantul Flotilei 2 Vânătoare, de a fi scutit de rechiziţie imobilul în care acesta locuia.
25
Idem, Fond Inspectoratul General Ad-tiv Craiova, dosar 17/1947, filă nenumerotată.
26
Ibidem, dosar 36/1947, f. 9.
27
Idem, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 16/1945, f. 80.
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la Craiova. Pe 18 iunie, sovieticii cer „meseriaşii necesari pentru repararea
cazărmilor ce se vor ocupa de către trupele sovietice aliate”28.
Toate cazărmile29 (Cazarma Reg. 26 Dorobanţi, Cazarma Reg. 9 Art.,
Cazarma Reg. 1 Art. grea, Cazarma Reg. 14 artilerie, Cazarma Alionul) vor fi
ocupate de ruşi, astfel încât, atunci când militarii români se vor întoarce de pe
front, vor fi adăpostiţi în Parcul Romanescu30. Pentru lucrările de văruire şi
tencuire a cazărmilor au fost angajaţi, prin Cercul Teritorial Dolj, antreprenorii
Bruno Tamburini, Ion Panduru, Ferdinand Bulfon, Leonardo Mander, Michel
Mander, Butnaru, Carlo Dallabarba şi ing. Dumitrescu.
La aeroportul din Craiova, sovieticii se pregăteau pentru o activitate
intensă. După ce, pe 19 iunie 1945, câteva zeci de camere de pe str. Cuza Vodă
erau rechiziţionate pentru aviatorii31 sosiţi în oraş, două zile mai târziu,
locotenentul aviator Davâdov solicita „trei vopsitori necesari amenajării
aerodromului Craiova”32.
Şcolile şi liceele au căpătat diverse destinaţii: Liceul de fete „Elena
Cuza” – Comandament Sovietic; Liceul militar „D. A. Sturza”, Liceul Ortodox
de fete şi Şcoala Normală de fete – spitale; Şcoala Primară „Obedeanu” şi
Şcoala Primară „Madona Dudu” – unităţi militare. Pe 11 iulie 1945,
Formaţiunea Sovietică nr. 03292F ocupă Colegiul „Carol I”, pe 17 noiembrie îl
evacuează pentru începerea cursurilor şcolare33, iar în februarie 1946,
documentele îl menţionează ca fiind ocupat în întregime34.
După evacuarea instanţelor judecătoreşti, Palatul de Justiţie devine
sediul Înaltului Comandament Sovietic (1945-1947). La plecarea ruşilor se
constată „că sunt numeroase lipsuri în covoare, draperii, clenţe de uşi etc., iar
starea de curăţenie lasă mult de dorit”35.
Rând pe rând, sunt rechiziţionate: clădiri în care se aflau servicii ale
Primăriei (Întreprinderile Municipiului Craiova – Salubritatea), Inspectorate,
Întreprinderi particulare (Fabrica Florica, Atelierele de Reparaţii Waidman,
Soc. Distribuţia, Soc. Carpatina, Localul Fraţilor Spirtaru din b-dul Carol,
28
Ibidem, f. 88. Pe 20 iunie 1945, magistratul Năvârlie notează în jurnal: „Se zvoneşte
cu insistenţă că noi armate ruse se vor instala în Romania. Ţara care de acum simte lipsa
alimentării, va trece, în viitor, desigur, printr-o criză… după ce deja ţara e plină de ruşi, va mai
veni o armată de câteva sute de mii de oameni, rusească, ce se va retrage din Austria unde se spune
că nu are cu ce se hrăni, se va instala la noi în ţară, mai ales în Oltenia… La Craiova s-au şi făcut
rechiziţii de clădiri în vederea instalării ruşilor care, de altfel, se vor întinde în toate satele”
(Constantin I. Năvârlie, op. cit., vol. I, pp. 109-110).
29
S.J.A.N. Dolj, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 16/1945, f. 89.
30
Constantin I. Năvârlie, op. cit., vol. I, p. 121.
31
S.J.A.N. Dolj, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 16/1945, ff. 71-72.
32
Ibidem, f. 92.
33
Ibidem, f. 183.
34
Ibidem, f. 242.
35
Constantin I. Năvârlie, op. cit., vol. II, p. 67; vezi şi Istoria Baroului Dolj în
documente 1911-1957, Ediţie îngrijită de dr. Şerban Pătraşcu, Bucureşti, Editura Universul Juridic,
2015, pp. 319-321.
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magazinul lui Medina ş.a.), casele unor personalităţi (Virgil Potârcă, St. B.
Drugă, Mendel, Grigore Pleşea, Iancu Isvoranu ş.a.).
Nu scapă de rechiziţie nici grandiosul Palat Mihail, în care se instalează
ARLUS-ul Filiala Dolj36.
Pe 14 iulie 1945, un craiovean care lipsise două luni din oraş găseşte
Craiova total schimbată: „Până la Caracal, prin sate, aproape că nu se văd ruşi, în
schimb, Caracalul şi Craiova, şi mai ales Craiova şi satele din jurul ei, înţesate
de armata rusă. În Craiova, cazărmile pe lângă care trecem sunt ocupate de ei, pe
străzi, în toate direcţiile, forfotesc ofiţeri şi soldaţi ruşi în maşini sau pe jos.
Palatul Justiţiei, numeroase şcoli şi alte clădiri au fost complet evacuate de
români pentru a fi ocupate de ei. Aproape din fiecare casă s-au luat camere
pentru ofiţeri ruşi, trupa locuind în cazărmi”37. Şi tot el notează: „Se spune că
viaţa în Craiova a devenit foarte grea. Marea majoritate a alimentelor e acaparată
de armata rusă”38.
Ocupaţia rusească este principalul subiect de discuţie: „Astăzi, în
România, când două persoane se întâlnesc nu vorbesc altceva decât despre ruşi,
care ne ocupă casele şi ne consumă alimentele, şi se întreabă când oare vor scăpa
de ei, lucru pe care toată lumea îl doreşte cu cea mai mare ardoare a
sufletului”39.
Nerăbdători să afle răspunsul la această întrebare, câţiva craioveni cer
ajutorul spiritelor: „Astăzi [20 iulie 1945 – n. n.] la profesorul Fortunescu am
asistat la o şedinţă de spiritism. Ni s-a comunicat, între altele, că ruşii vor părăsi
definitiv, la sfârşitul lunii august, Ţara Românească”40.
Deşi oraşul este plin de militari sovietici, nu contenesc rechiziţiile de
camere de la cetăţeni.
Pe 16 august 1945, chestorul Poliţiei ordona tuturor celor 6 Circ. de
Poliţie să raporteze zilnic, până la orele 19, toate locuinţele ce eventual ar
rămâne goale. Până pe 9 septembrie, vor găsi cu greu doar opt camere în tot
oraşul, rapoartele lor zilnice fiind aproape identice: „Până în prezent nu au rămas
imobile goale prin plecarea ostaşilor sovietici şi nici alte camere libere”41.
Deoarece chestorul insistă printr-un nou ordin (nr. 5520/9 sept. 1945), şeful Circ.
3 Poliţie raportează42, a doua zi, că „verificând câteva străzi din raza acestui
comisariat până în prezent, nu am găsit camere goale sau mobilate”.

36

S.J.A.N. Dolj, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 16/1945, f. 250: Tablou de
imobilele proprietatea Statului, judeţelor, Comunelor, Instituţiilor sau Întreprinderilor publice
ocupate de trupele, Comandamentele şi autorităţile sovietice.
37
Constantin I. Năvârlie, op. cit., vol. I, p. 117.
38
Ibidem, p. 112.
39
Ibidem, p. 131.
40
Ibidem, pp. 118-119.
41
S.J.A.N. Dolj, Fond Chestura Poliţiei Craiova, dosar 17/1945, ff. 123-124.
42
Ibidem, f. 133.
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Documentele menţionează şi desele încercări ale ruşilor de a se instala
prin forţă în locuinţele cetăţenilor.
Vasile Ungureanu, din str. Bolintineanu 6, care locuia cu familia
compusă din nouă persoane, în două camere, reclamă comandantului sovietic al
oraşului Craiova că „în nenumărate rânduri vin ofiţeri şi soldaţi ruşi şi îmi
forţează locuinţa şi domiciliul meu, sub pretext că vor camere” şi roagă să i se
elibereze o dovadă „spre a îi opri de a face violenţe şi forţarea uşilor cum au mai
făcut, fără Poliţia Română sau ordin de rechiziţie”43.
Nicolae Doncea, din str. Lipscani 12, se plânge chestorului că un militar
rus i-a pus în vedere ca în două ore să elibereze camerele în care locuia fiica lui.
Când Doncea încearcă să-l convingă să-şi găsească în altă parte, rusul îi spune
„că aici îi place şi aici vrea să se mute, iar dacă mai zic ceva mă arestează”44.
Cei mai mulţi dintre craioveni sunt puternic afectaţi de rechiziţii. Preotul
Marin Popa-Nemoiu, din str. Obedeanu 6, arată Comandamentului Sovietic că
are „absolută nevoie” să folosească şi cea de-a doua cameră a locuinţei ocupată
de ruşi, deoarece stă înghesuit cu familia, compusă din şase persoane, într-o
singură cameră45. În aceeaşi situaţie se afla şi Ioan Grigorescu, din str. Luminei
23, care, revoltat, le scrie ruşilor că „subsemnatul nu mai pot duce o astfel de
viaţă”46. Bolnav de tuberculoză, inginerul Hulubei, din b-dul Carol 91, era nevoit
să doarmă împreună cu familia lui (patru persoane) într-o cameră.
Semn al prezenţei militare sovietice, tot mai accentuate, rechiziţiile vor
continua, fără oprire, şi în anii următori.
O razie de mari proporţii, în scopul depistării de camere libere, are loc în
luna februarie 1946. Pe 5 februarie, comisii formate din delegaţi ai Poliţiei,
Primăriei şi ofiţeri sovietici vor pleca pe teren, pornind de la sediul Comisiei
Aliate (Sovietice) de control, pentru „a se face un nou control al camerelor de
locuit”47.
L’ ARMÉE ROUGE A CRAIOVA ENTRE 1944-1949 (I)
(Résumé)
L’étude, basée sur des documents inedites, essaie de décrire la dynamique et
l’ampleur de l’occupation militaire soviétique de la ville entre les années 1944-1949. En
vertu de ce groupe professionnel militaire, il y a deux phases distinctes: la première
phase (septembre 1944-mai 1945), dans lequel l’occupation semble être de nature
transitoire et la deuxième étape (1946-août 1949) marquée par une présence militaire
43

Ibidem, dosar 16/1945, f. 264.
Ibidem, f. 161-163.
45
Ibidem, f. 199.
46
Ibidem, f. 194.
47
Ibidem, f. 231.
44
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massive. En 1949, a eu lieu le retrait des troupes soviétiques pour mettre fin à une
occupation sévère et oppressive pour les citoyens de la ville.
Mots-cléfs: L’ Armée Rouge, occupation militaire, Craiova, des réquisition, la
Second Guerre Mondiale.

COMUNISMUL DANTELAT.
INFRASTRUCTURA ECONOMICĂ ROMÂNEASCĂ
VĂZUTĂ PRIN STAMPELE JUBILIARE
SILVIU-GABRIEL LOHON



„Partidul şi guvernul au urmărit în permanenţă ca economia ţării noastre
să se dezvolte echilibrat şi armonios într-un ritm susţinut, prin folosirea raţională
a resurselor naturale variate şi a forţelor de muncă de care dispune Republica
Socialistă România”1. În acest mod, vădit manipulatoriu, se puteau „citi”
realizările regimului comunist în mai toate cărţile de popularizare a acestuia în
România. Fără îndoială, aşa cum vom observa mai jos, stampele poştale nu au
fost ocolite de comanditarul politic şi, începând cu proclamarea Republicii
Populare, au contribuit şi ele la legitimarea din plin a regimului comunist în
România. Didactica ştiinţifică a socialismului a supravieţuit nu numai prin
infuzarea bombastică a discursurilor şi a „documentelor oficiale”, dar şi printr-o
ilustrare temeinică a ideologiei comuniste în emisiunile filatelice.
Marca poştală românească îşi poate bifa în cont un parcurs cronologic de
aproape 150 de ani. Cea dintâi serie de marci poştale este cea apărută în
Moldova, la 1858, şi este formată din patru valori: negru pe roz, 27 de parale;
albastru pe vernil, 54 de parale; albastru pe bleu, 81 de parale şi albastru pe roz,
în valoare de 108 parale. Efigia este una şi aceeaşi, vestitul „Cap de bour”2,
aşezat între o stea cu şase colţuri (deasupra) şi o goarnă (dedesubt), simbolul
poştei. Tot în Moldova aceluiaşi an 1858, la 1 noiembrie, a fost lansată cea de-a
doua emisiune, ocazionată de modificarea tarifului poştal. Ea reprezenta acelaşi
simbol cinegetic, dar, de data aceasta, se compunea din doar trei valori: albastru,
40 de parale; 80 de parale, roşu, şi cinci parale, negru, aceasta din urmă fiind
utilizată ca marcă pentru transportul ziarelor. Au urmat emisiuni filatelice
prilejuite de diverse evenimente politice sau comemorări istorice, cum ar fi
efigia în oval a domnitorului Alexandru Ioan Cuza sau, mai târziu, emisiunea
„Unirea Transilvaniei” apărută în 1929 şi „150 de ani de la moartea lui Horea,
Cloşca şi Crişan”, emisiune 1935. Fără a lăsa să se înţeleagă că aceste producţii
filatelice ar fi singurele apărute în România acelor ani, vom trece, oarecum
abrupt, la analiza propriu-zisă a stampelor a căror funcţie genuină a fost înlocuită

Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: gabilohon@gmail.com
1
Maria Ecaterina Florescu, Cornel Spineanu, Mărci poştale româneşti, (1948-1965),
Bucureşti, Editura Meridiane, p. 53.
2
Această emisiune poate fi vizualizată la adresa web http://mairie.wanadoo.fr/
afef.didier/ x_romoldavie.htm
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cu una politică. Imediat după schimbarea de paradigmă politică din 1945-1947,
mărcile poştale româneşti şi-au modificat tematica, printr-o manieră lesne
observabilă, în conformitate cu recontextualizarea politicului. Ştirile televizate
sau radiodifuzate, cuvântările liderilor comunişti de prin pieţele publice,
„consfătuirile” de îndoctrinare politică reprezentau metodele dure ale infuzării
propagandistice în timp ce, adiacent, spectacolele de varietăţi si divertisment
educaţional, politizatele evenimente sportive, para-literatura didactică de masă a
almanahurilor, revistelor şi manualelor şcolare reprezentau, cum nimerit le
denumeşte Ion Manolescu, „formele soft ale propagandei comuniste”3.
Indubitabil, această categorisire îi poate fi administrată şi filateliei româneşti din
perioada despre care vorbim. Având ca scop fundamentarea ontologiei filosovietice, pro-staliniste şi certificarea Partidului Comunist Român dimpreună cu
cea a liderilor săi, proiectul egalizării ideologice nu numai a membrilor de
partid, ci şi a unei populaţii neafiliată politic, desemnează o abuzivă
supraveghere individuală. Emblematice în acest sens sunt seriile jubiliare
„Apărarea patriotică” (1945), care marcau tocmai „lupta antifascistă şi
antiimperialistă a poporului român” şi „înfrăţirea cu marele popor sovietic”, cele
din 1946, care sărbătoreau reforma agrară declanşată cu un an înainte şi
oficializată de către guvernul „democratic” al lui Petru Groza4 sau cele
reprezentând aspecte din viaţa femeilor şi a tineretului din România. Din această
zonă a filateliei româneşti, se impune deja o constatare. Începând cu prima
marcă poştală emisă sub noua configuraţie politică românească, ce populariza
recensământul populaţiei din 19485 şi până la cele obişnuite, cu tematică diversă,
mişcarea filatelică din România a gravitat în jurul câtorva idei-drapel ale
comunismului: „Reflectarea, în aspecte multiple şi variate, a realizărilor şi
năzuinţelor poporului român în lupta sa pentru pace şi progres, contribuţia sa la
rezolvarea principalelor probleme ale vieţii internaţionale. (…) un adevărat
mesager în toate colţurile lumii, al înfăptuirilor economice, sociale şi culturale
interne, cât şi al politicii de strângere a legăturilor de colaborare şi prietenie cu
toate popoarele”6. Aşadar, dacă Partidul o cerea, rezultatele proprii rigidităţii
ideologice ale imaginarului comunist deveneau extensibile până la nivelul de
intenţie politică. Prin urmare, anexarea propagandistică a timbrelor ca mijloace
vizuale de popularizare ideologică se metamorfozează în trecutul de luptă al
Partidului Comunist Român, evident sub atenta supervizare a dedicaţilor retori
de serviciu.
3
Ion Manolescu, Clişee tematice ale manualelor comuniste de clase primare, în:
Explorări în comunismul românesc, vol. II, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 289.
4
Emisiune compusă din cinci valori şi o coliţă dantelată, heliogravată; data apariţiei,
6 martie 1946.
5
Emisiune compusă din o valoare, 12 lei, heliogravată, ultramarin, dantelată. Înfăţişează
harta României, purtând inscripţia „Recensământul 1948”, flancată de muncitori şi de ţărani.
Desen de A. Murnu.
6
Maria Ecaterina Florescu, Cornel Spineanu, op. cit., p. 7.
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Ce altceva putea fi mai convingator în misiunea stampelor poştale decât
pilda eroismului comunist? În viziunea filateliştilor români ai perioadei – unii
dintre ei fiind chiar responsabili ideologici – fascinaţia pentru aceste minunate,
în esenţă, bucăţele de hârtie dantelată, este dictată acum de activismul ideologic
(Aniversarea a 40 de ani de la greva generală din 1920 sau Aniversarea a 40 de
ani de la înfiinţarea P.C.R)7, altruismul comunitar (Seria de douăzeci şi una de
marci poştale uzuale)8 sau de patriotismul feminin în context internaţional
(Congresul mondial al mamelor)9. Cum comuniştii s-au topit masiv într-o istorie
calculată să se termine în comunism, aceştia devin, şi prin intermediul filateliei,
portavocea „revoluţiei socialiste” care decretează „omul nou” şi „viitorul
luminos” al acestuia. Aşadar, nu e de mirare că, în asemenea condiţii, „idealul de
luptă al P.C.R.” apare ca un remember antologal de figuri mitice care, încă de pe
vremea lui Decebal, luptau pentru cauza sfântă a socialismului. Colectivă sau
singulară, reală sau inventată, autohtonă sau nu, tematica filatelică românească
postrăzboinică defilează cadenţat înspre paradisul forţat al comunismului.
De la aceste tematici, emanaţii ale unei gândiri parazitate de iluzia
binelui universal, nu a mai fost decât un pas până la îmbrăţişarea, cu toată
convingerea, a perfecţiunii economice socialiste şi exhibarea jubilatorie a
acesteia în stampele poştale. Nu mai mult decât un demers eminamente ştiinţific,
bazat pe legi, ca orice întreprindere legală, credibilă, a fost considerată
construcţia socialismului. Preceptele istorice, sociale şi economice şi-au început
degringolada pe care gânditorii premarxişti, în ciuda propriilor eforturi, n-o
putuseră evita. Mai mult, însuşi Marx, care îşi irosise întreaga viaţă în căutarea
7
Emisiuni formate din câte o valoare, 55 de bani, roşu închis, reprezentând un muncitor
cu braţele încrucişate în spatele căruia se poate vedea un steag pe care e inscripţionat mesajul: „40
de ani dela greva generală”, cu data apariţiei de 20 Octombrie 1960. Cea de-a doua emisiune
însumează două valori şi o coliţă: a) două nuanţe de roşu şi albastru închis; figurile lui Marx,
Engels şi Lenin sunt postate pe un drapel roşu ce poartă inscripţia „8 Mai 1921”, 35 de bani; b) gri
şi roşu deschis, reprezintă o copie după desenul „Afişarea materialelor ilegale”, plus stema P.M.R.,
55 de bani; c) coliţă, un leu; în centru, stema P.M.R., flancată de imagini din industrie şi
agricultură, iar deasupra se poate citi inscripţia: „Aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea P.C.R.”.
Data apariţiei, 8 Mai 1961.
8
Serie formată din douăzeci şi una de valori, după cum urmează: a) trei bani, roz,
învăţământ; b) cinci bani, oliv închis, locomotivă Diesel electrică; c) zece bani, violet,
hidrocentrală; d) 20 de bani, violet închis, minierit; e) 30 de bani, portocaliu, asistenţă medicală;
f) 35 de bani, roşu, industria textilă; g) 40 de bani, auriu închis, artă; h) 50 de bani, violet, cămin
de copii; i) 55 de bani, albastru, tractor forestier; j) 60 de bani, verde, combină agricolă; k) 75 de
bani, oliv închis, zootehnie; l) un leu, roşu, reactor atomic; m) 1,20 lei, gri închis, industria
petrolieră; n) 1,50 lei, violet închis, siderurgie; o) 1,55 lei, verde-albastru, port naval; p) 1,60 lei,
albastru închis, sport; q) 1,75 lei maro-roşcat, blocuri de locuinţe; r) doi lei, brun-oliv, drumuri şi
şosele; s) 2,40 lei, roz, industria farmaceutică; t) trei lei, gri închis, radio şi televiziune; u) 3,20 lei,
albastru deschis, Poşta aeriană – Aeroportul Internaţional Băneasa. Această serie a fost lansată în
două tranşe, 11 Iunie 1960 (10 valori) şi 5 Iulie 1960 (11 valori). Este, de asemenea, imprimată
prin heliogravură, iar desenele aparţin colectivului N. Grant, A. Alexe şi I. Drugă.
9
O valoare, 55 de bani şi înfăţişează o mamă care îşi poartă copilul pe umăr. A apărut la
7 Iulie 1955.
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unor noi teorii istorice şi economice, a fost rapid trecut pe tuşă de către
succesorii săi. Pornind cu Lenin şi Stalin şi terminând cu Ceauşescu şi Kim
Il-Sung, ştiinţa fundamentală care desemna acest delir, metodologic sumar
altminteri, dar fezabil, se numea economie politică. Aclamând creşterea masivă
şi perpetuă a producţiei, se ţintea satisfacerea nevoilor progresiv crescânde ale
proletariatului. Aceasta este maniera în care s-a declanşat, aşa cum bine a
formulat Lucian Boia, fatalismul10 economic comunist.
Depozitarul virtuţilor economice comuniste era Planul. El era efigia unui
voluntarism cvasi-imbecil, lesne de găsit în faza de maturitate a comunismului.
În schimb, forţa sa de predicţie era absolut surprinzătoare. Ce vreau să spun? În
cazul în care, la nivel de guvern, se cădea de acord asupra faptului că, pe o
perioadă determinată, producţia trebuie să crească de un anumit număr de ori,
reuşita era deplină. Ba chiar se ajungea mai departe, la o hiper-reuşită!
„Depăşirea de plan”, căci despre ea este vorba, a concretizat scopul intrinsec al
oricărui bun comunist.
Imaginile noilor construcţii industriale, de la hidrocentralele de pe
Dunăre şi de pe marile râuri ale ţării, până la reactorul atomic de la Cernavodă,
şi de la mastodonticele uzine şi combinate, până la complexele de prelucrare a
lemnului, au făcut, în continuu, obiectul celor mai multe emisiuni filatelice,
jubiliare sau nu. Prin „Oţelarul”11 lui Ion Irimescu, în a cărui privire zveltă se
dospeşte însuşi girul credibilităţii politicii comuniste, filatelia românească a
păşit, deloc timid, într-o nouă sferă de orientare tematică: dezvoltarea economică
a ţării şi, prin ea, a muncitorului.
Muncitorul se condamnă voluntar la o asceză. Toate câte îl înconjoară
devin signifiante prin însăşi utilitatea lor. Orice pornire care le-ar ştirbi
utilitarismul este blocată prin banalizare. Decorurile de tip şantier sau combinat,
unde obiectele subzistă numai în virtutea acestui utilitarism, decolorează lumea
acestor oameni care, de fapt, descriu servilismul lor mecanic faţă de regimul care
nu face nimic pentru a-i scoate din acest univers rudimentar. Ba mai mult, aşa
cum s-a şi constatat, i-a afundat tot mai mult în derizoriu. Strungul, freza,
polizorul devin, nici mai mult, nici mai puţin, decât moduri de viaţă, obiecte de
adulaţie, administrându-i muncitorului, printr-o masivă putere de seducţie, un
parcurs existenţial insurmontabil. Dimensiunea generală – evident mistificată –
a acestui boom economic fără precedent, propovăduit de ideologia comunistă,
este expusă în emisiunea „Planul de Stat”, 195012. În această ramă burlesc-

p. 123.
sus.

10

Lucian Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului, Bucureşti, Humanitas, 2005,

11

Emisiune din 1961, în valoare de cinci bani, care înfăţişează sculptura amintită mai

12
Este compusă din două valori, după cum urmează: a) 11 lei, roşu, şi descrie mersul
ascendent al economiei româneşti pe un fundal ce arată imagini din industrie; b) 31 de lei,
industria cheamă alături şi agricultura. Un tractor ară un teren la capătul căruia se poate vedea un
gigantic combinat. Emisiunea a apărut la 25 Aprilie 1950 şi a fost heliogravată.
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carnavalescă – Mihail Bahtin ar fi fost copleşit de grobianismul ei – muncitorul
român descoperă uluit o nesperată alternativă: pe măsură ce socialismul se
perfecţionează, misiunea sa trebuie să devină din ce în ce mai dinamică.
Organizarea economiei în întreprinderi gigantice a avut ca efect doar rapida
construire a unei clase muncitoreşti, special proiectată pentru a certifica triumful
industrializării. La început, agricultura a fost sacrificată, ţărănimea
dezmembrată, iar în urma masivului exod uman înspre zonele urbane,
pretutindeni au răsărit colosale combinate şi şantiere. Cu alte cuvinte, nu
agricultura oferea marca ideologiei comuniste, ci industrializarea, mai mult sau
mai puţin forţată. Treptat însă, agricultura a fost chemată ca tovarăş de drum,
alături de industrie, pe calea socialismului. Acest melanj face şi obiectul tematic
al unei foarte interesante, în opinia noastră, colecţii filatelice apărute în România
după cel de-al Doilea Război Mondial: Planul cincinal (1951-1955)13. Pe fiecare
dintre valorile ce o compun poate fi citit câte un logo în cea mai encomiastică
manieră de care a fost în stare limba de lemn comunistă14. De ce declarăm
această emisiune importantă? Pentru că ea descrie cum nu se poate mai fals viaţa
cotidiană în comunism. Se întrepătrund aici sofisticării în care timpul se
bălăceşte în miresme, locuri de relaxare, de onirism ale unor efuziuni de spirit
educat în contrapondere cu spaţiile în care intimitatea este bagatelizată, deci
interzisă: hala de întreprindere sau de uzină, şantierul, cantina. Cele două
departamente ale economiei comuniste, industria şi agricultura, îşi descoperă un
trecut comun care le legitimează pe amândouă şi care legalizează contractul ce
va statuta o viitoare şi perpetuă colaborare. Iată deci, cum multitudinea
sectoarelor industriale reuşeşte să se prezinte ca pluralitate, identitatea
dispărându-le din cauza numărului lor. Atent supravegheată de maiştri sau de
ingineri – aceştia din urmă întruchipând defectuosul compromis pe care regimul
l-a făcut între proletar şi intelectual – viaţa se desfăşoară acum în siderurgii, în
oţelării, pe şantiere sau pe parcelele agricole. Deşi nu reclamă o derivă
13

Emisiune formată din zece valori, heliogravată, dantelată, apărută între lunile augustdecembrie 1951. Iată şi distribuţia valorilor: a) un leu; negru; industria petrolieră; cu inscripţia „10
milioane tone ţiţei în 1955”; b) doi lei; maro; industria minieră; cu inscripţia „Spre 8 553 000 tone
producţia anuală de cărbuni”; c) trei lei; roşu; forţele armate; cu inscripţia: „Armata R.P.R. apără
munca noastră paşnică”; d) patru lei; ocru; industria siderurgică; cu inscripţia: „În 1955 vom da
patriei 800 000 tone fontă, 1 255 000 tone oţel”; e) cinci lei; verde; agricultură; cu inscripţia: „În
1955 vor lucra pe ogoarele patriei 28 000 tractoare”; f) opt lei; maro roşcat; odihna oamenilor
muncii; cu inscripţia: „Tot mai multe înfăptuiri pentru odihna oamenilor muncii”; g) 11 lei;
albastru; industria energiei electrice; cu inscripţia: „În 1955 puterea electrică instalată va fi de
peste 1 200 000 Kw”; h) 30 de lei; verde închis; economia forestieră; cu inscripţia: „În cincinal se
va împăduri de 32 de ori mai mult ca în 1940”; i) 35 de lei; mov; construcţii industriale; cu
inscripţia: „În anii cincinalului se vor investi 1330 miliarde lei”; j) 50 de lei; maro roşcat;
transporturi; cu inscripţia: „În 1955 nivelul transporturilor va fi 170% faţă de 1950”. Toate mărcile
au, în partea de jos, o inscripţie comună „Planul cincinal şi milesimele 1951-1955”, indicând anii
primului plan cincinal. Desene de Adrian Rădulescu.
14
În sensul aceleiaşi limbi de lemn a comunismului, semnalăm lipsa prepoziţiilor de
legătură din aceste pseudo-maxime. Vezi nota 13.
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consumistă sau un delir al irosirii, industrializarea fabrică necontenit orice, fără
ca aceste obiecte rezultate să aibă o importanţă intrinsecă, personalizată.
Preschimbate în cifre astronomice, în indicatori de plan, aceste obiecte descriu
permanent creşterea producţiei. Numai că, în ciuda viermuielii muncitorilor pe
lângă motoarele şi maşinile care funcţionează tot timpul, lumea ternă a
proletarului nu se modifică după niciuna dintre realizările sau depăşirile de plan
chemate să o legitimeze. Noua cutie de rezonanţă a vitalităţii proletare este
utilajul, oricare ar fi el, iar producţia devine generatorul „elanului muncitoresc”.
Munca purificatoare este elogiată pretutindeni. Ea încearcă să delimiteze
un spaţiu al activităţii fizice în interdependenţă (şi) cu agricultura, însă pentru
ţărani ea este un calvar15. Faptul că ţăranul, alături de calul său, creionează efigia
unui simbolism ritualic, imediat confiscat şi pus în slujba ideologiei, ne face să
constatăm că nu munca reţine atenţia, ci tocmai aureola, aproape magică, cu care
acesta este învestit. Prin urmare, fiecărei etape, aproape „iniţiatice”, a dezvoltării
industriale comuniste, i se şterge orice urmă de efort, topit acum în reflexiile
strălucitoare ale gloriei. Aşa cum stampele – dar nu numai ele – ne-o arată,
munca se mută în spatele paravanului vizibilităţii, acolo de unde suferinţa nu
trebuie să răzbată.
Proletarul român experimentează o adevărată efuziune mistică atunci
când cu mândrie direcţionează chintesenţa comunismului spre indicii de plan,
spre atingerea fabulosului, a gigantescului. Grăitoare în acest sens este seria
Construcţii ale socialismului în România16. Creşterea producţiei, indicatorii de
plan mereu ascendenţi, trasaţi prin grafice şi tabele, vizitele de lucru, toate
acestea vânează hipnotic legitimitatea şi antrenează frenetic palpabilul. Pentru a
se motiva pe sine, „eroul muncii socialiste”, travestit în mult promisul om nou,
are nevoie de repere concrete care să-l călăuzească spre un rai fără limite,
machetat cu ajutorul noilor sale însemne: măreţele realizări. Mai târziu, Nicolae
Ceauşescu îi făgăduia accesul de-a dreptul în Paradis, „cel mai ridicat nivel de
trai din Europa”, însă el nu va reuşi decât să-i condamne pe toţi – oţelari,
strungari, maiştri, sudori, femei de serviciu, deopotrivă – la o alienare cu
pulsiuni agresive, la o compactizare a acestora într-o masă amorfă, defazată
istoric, aproape irecuperabilă.
15
Centenarul industriei petroliere române, emisiune heliogravată şi dantelată, apărută în
1957 şi formată din două valori: a) 20 de bani; roşu maroniu; sonde şi rafinării; b) 55 de bani;
sepia; reprezintă o imagine cu un ţăran şi un cal la începuturile exploatării petroliere din România.
Desene de D. Ştiubei.
16
Emisiune imprimată în sistem tipar adânc, apărută la 10 Aprilie 1963. Este compusă
din şase valori: a) 30 de bani; roşu gălbui; ilustrează Fabrica de sticlă şi de faianţă din Sighişoara;
b) 40 de bani; violet închis; reprezintă Uzinele sodice de la Govora; c) 55 de bani; albatru violet;
reprezintă Combinatul de industrializare a lemnului de la Târgu Jiu; d) un leu; violet roşiatic;
reprezintă Combinatul chimic de fibre sintetice din Săvineşti; e) 1,55 lei; albastru închis; ilustrează
Combinatul siderurgic de la Hunedoara; f) 1,75 lei; roşu vişiniu; reprezintă Termocentrala din
Brazi. Seria a fost lansată pentru poşta aeriană.
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De la morbul şi lamentările aşa-zisei morale muncitoreşti, de extracţie
stahanovistă, a perioadei comunismului dejist, supapa ideologică nu a necesitat
decât o schimbare de ordin ideologico-politic. Ocupând primul loc în ierarhia
metodelor de aliniere ideologică, modificarea minţii umane devine, odată cu
reorientarea politică a lui Ceauşescu, obiectivul suprem al tuturor metodelor
propagandistice inventariate de comunism. Oamenii sunt obligaţi încă din
copilărie să absoarbă şi, ulterior, să accepte ideologia totalitară, cel puţin la
nivelul formelor soft de care aminteam mai sus.
Calculând după demenţialele proiecte ceauşiste de continuare, ba mai
mult, de depăşire a ceea ce se începuse cu douăzeci de ani în urmă în industria
românească, vom observa că la capătul programului de manipulare a „conştiinţei
cetăţeneşti”17 se afla preschimbarea omului într-un individ unidimensional,
oricând pregătit să fie racolat în marile platforme industriale ale Republicii
Socialiste România.
Aşa stând lucrurile, filatelia românească nu putea face nici acum
excepţie. Nu ne vom opri decât asupra unei singure emisiuni filatelice18 care, din
unghiul nostru de vedere, nu marchează altceva decât jubileul unei tragi-comedii
cu efecte devastatoare şi înainte şi după aceasta. Mâna, ca mărturie vie a
divinităţii, descoase miracolul abundenţei comuniste, cei doi soţi Ceauşescu
permiţând, prin tăierea panglicii de inaugurare a „măreţului” proiect Canalul
Dunăre-Marea Neagră, şi ea tricoloră, accesul spre ultima treaptă a belşugului
propovăduit de comunism. În urma atingerii divinatorii a celor doi, R.S.R. va
ajunge pe cea mai înaltă treaptă a dezvoltării ei. Sensul reprezentării conţine
echivalenţe mitologice, inserate uralelor encomiastice şi care reprezintă, de fapt,
fundamentul cultului personalităţii pe care Nicolae şi Elena Ceauşescu l-au
curtat cu asiduitate. Cum tema acestui studiu nu se revendică de la o cercetare în
acest sens, ne vom rezuma la a spune doar un singur lucru. Ubicuitatea
imagistică a cuplului dictatorial în ziare, la radio, la televiziune, în artele
plastice, în manualele şcolare şi, deci, şi în emisiunile filatelice dezvoltă o
teamă, o frică zilnică reperabilă la nivel individual, ca un specimen de trăire
angajată.
Comunismul nu s-a aflat niciodată pe o poziţie care să-i permită
cultivarea tristeţii. Melancolia a fost exorcizată din desfăşurătorul cotidianului,
iar viitorul trimis să aureoleze industrializarea şi mecanizarea agriculturii.
Concluzia la care ne-a condus periplul printre stampele româneşti – să le spunem
angajate – este aceea că nu doar filateliştilor profesionişti sau amatori, ci tuturor
17

Pentru o temeinică aprofundare a manierei în care P.C.R. îi educa pe elevii de şcoală
generală în acelaşi scop, vezi buna analiză a lui Ion Manolescu, op. cit..
18
Emisiunea se intitulează Canalul Dunăre-Marea Neagră şi a apărut sub formă de carte
poştală, în valoare de 10 lei, la 7 Aprilie 1985. Pe aceasta sunt tiparite două ilustraţii. Cea din
stânga reprezintă punctul de ecluzare de la Cernavodă, în ansamblul lui, peste care este petrecut
tricolorul românesc în formă de vapor. Cea de-a doua imagine îi infăţişează pe cei doi soţi
Ceauşescu tăind panglica de inaugurare a obiectivului din prima ilustraţie.
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celor care au intrat în contact cu acestea, într-un fel sau altul, filatelia li s-a oferit
ca metodă de susţinere a clişeelor tematice ale comunismului românesc: etica
socialistă, idealurile de luptă ale P.C.R., patriotismul comunist sau
industrializarea. Toate acestea pot fi găsite în emisiunile filatelice „de
comandă”, ele frizând adeseori un comic involuntar pe fondul popularizării
ideologiei socialiste, iar girul pe care acestea l-au acordat utopiei discursive a
comunismului românesc este dovada incontestabilă a intervenţionismului de tip
manipulatoriu al Partidului.
ROULETTED COMMUNISM.
ROMANIAN ECONOMIC INFRASTRUCTURE
REPRESENTED IN JUBILEE STAMPS
(Abstract)
Communism has never afforded the opportunity to cultivate sadness. Whatever
melancholy meant, it was exorcised from daily life, whereas the future was employed to
glorify the industrialisation and mechanisation of agriculture. What made me embark on
such an adventurous trip to explore the Romanian stamps was the fact that stamp
collecting or philately provided a necessary support not only for the professional or
amateur stamp collectors, but also for all individuals who got in contact with these
stamps in various ways in their to attempt to explain the thematic stereotypes
emblematic of Romanian communism: socialist ethics, the struggle of the Communist
Party to attain its ideals, communist patriotism, and industrialisation. All these political
emblems can be found in “commissioned” stamp emissions; they sometimes entail that
kind of involuntary humour produced against the background of the becoming-popular
of socialist ideology. At the same time, the fact that these stamp emissions backed up
and endorsed the utopian discourse of Romanian communism indubitably demonstrates
the manipulative interventions of the Communist Party.
Keywords: Romanian communism, stamps, totalitarian art, communist industry,
philately.

MOTOARE BRITANICE SAU SOVIETICE
PENTRU AVIONUL MILITAR IAR-95
PETRE OPRIŞ



Într-un număr al revistei „Magazin istoric”, am menţionat pe larg despre
intenţiile autorităţilor de la Bucureşti de a coopera cu cele de la Moscova în
domeniul industriei aeronautice militare, la mijlocul anilor 1980. Cu acel prilej,
am precizat că una dintre ideile propuse de inginerii români şi aprobate de către
Nicolae Ceauşescu a fost achiziţionarea din Uniunea Sovietică a licenţei de
fabricaţie a motorului R-29-300, care era montat pe avionul de vânătoareinterceptare MiG-231.
Deoarece subiectul este vast şi inedit în istoriografia românească, ne-am
continuat cercetarea cu scopul găsirii unor informaţii noi, atât în documentele
existente în arhive, cât şi în surse orale, astfel încât să putem elabora un studiu
ştiinţific, având ca temă proiectul avionului IAR-95 şi cauzele care au
determinat încheierea acelui program, la mijlocul anilor 1980, fără fabricarea
niciunui aparat de acel tip în România2.
În a doua parte a anilor 1970, avionul IAR-95 a fost conceput ca un
bimotor supersonic, de vânătoare-bombardament. Iniţial, pentru acest proiect
s-au întreprins mai multe demersuri, în scopul achiziţionării din Marea Britanie3
sau China a licenţei motorului „Rolls Royce Spey RB 168” (varianta militară
Mk 202, prevăzută cu postcombustie). Autorităţile de la Beijing aveau licenţa


Locotenent-colonel (în rezervă), doctor în istorie; e-mail: petreopris@yahoo.com
Petre Opriş, Proiecte aviatice nerealizate, în: „Magazin istoric”, anul XLVIII, Serie
nouă, nr. 10 (571), octombrie 2014, pp. 49-53.
2
Informaţii despre programul IAR-95 au fost prezentate în mod fragmentat de-a lungul
anilor, din cauza accesului limitat (până în 2006) la fondul arhivistic al C.C. al P.C.R. din perioada
1965-1989. Totodată, posibilele mărturii ale martorilor oculari la evenimentele care au avut loc în
urmă cu 30-40 de ani s-au pierdut prin neconsemnarea la timp, de către istorici, a informaţiilor pe
care specialiştii români le cunoşteau despre proiectul avionului de luptă supersonic IAR-95.
Mulţumim pe această cale domnului ing. Simion Tătaru, care a postat pe blogul său informaţii
interesante şi utile despre programul la care a participat. Vezi Simion Tătaru, IAR 95. Avionul
supersonic românesc, o ambiţie mult prea mare pentru România, Saturday, January 8, 2011,
http://la-neamtu-tiganu.blogspot.com/2011/01/iar-95-1.html;
http://la-neamtu-tiganu.blogspot.
com/2011/01/iar-95-2.html (accesat la 18.02.2014; 14.03.2014); http://la-neamtu-tiganu.
blogspot.com/2011/01/iar-95-3.html; Tuesday, March 29, 2011, http://la-neamtu-tiganu.blogspot.
com/2011/03/iar-95-4.html (accesat la 18.02.2014; 14.03.2014).
3
Pentru detalii privind rezultatele vizitei efectuate de către generalul-colonel Ion
Coman, ministrul Apărării Naţionale, la uzinele companiilor britanice „BAC” şi „Rolls-Royce”
(22-26 iunie 1976), vezi Petre Opriş, Programul de cooperare în domeniul aviaţiei civile între
firma „British Aerospace” şi România, în: „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, nr. 24, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2010, pp. 232-233.
1

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 29, 2015, pp. 181-203
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respectivă din anul 1975, însă nu au transmis-o României în 1977 (când a fost
cerută de către autorităţile de la Bucureşti) şi nici ulterior, respectându-se astfel
prevederile contractului încheiat de R. P. Chineză cu compania „Rolls Royce”.
În plus, acel model de motor britanic nu oferea o putere suficientă pentru ca
IAR-95 să atingă pragul de 2 Mach, în timp ce colectivul condus de inginerul
Dumitru Badea, din anul 1974, îşi propusese ca avionul românesc să fie echipat
cu două propulsoare „Rolls Royce Spey RB 168” şi să zboare cu viteza de 2,5
Mach.
Discuţiile dintre România şi China, pe tema motorului britanic, au avut
loc în timpul vizitei efectuate la Beijing de către o delegaţie condusă de
generalul-colonel Vasile Ionel (22 martie – 7 aprilie 1977). Cu acel prilej, a fost
semnat un protocol guvernamental şi s-au efectuat două schimburi de scrisori. În
cursul tratativelor, reprezentanţii guvernului chinez au anunţat că nu pot fi
satisfăcute cererile româneşti referitoare la livrarea a şase submarine mijlocii
chinezeşti (care, probabil, ar fi fost achitate în contrapartidă cu nave comerciale
realizate la Galaţi sau Drobeta Turnu-Severin4), utilajele solicitate pentru
fabricarea tunului cal. 130 mm şi obuzierului cal. 152 mm, precum şi alte
documentaţii tehnice. Totodată, vicepremierul Li Sien-Nien a declarat că „în
prezent, nu pot asigura documentaţii şi utilaje pentru motorul de tip [RollsRoyce] Spey pentru avioane supersonice, deoarece contractul încheiat cu Anglia
este în curs de derulare”5.
Cu prilejul vizitării unei expoziţii de tehnică militară (15 octombrie
1976), Nicolae Ceauşescu a solicitat „să se urgenteze prospectarea în vederea
importului de submarine. În viitor, să se prevadă construirea în ţară a unor
submarine (subl. n.)”6. Totodată, liderul P.C.R. dorea ca toate navele militare
care urmau să fie construite în România, în perioada 1976-1980, să fie echipate
4

Rodica Chelaru, Culpe care nu se uită. Convorbiri cu Cornel Burtică, Bucureşti,
Curtea Veche Publishing, 2001, p. 80. Din păcate, memoria nu l-a ajutat pe Cornel Burtică atunci
când s-a confesat doamnei Rodica Chelaru, fostul ministru al Comerţului Exterior, afirmând în
mod eronat că autorităţile de la Beijing au fost de acord cu livrarea a două-trei submarine, chiar
dacă acest lucru putea să fie observat de reprezentanţii statelor membre ale NATO, iar Nicolae
Ceauşescu ar fi ţinut cont de acest aspect în momentul în care a hotărât să-i informeze pe chinezi,
prin intermediul lui Cornel Burtică, despre faptul că doreşte să oprească operaţiunea respectivă,
inainte de declanşarea ei (ibidem).
Autorităţile de la Bucureşti nu au renunţat la încercările de achiziţionare a unor
submarine militare. Astfel, în luna noiembrie 1977, o delegaţie de specialişti români s-a aflat în
Iugoslavia pentru a vedea oferta autorităţilor de la Belgrad: submarinul B-72. De asemenea,
Nicolae Ceauşescu a aprobat, la sfârşitul anului 1977, desfăşurarea de tratative cu Franţa, în cursul
anului 1978, în scopul cumpărării de submarine pentru marina militară română. Cf. Petre Opriş,
Doctrina militară a României şi intenţia lui Nicolae Ceauşescu de a achiziţiona trei submarine
iugoslave ,,B-72” (noiembrie 1977), în: „Anuarul Muzeului Marinei Române – 2012”, tom XV,
Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2012, pp. 336-344.
5
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. –
Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 6/1977, f. 42.
6
Idem, dosar nr. 3/1976, f. 203.
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cu armament autohton. De asemenea, Nicolae Ceauşescu a hotărât ca Ion Păţan
şi Ioan Avram să înceapă negocierile cu companiile de specialitate din Marea
Britanie şi China, cu scopul obţinerii licenţei unui motor cu care să fie echipat
primul avion supersonic fabricat în România. Este posibil ca, în momentul
respectiv, liderul suprem al P.C.R. să fi renunţat la intenţia sa – exprimată în
cursul unei vizite la Moscova (14-15 decembrie 1967) – de obţinere din URSS a
licenţei de fabricare a motorului avionului de vânătoare-interceptare MiG-21.
În scopul dotării armatei române cu mijloace de luptă moderne,
autorităţile de la Bucureşti au propus, încă din anul 1968, anumite măsuri de
intensificare a colaborării cu URSS în domeniul industriei de apărare. De
exemplu, o delegaţie condusă de generalul-locotenent Vasile Ionel s-a aflat la
Moscova, în perioada 29 februarie – 5 martie 1968, pentru a discuta cu membrii
unei delegaţii sovietice, în fruntea căreia s-a aflat generalul-colonel
G. S. Sidorovici, vicepreşedintele Comitetului de Stat pentru Relaţii Economice
Externe de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS. Cu acel prilej, partea română
a prezentat o listă cu categoriile de tehnică de luptă pe care autorităţile de la
Bucureşti doreau să le realizeze în România, sub licenţă sovietică – în mod
deosebit, avioane MiG-21, motoare pentru MiG-21, vedete şi distrugătoare
purtătoare de rachete, vedete torpiloare, tunuri antiaeriene, tunuri fără recul 2A28 „GROM” cal. 73 mm, mitraliere PKS şi PKT cal. 7,62 mm, pulberi reactive,
rachete antitanc dirijate „Maliutka”, lovituri antitanc PG-15 V (pentru tunul 2A28 „GROM”), autostaţii radio cu bandă laterală unică, aparate de ochire pe timp
de noapte de tip pasiv (pentru armamentul de infanterie şi a celui de pe
TAB-uri), röentgenometre de bord, staţii radio R-123 şi aparate de observare pe
timp de noapte, de tip pasiv (pentru echiparea TAB-urilor), transportoare amfibii
blindate BTR-60 PB. Precizăm că România deţinea încă din 1962 documentaţia
sovietică de fabricaţie a transportorului BTR-60 P, însă autorităţile de la
Bucureşti doreau varianta sa modernizată şi să completeze documentaţia pentru
fabricarea şi verificarea blindajului, a reductoarelor roţilor, a diferenţialelor şi a
sistemului de propulsie pe apă.
Totodată, delegaţia română a solicitat la Moscova, în luna martie 1968,
„necesarul în documentaţia de fabricaţie şi tehnologică, acordarea asistenţei
tehnice, posibilităţile de cooperare şi condiţiile de plată”7.
Generalul G. S. Sidorovici a luat act de solicitările româneşti, însă a
refuzat încheierea unui protocol de lucru, aşa cum a insistat adjunctul ministrului
român al Forţelor Armate. Generalul respectiv a declarat că delegaţia sa „nu are
o împuternicire, sarcina ei fiind limitată, doar de a se lămuri asupra cererii părţii
române”8. Totodată, şeful delegaţiei sovietice a sugerat ca „guvernul român să se
adreseze printr-o scrisoare guvernului sovietic”, în scopul rezolvării tuturor

7
8

Idem, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 34/1969, ff. 173-174.
Ibidem, ff. 171-172.
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problemelor menţionate de către membrii delegaţiei conduse de generalullocotenent Vasile Ionel.
Problemele care au apărut între statele membre ale O.T.V., în cursul
anului 1968 („Primăvara de la Praga”, atitudinea critică adoptată de autorităţile
române faţă de politica de intervenţie promovată de Leonid Ilici Brejnev în
Cehoslovacia ş.a.), au determinat, printre altele, o amânare sine die a răspunsului
guvernului sovietic la lista cu solicitări, prezentată la Moscova de către generalul
Vasile Ionel, la sfârşitul lunii februarie 1968. Mai mult decât atât, în cursul unei
vizite efectuate la Moscova (6-11 februarie 1969), adjunctul ministrului Forţelor
Armate a aflat de la un reprezentant sovietic faptul că URSS urma să livreze
României, în cursul anului 1969, doar 12 avioane de vânătoare MiG-21 şi două
aparate de şcoală MiG-21 U – armata română solicitase 50, respectiv nouă
avioane de acel tip. Totodată, 41 de instalaţii „Grad” (de lansare a proiectilelor
reactive nedirijate) şi 66 de transportoare blindate de cercetare nu se aflau pe
lista cu produsele militare sovietice care urmau să ajungă în România, în acel an
– deşi acestea fuseseră solicitate din timp de autorităţile române.
După cum afirma generalul Vasile Ionel (după întoarcerea sa din
URSS), generalul G. S. Sidorovici „a motivat lipsa de oferte prin sarcinile
sporite pe care le are URSS de a asigura tehnică militară R. D. Vietnam şi
Republicii Arabe Unite (subl. n.)”9. Cu toate acestea, ne putem întreba dacă
autorităţile sovietice au modificat în mod premeditat cantităţile de tehnică de
luptă care urmau să fie livrate României în cursul anului 1969, cu scopul de a-i
demonstra lui Nicolae Ceauşescu faptul că statul român era dependent de URSS
şi că nu era bine să-i critice pe sovietici şi pe aliaţii lor pentru intervenţia militară
din Cehoslovacia, din luna august 1968.
La începutul lunii martie 1969, o altă delegaţie românească – de această
dată guvernamentală – s-a aflat la Moscova pentru încheierea unui protocol cu
privire la livrările sovietice de tehnică de luptă către România, în anul 1969.
Documentul respectiv a fost semnat în 7 martie 1969 şi, în cadrul acestuia, s-a
prevăzut, printre altele, livrarea a încă şase avioane MiG-21, peste numărul
anunţat de către generalul-colonel G. S. Sidorovici la începutul lunii februarie
1969. Pe de altă parte, sovieticii au oferit doar patru instalaţii „Grad”
(„Grindina”), iar partea română le-a refuzat, deoarece erau prea puţine pentru
constituirea unui subunităţi de luptă (necesarul minim era de şase instalaţii)10.
Valoarea totală a contractelor încheiate la 7 martie 1969, dintre URSS şi
România, a fost de 424,9 milioane de lei valută (63,7 milioane ruble), cu 167 de
milioane de lei valută (25 milioane ruble) mai puţin decât solicitările autorităţilor
de la Bucureşti (– 39,2%). O treime din suma respectivă urma să fie achitată în
anul respectiv, iar restul se achita în zece rate anuale egale (dobândă fiind de 2%
pe an).
9

Ibidem, f. 166.
Ibidem, f. 169.
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Chestiunea numărului de avioane MiG-21, care se livrau armatei române
în anul 1969, a fost abordată din nou, în convorbirea dintre Leonid Brejnev şi
Nicolae Ceauşescu (Moscova, 16 mai 1969). Cu acel prilej, atât liderul suprem
al P.C.R., cât şi Ion Gheorghe Maurer au insistat ca România să primească
licenţa de fabricaţie a MiG-21 pentru a produce 50 de avioane de acel tip, anual,
în paralel cu avioane pentru transportul intern (An-24) şi elicoptere (Mi-8)
proiectate şi realizate în URSS. Prim-ministrul Alexei Kosâghin s-a opus
categoric începerii acelui proiect, folosind următoarele argumente economice:
„Ştiţi cât costă un MiG-21? 500.000 de ruble! Dacă faceţi 50 de bucăţi, aceasta
înseamnă o producţie anuală de 2,5 milioane ruble. Dar la o producţie atât de
mică, pe dv. o să vă coste 35 de milioane. Pe urmă, cum puteţi combina
producţia de avioane cu cea de elicoptere? Nu sunt numai două uzine, ci mult
mai multe care trebuie să coopereze (subl. n.)”11.
Chestiunea era însă mult mai amplă şi a fost expusă de către Ion
Gheorghe Maurer extrem de pragmatic. De fapt, autorităţile române erau
interesate să primească tehnică militară din URSS pe bază de credit, aşa cum se
întâmpla din anul 1959 (o treime din valoarea importului fiind achitată în
momentul livrării tehnicii militare, iar două treimi se plătea pe parcursul a zece
ani). În plus, Nicolae Ceauşescu şi Ion Gheorghe Maurer doreau ca Uniunea
Sovietică să primească utilaje industriale româneşti pentru a se achita într-o
proporţie cât mai mare echipamentele militare sovietice importate de către
autorităţile de la Bucureşti. Leonid Brejnev a întrebat dacă România exportă
grâu, iar Nicolae Ceauşescu a răspuns că se fac asemenea exporturi, însă
cantitatea era relativ mică (700.000 de tone de grâu şi porumb). La rândul său,
Ion Gheorghe Maurer a insistat pentru creşterea cantităţilor de minereu de fier,
cocs şi laminate sovietice care se exportau în România, iar Alexei Kosâghin a
fost de acord cu ideea propusă tot atunci de prim-ministrul României, de
asigurare a asistenţei tehnice şi pregătirii cadrelor româneşti de partea sovietică,
în momentul în care România importa instalaţii şi utilaje industriale noi din
URSS12.
După semnarea de către Ion Gheorghe Maurer şi Alexei Kosâghin a unui
protocol de colaborare economică (Moscova, 29 mai 1970), autorităţile române
s-au pregătit pentru noi tratative cu URSS, în scopul fabricării unor produse
speciale după licenţe sovietice. Iniţial, negocierile urmau să aibă loc în luna
august 1970, dar au fost amânate de către sovietici fără să fie oferite explicaţii.
În cele din urmă, tratativele au avut loc la Moscova (20-24 octombrie 1970) şi
s-au finalizat cu semnarea unui protocol de lucru13.
11
Vasile Buga, „Dezgheţ” în relaţiile româno-sovietice. Stenograma convorbirilor de la
Moscova din mai 1969, I, în: „Arhivele Totalitarismului”, Bucureşti, Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, anul XXI, nr. 1-2 (78-79)/2013, p. 234.
12
Ibidem, pp. 235-240.
13
Funcţiile deţinute de membrii delegaţiei române au fost următoarele: general-colonel
Constantin Şandru – vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării; general-colonel Vasile
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Revenind la expoziţia de tehnică militară din 15 octombrie 1976, se
cuvine să amintim faptul că preşedintele României a anunţat că „în anul 1976 se
vor realiza minimum 2 avioane [IAR-93 B], în anul 1977, minimum 5 avioane,
urmând ca în continuare să se asigure recuperarea restanţelor din aceşti ani şi
încadrarea în programul aprobat de 200 buc. până la finele anului 1984”14.
În cursul vizitării unei alte expoziţii de tehnică militară (27 mai 1977),
Nicolae Ceauşescu a discutat din nou despre proiectele aviaţiei şi a hotărât ca
„Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini să ia măsuri ca până în 1985 să
asimileze în fabricaţie avionul supersonic [IAR-95] echipat cu motor [RollsRoyce] Spey sau alt tip de motor (subl.n.)”15.
În acelaşi an, generalul-colonel Vasile Ionel a participat, în calitate de
preşedinte al părţii române, la cea de-a VI-a sesiune a „Comisiei
interguvernamentale consultative tehnico-militare de colaborare şi cooperare
economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul tehnicii militare între R.S. România
şi R.P.D. Coreeană” (Phenian, 24 septembrie – 4 octombrie 1977). Cu acel
prilej, autorităţile nord-coreene au manifestat un interes deosebit pentru
stabilirea unei modalităţi de cooperare cu specialiştii români şi iugoslavi, în
scopul fabricării în comun a avionului de vânătoare-bombardament IAR-93,
precum şi acordarea de sprijin tehnic major pentru a putea produce elicopterul
SA-330 „Puma” (IAR-330 H) în R.P.D. Coreeană. Cele două subiecte au fost
abordate din nou de către generalul de armată O Gin U, ministru al Forţelor
Armate Populare ale R.P.D. Coreene, în discuţia pe care a avut-o cu Nicolae
Ionel – adjunct al ministrului Forţelor Armate; contraamiral Traian Horia – şef de direcţie în
Comitetul de Stat al Planificării; colonel Gheorghe Bîrsan – şeful Direcţiei Tehnice de
Aprovizionare din M.F.A.; colonel Nicolae Spirescu – director în Ministerul Industriei
Construcţiilor de Maşini; colonel Traian Andreescu – director general adjunct în Ministerul
Industriei Construcţiilor de Maşini.
Membrii delegaţiei sovietice îndeplineau următoarele funcţii: general-colonel (de
tancuri) G. S. Sidorovici – vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Relaţii Economice Externe
de pe lângă Consiliul de Miniştri; viceamiral ing. G. V. Iurin – locţiitor al şefului Direcţiei
Generale a Inginerilor din GKES; colonel inginer G. S. Leuhin – locţiitor al şefului de direcţie în
Direcţia Generală a Inginerilor; colonel inginer P. T. Sonin – şef de serviciu în Direcţia Generală
de Înzestrare; A. F. Sauro – împuternicit al Direcţiei Generale de Înzestrare; S. S. Spirin – membru
al GOSPLAN (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 106/1970, f. 30).
14
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1976, f. 203. În
perioada 23-24 decembrie 1977, s-a desfăşurat la Belgrad o întâlnire de lucru româno-iugoslavă, la
care au participat generalul Ion Coman (ministru al Apărării Naţionale), Ioan Avram (ministru al
Industriei Constructoare de Maşini) şi generalul de armată Nikola Ljubičić (secretarul federal
pentru apărarea naţională al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia). Cu acel prilej, s-a hotărât
continuarea programului de fabricare a avionului IAR-93 B, precum şi a motoarelor „Rolls-Royce
Viper” cu care urma să fie echipat acesta. Potrivit unui document întocmit după întâlnirea de la
Belgrad, autorităţile de la Bucureşti doreau 200 de aparate IAR-93 B, astfel: 35 de avioane de
preserie (în perioada 1977-1980), 165 de avioane de serie (în perioada 1980-1987) şi 470 de
motoare, fabricate în perioada 1978-1986 (385 de motoare urmau să fie de tipul „Rolls-Royce
Viper Mk 632-41”, prevăzute cu postcombustie) (idem, dosar nr. 8/1977, ff. 7-8).
15
Idem, dosar nr. 2/1976, f. 91.
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Ceauşescu (Bucureşti, 10 octombrie 1977). Liderul român a explicat oaspetelui
său faptul că Marea Britanie şi Franţa erau implicate în acordarea de licenţe de
fabricaţie pentru motor (în cazul IAR-93), respectiv pentru întregul elicopter. În
privinţa colaborării dintre România şi R.P.D. Coreeană, în domeniul aviaţiei
militare, Nicolae Ceauşescu a fost de acord cu faptul că toate ideile puteau fi
discutate, în principiu, la nivelul miniştrilor Apărării ai celor două state,
generalii Ion Coman şi O Gin U16.
La întoarcerea din R.P.D. Coreeană, generalul-colonel Vasile Ionel a
efectuat o escală la Beijing, unde a avut o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului
Apărării Naţionale şi Ministerului Legăturilor Economice cu Străinătatea – în
cursul căreia „s-au analizat şi precizat unele acţiuni cuprinse în protocoalele
încheiate cu partea chineză”17.
La sfârşitul anului 1977, colaborarea militară dintre România şi China a
atins un nou nivel, după aprobarea de către Nicolae Ceauşescu a solicitării
primite de la Ministerul Relaţiilor Economice cu Străinătatea al R.P. Chineze,
prin intermediul generalului-colonel Ion Coman. Ca urmare a acordului primit
din partea preşedintelui României, autorităţile de la Beijing au trimis o grupă de
şapte specialişti în România, pentru 30 de zile, în primul semestru al anului
1978, pentru a studia metodele şi mijloacele folosite de omologii români la
determinarea caracteristicilor aerodinamice ale avioanelor, a rezistenţei acestora
şi a caracteristicilor motoarelor de avion. În acelaşi timp, o altă grupă de
specialişti, formată din nouă personae, a primit aprobarea pentru a studia în
România, timp de 45 de zile, în primul semestru al anului 1978, modul de
fabricaţie a rachetei sovietice antitanc dirijate 9 M 14-M „Maliutka”18.
Pentru a înţelege contextul internaţional în care a avut loc procesul
iniţial de organizare a muncii şi de proiectare a avionului IAR-95, facem o
digresiune, referindu-ne la relaţiile militare de colaborare ale României cu
Uniunea Sovietică şi Irak, la sfârşitul anilor 1970.
Primele două avioane sovietice MiG-23 UB (cu dublă comandă, produse
la Irkutsk) au sosit în România la 23 ianuarie 1979. Piloţii sovietici au aterizat la
Bacău pentru a realimenta cu combustibil, apoi au ajuns pe aeroportul Mihail
Kogălniceanu (jud. Constanţa), unde au predat avioanele conducerii
Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare Interceptare. Anterior, 48 de piloţi şi
tehnicieni din acea unitate şi din Regimentul 93 Av.V.I. au participat, în
16

Pentru alte detalii, idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr.
170/1977, ff. 1-10.
17
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 7/1977, f. 105. În
anii 1970, au fost construite în România canoniere „Proiect 062” (din clasa „Shanghai”) şi vedete
torpiloare „Proiect 025” (din clasa „Huchuan”). Larry L. Watts, Fereşte-mă, Doamne, de
prieteni… Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România, Bucureşti, Editura RAO, 2011,
p. 670.
18
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 6/1977,
ff. 169-170.
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Uniunea Sovietică, la un curs de cunoaştere a MiG-urilor 23 MF şi UB (3 august
– 21 septembrie 1978). După cinci luni, în România a început primul curs de
cunoaştere şi exploatare la sol şi în zbor a acelui tip de avion (1 martie – 1 mai
1979).
Câteva luni mai târziu, 14 avioane MiG-23 MF au sosit în România
pentru a înlocui cele 14 MiG-21 M ale escadrilei 1 din Regimentul 57 Av.V.I.
(19 mai 1979).
La rândul său, Regimentul 93 Aviaţie Vânătoare Interceptare (U.M.
01876), aflat pe aerodromul de la Giarmata (jud. Timiş), a primit două MiG-23
UB, pilotate de colonelul Dumitru Tache şi căpitanul Mihai Costache (17 iulie
1979) şi 12 MiG-23 MF (în patru etape: în toamna şi iarna anului 1979, precum
şi în primăvara anului 1980)19. Toate aparatele au avut, iniţial, culoarea gri,
stabilită de către sovietici pentru avioanele care executau misiuni de
superioritate aeriană20.
În perioada de garanţie a avioanelor respective, uzina furnizoare a oferit
un grup de 9-11 specialişti sovietici, care au fost cazaţi în România împreună cu
familiile lor, în locul celor care au asigurat asistenţa tehnică pentru avioanele
MiG-21 – achiziţionate tot din URSS şi care au fost retraşi la sfârşitul anului
1977, ca urmare a ieşirii aparatelor MiG-21 din perioada de garanţie. Nicolae
Ceauşescu a aprobat, în noiembrie 1977, ca membrii noului grup sovietic să
participe la rezolvarea defecţiunilor care ar fi apărut la MiG-urile 23 şi la
„executarea unor lucrări de modernizare a acestora, pe baza documentaţiei
elaborate de constructor”21.
Dotarea forţelor aeriene române cu avioane supersonice MiG-23 a
constituit o transpunere în practică a ideii mareşalului sovietic Ivan Iakubovski,
19

f.a., p. 83.

Paul Sandachi, Aviaţia de luptă reactivă în România (1951-2001), Muzeul Aviaţiei,

20
MiG-23/27 Flogger in action, Aircraft Number 101, „Squadron/Signal Publications”,
Carrollton, Texas (USA), 1990, p. 15. Observatorii NATO au remarcat, pentru prima dată,
existenţa avioanelor MiG-23 M/MF, în cursul anului 1973, când forţele aeriene sovietice staţionate
în Republica Democrată Germană le-au primit în înzestrare. Se estima, în Occident, că producţia
de MiG-uri 23 M/MF era de patru aparate pe săptămână, la sfârşitul anului 1974, şi rata de
producţie era dublă după doi ani, astfel încât să fie atins nivelul de aproximativ 400 de avioane
fabricate anual.
Livrările de MiG-23 MF în statele membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (cu
excepţia URSS) au început în anul 1978, mai întâi în Bulgaria (în total, 40 de aparate pentru un
regiment), apoi în Republica Democrată Germană (45 de exemplare la Peenemünde, fiecare având
un preţ de 3,6 milioane de dolari) şi Cehoslovacia (15 avioane aflate pe aeroporturile de la
Bechyně, Plzeň şi Žatec, pentru fiecare exemplar fiind achitată suma de 6,6 milioane de dolari). În
anul următor au fost trimise primele MiG-uri 23 MF în Polonia şi România, iar autorităţile de la
Budapesta au dezvăluit existenţa modelului respectiv în înzestrarea propriei armate în cursul
paradei militare de la 4 aprilie 1980, desfăşurată cu prilejul sărbătoririi zilei naţionale a
R. P. Ungare (ibidem, pp. 11-12, 14).
21
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 7/1977, f. 129.
Pentru detalii, vezi Anexa 2.
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privind utilitatea „de a avea în fiecare armată aliată anumite unităţi (subunităţi)
înzestrate cu cele mai moderne tipuri de armament şi tehnică militară, pentru
pregătirea din timp a cadrelor pentru noua tehnică, dobândirea experienţei în
însuşirea, întrebuinţarea în luptă şi exploatarea acesteia (subl. n.)”22.
În toamna anului 1979, mareşalul sovietic Viktor Kulikov a ajuns la
Bucureşti şi a fost primit, la 12 octombrie, de către Nicolae Ceauşescu.
Preşedintele României a subliniat cu acel prilej că „independent că există sau nu
tratatul [de la Varşovia], România şi armata sa, în cazul unei agresiuni, îşi va
îndeplini obligaţiile asumate, sigur, în colaborare cu toate armatele din această
parte (subl. n.)”23. Concret, autorităţile de la Bucureşti aveau pregătite nouă
22
Idem, dosar nr. 3/1976, f. 182. Potrivit aceleiaşi idei a comandantului-şef al Forţelor
Armate Unite, unul dintre batalioanele Regimentului 1 Tancuri „Vlad Ţepeş” (aflat la Târgovişte)
a primit în dotare, în 1978, 31 de tancuri T-72, comandate în URSS. Aceasta a fost unica
subunitate din România care a avut în înzestrare un asemenea model de tanc, până la încetarea
existenţei Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (1 iulie 1991). Lt. col. Ifim Trofimov, Tancurile
târgoviştene, între o istorie glorioasă şi perspective, în: „La posturi” (revista Şcolii de aplicaţie
pentru tancuri şi auto „Mihai Viteazul”), Piteşti, nr. 3 (41)/martie 2004, pp. 8-9.
La începutul anilor 1980, a existat o tentativă de cumpărare din România a unu-două
tancuri sovietice T-72 de către doi reprezentanţi ai firmei „Interarms”, înregistrată cu sediul social
la Londra. Aceştia au deschis discuţiile cu partea română şi au afirmat că intenţionează să
achiziţioneze armament, muniţii şi echipamente militare din România, în valoare de 22 de
milioane de dolari, pentru un stat din regiunea Golfului Persic. Totodată, a fost exprimat interesul
pentru tancuri T-72. Acestea erau adevărata miză a contractului propus de „Interarms”, blindatele
urmând să ajungă în S.U.A.
Autorităţile de la Bucureşti au înţeles problemele care puteau să apară în cazul în care se
accepta livrarea de tancuri T-72 statului-lider al NATO, în condiţiile în care URSS nu permitea o
reexportare a blindatelor primite de armata română în anul 1978, pentru a nu fi dezvăluite secretele
acestora unor ţări inamice. În cele din urmă, cei doi reprezentanţi ai firmei „Interarms” nu au
deschis acreditivul la banca din Elveţia, pe care au indicat-o pentru derularea contractului privind
cumpărarea de armament, muniţii şi echipamente militare care se puteau expedia fără restricţii din
România şi, astfel, întreaga afacere nu a mai avut loc.
Informaţia inedită despre tentativa reprezentanţilor companiei „Interarms” a fost
publicată mai întâi de colonelul Stelian Octavian Andronic, şef al Compartimentului Acţiuni
Valutare Speciale din cadrul Centrului de Informaţii Externe, în toamna anului 1982. Amintirea
respectivă a fost republicată de Liviu Vălenaş, într-un volum în care ziaristul româno-german şi-a
exprimat într-un mod jenant frustrările sale faţă de anumite persoane particulare (Liviu Vălenaş,
Fabrica de spioni, Bucureşti, Editura VESTALA, 2010, pp. 188-191).
Deoarece informaţia pe care a difuzat-o Stelian Octavian Andronic este foarte importantă
şi nu am avut acces direct la volumul de memorii publicat de acesta (36 de ani în serviciile secrete
ale României. Din respect pentru adevăr, Bucureşti, Editura Compania, 2008), iar ziaristul Liviu
Vălenaş a comentat-o tendenţios în volumul său, ne-am reamintit expresia: „Nullus est liber tam
malus ut non aliqua parte prosit / Nicio carte nu-i atât de rea, încât nicio parte să nu folosească”,
atribuită consulului roman Pliniu cel Tânăr, şi am utilizat ca sursă primară cartea jurnalistului
Liviu Vălenaş.
23
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr. 179/1979, f. 7. Tot
atunci, Nicolae Ceauşescu a menţionat că „noi suntem hotărâţi să ne îndeplinim obligaţiile pe care
le avem în cadrul Tratatului. Şi, dacă se va ajunge să se desfiinţeze Tratatul [de la Varşovia], tot va
trebui să găsim forme de colaborare în viitor. Suntem ţări socialiste, suntem şi vecini, şi
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divizii pentru a fi puse, în caz de război, la dispoziţia Comandamentului Forţelor
Armate Unite. Nicolae Ceauşescu a spus că „ele rămân în întregime, sigur cu
îmbunătăţirile de organizare şi dotare corespunzătoare. Deci, aici nu poate fi
vorba de niciun fel de modificare (subl. n.)”24. Din punct de vedere cantitativ,
peste 300.000 de militari români erau menţinuţi, în caz de război, sub comanda
mareşalului Viktor Kulikov, care îndeplinea în acelaşi timp funcţiile de
comandant-şef al Forţelor Armate Unite şi locţiitor al ministrului Apărării al
URSS.
În cadrul întâlnirii respective, Nicolae Ceauşescu l-a întrebat direct pe
mareşalul Viktor Kulikov: „Cine hotărăşte că trebuie de trecut la război?”25.
Preşedintele României a dorit să îl înştiinţeze pe partenerul său de discuţii că
decizia trebuia luată rapid de către liderii politici ai statelor din Organizaţia
Tratatului de la Varşovia (O.T.V.), în cadrul Consiliului Politic Consultativ al
alianţei. Militarii, inclusiv ministrul sovietic al Apărării şi locţiitorii săi, nu
aveau dreptul să acţioneze fără acordul tuturor conducătorilor statelor membre
ale alianţei. Acest aspect putea determina o întârziere a ripostei O.T.V. în faţa
agresiunii declanşate de unul sau mai mulţi inamici, iar mareşalul Viktor
Kulikov a insistat pentru posibilitatea creării unui comandament suprem unic la
începutul războiului, de către sovietici. Militarii din comandament se
subordonau conducătorilor politici ai statelor din O.T.V., iar comandantul
suprem al armatelor aliate era ales din rândul liderilor politici26.
Deoarece se prefigura impunerea lui Leonid Ilici Brejnev în acea funcţie
supremă, în caz de război, Nicolae Ceauşescu nu a acceptat ideea mareşalului
Viktor Kulikov şi a propus, în schimb, înfiinţarea unui comitet al miniştrilor
Apărării. Preşedintele României refuza să se subordoneze unui lider politic
străin, în timp ce comandantul-şef al Forţelor Armate Unite insista pentru
menţinerea unităţii de comandă la nivelul strategic dorit de conducătorii Uniunii
Sovietice, în condiţiile desfăşurării unui război total pe mai multe continente,
fapt care implica şi utilizarea de arme nucleare27.
În al doilea rând, Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat dorinţa de a menţine
compactă armata română, pe un front şi o pe direcţie de luptă, concomitent cu
realizarea unei colaborări cu armatele sovietică şi bulgară în această parte a
Europei. Totodată, liderul politic de la Bucureşti se opunea trimiterii de militari
români în alte teatre de operaţii şi pe alte fronturi decât cele stabilite de
politicienii români, evident în frunte cu el – în calitate de comandant suprem
român28.
întotdeauna, chiar şi în trecut, armatele ţărilor noastre au conlucrat. Sigur, discuţii au fost, dar în
caz de război, totuşi, au conlucrat foarte bine” (ibidem, ff. 6-7).
24
Ibidem, f. 7.
25
Ibidem, f. 8.
26
Ibidem, ff. 8-10, 13-14.
27
Ibidem, ff. 15-19.
28
Ibidem, ff. 9-11, 17.
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La aceeaşi întâlnire, Nicolae Ceauşescu s-a referit şi la importanţa
factorului economic în dezvoltarea capacităţilor de apărare ale unui stat. Nu era
prima dată când politicianul român aborda subiectul în discuţiile cu
reprezentanţii URSS, în condiţiile în care autorităţile sovietice furnizau armatei
române majoritatea echipamentului militar sofisticat.
Deoarece importurile respective erau scumpe, Nicolae Ceauşescu a
încercat să obţină licenţe de fabricaţie şi, apoi, să vândă pe diferite pieţe
produsele realizate în uzinele româneşti. De exemplu, în 1980 şi 1981,
preşedintele României a aprobat încheierea unor contracte în valoare de peste un
miliard de dolari, pentru a exporta cantităţi foarte mari de muniţii de artilerie şi
infanterie, aruncătoare de grenade antitanc şi mitraliere antiaeriene, în perioada
1981-1985. Iniţial, Nicolae Ceauşescu a discutat cu generalul-maior Mahmmud
Al Mehdi Usama, locţiitor al şefului Marelui Stat Major şi director al
Departamentului de Aprovizionare al armatei irakiene (Predeal, 9 ianuarie
1981). Apoi, preşedintele României a avut o întâlnire cu Ghazi Mahmoud Al
Omar, şeful Marelui Stat Major al Armatei Populare irakiene (Bucureşti, 23 iulie
1981)29. Precizăm faptul că România a primit, până la 29 septembrie 1981, un
avans de 392,5 milioane de dolari din partea unui stat (în opinia noastră, Irak)
pentru livrarea de produse militare30.
Un alt stat care şi-a manifestat interesul pentru tehnica militară
românească a fost Libia. De exemplu, în luna decembrie 1980, autorităţile de la
Bucureşti au trimis la Tripoli o ofertă de livrare de echipamente militare, în
perioada 1981-1984. Acţiunea s-a concretizat câteva luni mai târziu, prin
semnarea unui acord româno-libian de cooperare în domeniul tehnicii militare
(Bucureşti, 27 septembrie 1981). În acelaşi timp, partea română a fost interesată
de îndeplinirea prevederilor din contractele încheiate anterior pentru „întocmirea
studiilor tehnico-economice de bază şi de detaliu privind fabricaţia aruncătorului
[de proiectile reactive nedirijate] cu 40 de ţevi, de tunuri, de măşti [contra
29

Pentru detalii, idem, dosar nr. 3/1981, ff. 1-12; dosar nr. 174/1981, ff. 1-12.
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Economică, dosar nr. 180/1981, ff. 3, 9-25, 27.
Pentru valori mici ale echipamentului militar, autorităţile de la Bucureşti nu au soliciat sume de
bani. De exemplu, în anul 1979, autorităţile de la Bucureşti au trimis în Liban 500 de complete de
uniformă militară (compuse din bluză, pantaloni, şapcă, maiou, chiloţi, două perechi de ciorapi,
centură şi curea de pantaloni) şi 500 de perechi de bocanci cu talpă de cauciuc – la solicitarea
conducerii Partidului Socialist Progresist din acea ţară. Doi ani mai târziu, Assem Kansou (secretar
general al Partidului Baas Arab Socialist din Liban) a solicitat, la rândul său, un ajutor militar
nerambursabil din partea României. Drept urmare, la 17 martie 1981, autorităţile române au
propus trimiterea în Liban, în a doua parte a anului 1981, a 500 de complete de uniformă militară
şi 500 de perechi de bocanci. Achitarea echipamentului şi a transportului s-a efectuat din Fondul
de Solidaritate Internaţională al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste din România.
Precizăm faptul că Assem Kansou a efectuat cel puţin două vizite în România şi s-a întâlnit cu
Nicolae Ceauşescu în staţiunea Neptun (20 iulie 1977) şi la Bucureşti (8 iunie 1979) (idem,
Fototeca online a comunismului românesc, cota 137/1977, fotografia #BA137; ibidem, cota
84/1979, fotografia #L084).
30
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gazelor] şi a tancului mijlociu [în România]”31, în scopul acordării de sprijin
pentru crearea unei industrii militare în Libia şi pregătirea de personal tehnic
necesar acelui stat32.
Tot în luna decembrie 1980, colonelul Muftah Faraj Dakhel, preşedinte
al Consiliului de administraţie al Organizaţiei pentru Industria Militară Libiană,
a fost invitat să efectueze o vizită oficială în România. Autorităţile române au
aşteptat ca oaspetele să confirme sosirea sa la Bucureşti, în octombrie 1981, şi au
fost pregătite să discute cu acesta despre contractele propuse Libiei de partea
română, pentru „elaborarea studiilor tehnico-economice privind fabricaţia de
muniţii, piese turnate şi forjate pentru tancuri, tunuri, muniţie, aruncătoare,
pentru complexul chimic de pulberi şi explozivi şi pentru [o] fabrică de confecţii
militare”. În plus, autorităţile române doreau să primească şi alte cereri „pentru
proiectarea şi construirea de obiective industriale militare” în Libia şi să se
constituie o comisie mixtă româno-libiană de colaborare şi cooperare în
domeniul tehnicii şi industriei militare33.
În schimbul ajutorului militar, acordat în conformitate cu înţelegerea
încheiată la 27 septembrie 1981, Libia trebuia să furnizeze României 1,5
milioane de tone de petrol, până la sfârşitul anului 198134.
Tot la începutul anilor 1980, Nicolae Ceauşescu a încercat să profite de
dificultăţile pe care liderii politici şi militari de la Moscova le aveau în Polonia şi
Afganistan35, pentru a promova ideea fabricării de tancuri în România, atât
pentru echiparea unităţilor române, cât şi pentru armatele altor state,
concomitent cu implicarea unor uzine din România în procesul de fabricare şi
reparare a avionului de vânătoare MiG-23 – care intrase recent în dotarea
regimentelor de aviaţie de la Mihail Kogălniceanu şi Giarmata. De exemplu, în
cursul întâlnirii de la Bucureşti, din 23 ianuarie 1981, cu mareşalul Viktor
Kulikov, liderul politic român a declarat astfel: „Noi producem tancul acesta
[TR-580] care e compatibil cu T-72. Să-l introducem în dotarea armatei şi să
putem produce mai multe şi pentru alte ţări”.
Sosit în România pentru a verifica, printre altele, modul cum a fost
primită noua tehnică militară sovietică la Brigada 37 Rachete Operativ-Tactice
de la Ineu (instalaţii de lansare 9P117M1 şi rachete 8 K14)36, comandantul-şef al
31

Idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr. 41/1981, f. 131.
Ibidem, ff. 131, 133.
33
Ibidem, ff. 131-132.
34
Ibidem, f. 133.
35
Pentru detalii privind discuţiile dintre Nicolae Ceauşescu şi Andrei Gromâko
(ministrul Afacerilor Externe al URSS), referitoare la situaţia din Afganistan (Bucureşti, 31
ianuarie – 2 februarie 1980), vezi Vasile Buga, România şi criza afgană, în: România:
Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii,
vol. 3, coordonator: ambasador Nicolae Ecobescu, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2014,
pp. 359-370.
36
În stenograma convorbirii dintre Nicolae Ceauşescu şi Viktor Kulikov s-a consemnat
că mareşalul sovietic a văzut „prima brigadă de rachete a celei de a XII-a divizii, [pe] care şi dvs.
32
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Forţelor Armate Unite a declarat liderului P.C.R. că este de acord cu producerea
de tancuri în România. Nicolae Ceauşescu a insistat pentru ca mareşalul Kulikov
să verifice informaţiile pe care le primea pe alte căi, deoarece, în opinia
politicianului român, comandantul-şef al Forţelor Armate Unite era indus în
eroare în ceea ce privea producţia de tancuri româneşti. Totodată, Nicolae
Ceauşescu a declarat că „noi am dori să participăm la realizarea avionului
MiG-23, pentru nevoile României, dar şi pentru alte ţări. Să facem anumite părţi,
desigur nu în întregime, şi să le montăm. Noi avem capacitatea să participăm la
aceasta. Sigur am putea discuta şi în alte domenii. Avem deja realizate
capacităţi, nu mai trebuie să facem investiţii suplimentare în alte părţi. Avem
muncitori buni”.
Pentru a lămuri situaţia, comandantul-şef al Forţelor Armate Unite a
precizat că avioanele MiG-23, livrate statelor membre ale O.T.V. (cu excepţia
URSS), urmau să fie reparate în R.D.G. şi Bulgaria, conform unei hotărâri
adoptate la Comisia permanentă a C.A.E.R. pentru industria de apărare.
Răspunsul mareşalului sovietic nu l-a satisfăcut pe Nicolae Ceauşescu. Liderul
politic român a spus că nu este de acord cu trimiterea în Bulgaria a MiG-urilor
23 ale armatei române, deoarece se puteau repara în România.
Discuţia dintre Nicolae Ceauşescu şi mareşalul Viktor Kulikov despre
problema respectivă nu a continuat, oaspetele sovietic abordând alte subiecte pe
care dorea să le analizeze împreună cu politicianul român: stadiul negocierilor
dintre URSS şi SUA în problema dezarmării, relaţiile sovieto-americane şi
situaţia socială foarte tensionată din Polonia37.
Ceea ce poate să-i surprindă pe cercetătorii de astăzi este faptul că
Nicolae Ceauşescu a evitat, iar Viktor Kulikov nu a amintit, la 23 ianuarie 1981,
că avioanele MiG-21 din dotarea armatelor statelor din Organizaţia Tratatului de
la Varşovia (cu excepţia URSS) erau reparate în România şi Ungaria, la
Întreprinderea de Avioane Bacău, respectiv la „Pestvidéki Gépgyár”. Pentru
aparatele MiG-23, Comisia permanentă a C.A.E.R. pentru industria de apărare
aţi vizitat-o. Cele 20 de instalaţii de lansare sunt foarte bune. Anul trecut au fost construite
laboratoare, clădiri, care mi-au lăsat o impresie foarte bună”. Pentru acurateţea informaţiilor,
precizăm faptul că în acel moment nu exista nicio Divizie 12 în România, iar cele două mari
unităţi de rachete operativ-tactice ale armatei române (Bg. 32 R.O.T. de la Tecuci şi Bg. 37 R.O.T.
de la Ineu) nu se subordonau nici unei divizii, ci direct Armatelor a 2-a şi a 3-a (până în 1980),
respectiv Armatelor a 2-a şi a 4-a (din 1980). De aceea, presupunem faptul că Viktor Kulikov s-a
referit la Divizia 11 Mecanizată, care avea comandamentul la Oradea, iar unitatea de rachete
vizitată a fost Bg. 37 R.O.T. Totodată, se cuvine să menţionăm că România a importat din URSS,
în anul 1978, şase instalaţii de lansare 9P117M1 şi 14 rachete 8 K14, urmând să primească, în anii
următori, alte şapte instalaţii de lansare 9P117M1 pentru Brigăzile 32 şi 37 R.O.T. şi bateria de
lansare existentă la Centrul de Instrucţie pentru Artilerie Terestră de la Ploieşti (165 de ani de
existenţă a artileriei române moderne, coordonator: col. dr. Adrian Stroea, Bucureşti, 2008,
p. 220; Adrian Stroea, lt. col. Gheorghe Băjenaru, Artileria română în date şi imagini, Bucureşti,
Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, p. 145).
37
Pentru întreaga discuţie, vezi A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe,
dosar nr. 6/1981, ff. 1-10.
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hotărâse în favoarea Bulgariei şi a R.D.G., pentru a repartiza într-un mod
echitabil cheltuielile şi câştigurile rezultate din operaţiunile de reparare a
avioanelor militare în alianţa respectivă.
În altă ordine de idei, se cuvine să menţionăm că inginerii din România
nu au reuşit până la începutul anului 1981 (şi nici ulterior) să obţină un motor
mai puternic decât „Rolls Royce Viper Mk 632-41” (utilizat la aparatul subsonic
IAR-93 B), iar propulsorul avionului MiG-23 putea fi o soluţie pentru proiectul
„IAR-95”. Din păcate, nu avem alte informaţii despre intenţiile lui Nicolae
Ceauşescu, din ianuarie 1981, referitoare la acel proiect, însă presupunem că
mareşalul Viktor Kulikov nu era atât de naiv încât să nu înţeleagă dorinţa
preşedintelui României de a obţine licenţa de fabricaţie a motorului folosit de
MiG-23, pentru a-l monta apoi pe supersonicul românesc.
Proiectul de realizare a aparatului IAR-95 a fost reluat în anul 1982, sub
conducerea inginerului Constantin Roşca, după două întâlniri ale comitetului
mixt tehnic româno-iugoslav, în iulie 1981 (Timişoara) şi ianuarie 1982
(Belgrad). Atunci s-a analizat încă o dată posibilitatea de a fabrica avionul
respectiv în comun. Partea română a propus ca aparatul să fie echipat cu un
motor R-29-300 (utilizat pentru propulsarea avionului de vânătoare MiG-23), în
timp ce iugoslavii au dorit achiziţionarea licenţei unui motor puternic din Franţa,
Marea Britanie sau SUA, în condiţiile în care România nu avea posibilitatea să
obţină direct acea licenţă, deoarece era stat membru al Organizaţiei Tratatului de
la Varşovia. În final, cele două părţi au făcut doar un schimb al temelor de
cercetare pe care le-au realizat, iar colaborarea româno-iugoslavă pentru
fabricarea aparatului de luptă IAR-95 s-a oprit la acel stadiu.
Ideea utilizării motorului R-29-300 pentru proiectul avionului IAR-95 a
căpătat consistenţă la 23 decembrie 1982, când autorităţile de la Bucureşti au
trimis o cerere la Direcţia Generală a Inginerilor din cadrul Comitetului de Stat
pentru Relaţii Economice din URSS (GIU/GSK), în care au solicitat licenţa de
fabricaţie a motorului respectiv. A urmat o întâlnire tehnică româno-sovietică
(16-20 mai 1983), în cursul căreia s-a discutat despre acordul de transmitere a
acelei licenţe.
Deoarece autorităţile de la Moscova au tergiversat acordarea, pentru
România, a licenţei motorului R-29-300, Nicolae Ceauşescu a hotărât, în cele
din urmă, încetarea lucrului la proiectul avionului IAR-95 (modelul
experimental, prevăzut cu motorul sovietic pe care l-am amintit), precum şi
încheierea tuturor activităţilor care aveau ca scop proiectarea completă, în ţară, a
unor avioane militare supersonice (1 august 1985). În aceeaşi ordine de idei, se
cuvine menţionat faptul că autorităţile române erau interesate, în perioada 19841985, atât de cumpărarea din URSS a unui submarin modern, cu propulsie
clasică, „Proiect 877 E”, din clasa „Kilo” (în codificarea NATO), cât şi de
achiziţionarea a 14 avioane de vânătoare MiG-29 şi, ulterior, a 24 de aparate
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monoloc de acelaşi tip, în scopul modernizării unui regiment de aviaţie38. De
asemenea, la Bucureşti se dorea fabricarea, în uzinele din România, sub licenţă
sovietică, a tancului T-72 (inclusiv a muniţiilor pe care le utiliza)39, precum şi a
obuzierului autopropulsat 2S1 „Gvozdika” (cal. 122 mm).
În acelaşi timp, la Întreprinderea Mecanică Reşiţa se fabrica tunul A412
(cal. 130 mm, model 1982), sub licenţă chineză (Type 59-1, copiat după tunul
sovietic M-46), fiind prevăzută realizarea a 200 de exemplare în perioada 19811985. Acesta putea fi utilizat în lupta la mare distanţă împotriva „grupărilor de
artilerie, formaţiunilor blindate, posturilor de comandă, nodurilor de
comunicaţii, precum şi împotriva tancurilor care atacă direct”40. Deşi autorităţile
de la Bucureşti au obţinut licenţa de fabricaţie în anul 1975, prima piesă de
artilerie A412 a fost realizată în România de-abia în anul 1982. Nicolae
Ceauşescu a solicitat, în iulie 1983, scăderea preţului de producţie şi livrare a
tunului respectiv şi, la 12 iunie 1984, acesta fusese micşorat de la 1,99 la 1,5
milioane de lei, astfel: „La materii prime şi materiale, inclusiv colaborările, cu
145.434 lei, la retribuţii directe, cu 17.987 lei, la cheltuieli speciale (SDV-uri şi
probe), cu 108.751 lei, la cheltuieli indirecte, cu 180.929 lei”41. Tunul se
producea la Reşiţa, fără a se recurge la importuri de piese şi subansamble42.
După ce Nicolae Ceauşescu a acceptat, în primăvara anului 1985, unica
propunere a liderilor de la Moscova, referitoare la „Protocolul privind
prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare şi
asistenţă mutuală semnat la Varşovia la 14 mai 1955”43, o delegaţie condusă de
către generalul de armată ing. Vitali M. Şabanov, adjunct pentru înzestrare al
ministrului Apărării al URSS, s-a deplasat la Bucureşti şi a analizat propunerile
de colaborare în domeniul producţiei speciale împreună cu generalul
38
Constantin Olteanu, O viaţă de om. Dialog cu jurnalistul Dan Constantin, Bucureşti,
Editura Niculescu, 2012, p. 299.
39
Ibidem, pp. 296, 298. Pentru detalii privind tancurile fabricate în România, în anii
1970-1980, sub licenţă sovietică, vezi Petre Opriş, Politica de înarmare a regimului Ceauşescu.
Programe de fabricare a tancurilor şi rachetelor (1971-1989), în: „Arhivele Totalitarismului”,
Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XIX, nr. 1-2 (70-71)/2011,
pp. 105-116.
40
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Economică, dosar nr. 150/1984, f. 3.
41
Ibidem.
42
Ibidem, f. 5.
43
Pentru detalii, idem, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 31/1984, ff. 10-11;
Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991), Bucureşti, Editura
Militară, 2008, pp. 231-235, 259-260; idem, Nicolae Ceauşescu şi iluzia sa politică: Desfiinţarea
concomitentă a NATO şi a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, în: „Arhivele Totalitarismului”,
Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XVII, nr. 3-4 (64-65)/2009,
pp. 138-150; Vasile Buga, Controverse româno-sovietice privind prelungirea valabilităţii
Tratatului de la Varşovia (1984-1985), în: „Arhivele Totalitarismului”, Bucureşti, Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XX, nr. 3-4 (76-77)/2012, pp. 133-142; Petre Opriş,
Un complot militar împotriva preşedintelui României, octombrie 1984, în: „Arhivele
Totalitarismului”, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XX, nr. 3-4
(76-77)/2012, pp. 144-158.
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Constantin Olteanu. Ministrul Apărării Naţionale i-a prezentat apoi concluziile
discuţiilor lui Nicolae Ceauşescu şi a solicitat aprobarea pentru punerea în
aplicare a unui program de cooperare, în care s-a prevăzut ca România să
importe din URSS licenţe de fabricaţie, diferite echipamente şi produse militare
în valoare totală de 1,3 miliarde lei şi să exporte, în contrapartidă, avioane IAK52 (montate la Bacău, sub licenţă sovietică) şi produse realizate în uzinele şi
secţiile cu profil special din România44.
Deoarece Nicolae Ceauşescu a considerat că suma respectivă era destul
de mare (aproape de preţul acceptat în acelaşi an pentru submarinul din clasa
„Kilo” – 61,5 milioane de dolari45, echivalent cu 1,107 miliarde lei-valută,
valoare pe care am calculat-o la un curs de referinţă de 18 lei-valută pentru un
dolar american), Constantin Olteanu a explicat că o parte din import era acoperit
prin export în URSS46. Foarte atent cu cheltuielile militare preconizate pentru
perioada care urma şi dornic să fie achitată în mod anticipat şi în întregime
datoria externă a ţării, Nicolae Ceauşescu a aprobat doar anumite puncte din
planul ministrului Apărării Naţionale47, fiind amânată achiziţionarea de avioane
de vânătoare MiG-29 până în primăvara anului 198948. Mai mult decât atât,
liderul P.C.R. a propus şi a aplicat, în anul 1986, o reducere cu 5% a cheltuielilor
militare, efectivelor şi armamentelor deţinute de România. Măsura respectivă,
aprobată printr-un pseudo-referendum naţional (23 noiembrie 1986), a generat,
în anul 1986, o scădere cu circa 1,35 miliarde de lei a cheltuielilor bugetare49 –
fiind, practic, foarte aproape de suma menţionată de generalul Constantin
Olteanu în planul de cooperare tehnico-militară dintre România şi URSS, pe care
l-a propus lui Nicolae Ceauşescu înainte de ultima sa vizită la Moscova, în
calitate de ministru al Apărării Naţionale (9-14 decembrie 1985).
Şase luni mai târziu, în timpul vizitei efectuate la Bucureşti de către o
delegaţie condusă de A. S. Sîsţov, ministrul Industriei de Aviaţie al URSS
(23-27 iunie 1986), reprezentantul Ministerului român al Industriei
Construcţiilor de Maşini a anunţat partea sovietică faptul că România renunţă la
cererea trimisă la 23 decembrie 1982 Direcţiei Generale a Inginerilor din cadrul
Comitetului de Stat pentru Relaţii Economice din URSS (GIU/GSK), privind
acordarea pentru România a licenţei de fabricaţie a motorului sovietic R-29-300.
44

Constantin Olteanu, op. cit., pp. 297-298.
Doru Iordache, Amiralul cu pensie de sergent, în: „Jurnalul Naţional”, anul XIX, nr.
5.569, marţi, 18 ianuarie 2011, p. 12. Apud Marian Tănase, Programul naval naţional de
înzestrare a marinei militare cu submarine în perioada apartenenţei României la Tratatul de la
Varşovia, în: „Anuarul Muzeului Marinei Române – 2012”, tom XV, Constanţa, Editura Muzeului
Marinei Române, 2012, p. 320.
46
Constantin Olteanu, op. cit., p. 298.
47
Ibidem, p. 299.
48
Pentru detalii, vezi Petre Opriş, Nicolae Ceauşescu şi avioanele sovietice de vânătoare
MIG-29, în: „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, an XV, nr. 2 (56)/2012, pp. 5859.
49
Constantin Olteanu, op. cit., p. 496.
45
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S-au solicitat, în schimb, licenţele propulsorului RD-33 şi radiolocatorului de
bord, care echipau aparatul bimotor de vânătoare MiG-29, precum şi participarea
specialiştilor şi a muncitorilor români la procesul de fabricaţie a acelui avion
sovietic ultramodern.
Limitele tehnologice ale industriei româneşti de apărare erau evidente la
mijlocul anilor 1980, proiectul aparatului de luptă IAR-95 având probleme atât
cu propulsia, cât şi cu materialele de construcţie a fuselajului, echipamentul
radar şi aparatura giroscopică utilizată de sistemul de armament care se monta pe
avion (în şapte puncte exterioare de acroşare). În plus, specialiştii care au
participat la acel proiect au avut de surmontat un handicap informativ foarte
mare (cauzat de orientarea politică a autorităţilor de la Bucureşti faţă de statele
dezvoltate din Occident, începând cu anul 1947) şi o lipsă de experienţă care s-a
văzut mai ales la avionul subsonic de vânătoare-bombardament IAR-93. S-a
dorit şi s-a muncit foarte mult în România, însă posibilităţile tehnice şi
intervenţiile politice în programul de dezvoltare a aviaţiei militare nu au fost la
fel de eficiente ca în S.U.A., Marea Britanie, Franţa50, Uniunea Sovietică,
Polonia, Cehoslovacia şi China.
Tatonările autorităţilor de la Bucureşti, în perioada 1967-1978, care au
avut drept scop achiziţionarea licenţei unui motor britanic de aviaţie performant
– „Rolls Royce Avon-301”, în anii 1967-1968, respectiv „Rolls Royce Spey RB
168” (Mk. 202), din 1968 – nu s-au materializat, deoarece România era membră
a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, în timp ce Marea Britanie făcea parte
din NATO, blocul politico-militar opus celui creat de Uniunea Sovietică la
Varşovia, la 14 mai 1955. În acelaşi timp, autorităţile de la Moscova nu au dorit
să-i ofere acces lui Nicolae Ceauşescu la anumite secrete de fabricaţie ale
avioanelor de vânătoare MiG-21, MiG-23 şi (din anul 1986) MiG-29, din cauza
nenumăratelor probleme politice, propagandistice şi economice pe care liderul
50
În contextul Războiului Rece, deosebirile politico-ideologice dintre România şi
Iugoslavia, pe de-o parte, şi Franţa, pe de altă parte, şi-au pus amprenta asupra proiectului sugerat
de Iosip Broz Tito şi acceptat de către Nicolae Ceauşescu, referitor la obţinerea în comun a licenţei
de fabricaţie a avionului de vânătoare „Mirage F-1” (Timişoara, 1-2 februarie 1969). Deşi exista
un interes comercial major pentru uzina constructoare şi statul francez, niciun avion „Mirage” nu a
fost vândut Iugoslaviei şi României, la sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1970. Autorităţile
de la Paris au considerat că tehnologia de fabricare a acelor aparate de vânătoare trebuia să rămână
strict secretă faţă de toate statele comuniste.
Ulterior, în cadrul discuţiei cu prim-ministrul britanic James Callaghan (Londra, 15 iunie
1978), Nicolae Ceauşescu a spus, printre altele, că „în 1968 mă înţelesesem cu De Gaulle în
privinţa avionului Mirage”. Evident, liderul politic român s-a lăudat cu un proiect de colaborare
ratat şi a exagerat în acelaşi timp, în contextul în care premierul Marii Britanii încerca să afle
intenţiile autorităţilor chineze privind achiziţionarea de avioane britanice de luptă „Harrier” (cu
decolare şi aterizare verticală) şi, eventual, dorinţa lui Nicolae Ceauşescu de a obţine acelaşi aparat
pentru forţele aeriene române. Pentru citatul din text, vezi Constantin Moraru, Primire cu onoruri
regale a preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a soţiei sale la Londra. Prima vizită de stat a unui
lider comunist în Marea Britanie, 13-16 iunie 1978, în: „România: Supravieţuire şi afirmare prin
diplomaţie în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii”, vol. 3, op. cit., p. 558.
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român le-a creat de-a lungul întregii perioade în care s-a aflat la conducerea ţării,
precum şi datorită faptului că România putea fi menţinută ca piaţă de desfacere
pentru produsele statului care conducea Organizaţia Tratatului de la Varşovia. În
plus, autorităţile din Uniunea Sovietică, la fel ca cele din Marea Britanie şi
Franţa, nu au fost interesate să dezvolte foarte mult uzinele de profil din
România, deoarece nu au dorit să piardă, ulterior, comenzile importante care au
existat pe piaţa mondială de armament şi tehnică de luptă51.
În primăvara anului 1989, Nicolae Ceauşescu a fost de acord să fie
reluate discuţiile cu autorităţile iugoslave despre proiectul avionului IAR-95.
Astfel, în cursul vizitei efectuate la Belgrad şi Trstenik (17-21 mai 1989),
generalul Victor Stănculescu şi Constantin Teodorescu (directorul general al
Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române) şi-au exprimat „interesul
pentru iniţierea unei cooperări în proiectarea şi fabricaţia avionului supersonic
[IAR-95], precum şi în domeniul reparaţiei de aeronave şi motoare de aviaţie”52.
În acelaşi timp, s-a discutat cu reprezentanţii iugoslavi despre programul militar
comun YUROM. Conform mandatului primit, delegaţia română a anunţat că
autorităţile de la Bucureşti erau de acord să livreze în Iugoslavia, în anul 1990,
şase fuzelaje de dublă comandă ale avionului subsonic de vânătoarebombardament IAR-93 B, în loc de şase fuzelaje de simplă comandă. De
asemenea, partea iugoslavă a fost informată că „se întreprind măsuri pentru
lichidarea restanţelor privind asigurarea pieselor pentru completarea modulelor
51
De exemplu, la începutul anului 1973, liderul politic român ştia dificultăţile care
existau în privinţa vânzării elicopterelor fabricate în România. Această chestiune a fost abordată în
convorbirea pe care a avut-o cu ministrul de Externe, Maurice Schumann (Bucureşti, 30 ianuarie
1973). Nicolae Ceauşescu a declarat oaspetelui său francez că România dorea înlăturarea
restricţiilor prevăzute în contractele de licenţă încheiate cu firma „Sud-Aviation” („Aérospatiale”,
din 1970), astfel încât elicopterele româneşti să fie exportate şi pe pieţele menţinute de compania
franceză doar pentru elicopterele fabricate în Franţa. Maurice Schumann a explicat atunci faptul că
restricţiile respective nu se puteau schimba, deoarece exista o presiune mare din partea membrilor
sindicatelor din industria aeronautică franceză. În condiţiile în care guvernul de la Paris a blocat
achiziţionarea de elicoptere franceze de către Portugalia şi Africa de Sud, membrii acelor sindicate
se temeau de reducerea numărului de locuri de muncă în Franţa şi nu doreau să piardă comenzile
existente pe piaţă în favoarea României, care realiza aceleaşi produse cu un preţ de cost al forţei de
muncă mult mai scăzut. Nicolae Ceauşescu a insistat, totuşi, pentru ca ambele părţi să găsească o
formă de cooperare mai amplă, prin creşterea de la 50 la 250 de elicoptere realizate în comun la
Ghimbav şi vânzarea acestora în ţări din Africa, Asia şi America de Sud (vezi: „România:
Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece. Comunicări, articole, studii”,
vol. 3, op. cit., pp. 663-664).
Ideea privind comercializarea de elicoptere româneşti în Africa a fost reluată de Nicolae
Ceauşescu în discuţia sa cu preşedintele Franţei, Valéry Giscard d’Estaing (Bucureşti, 8 martie
1979). Liderul român a menţionat că nu doreşte să concureze pe piaţa respectivă cu produsele
companiei „Aérospatiale”, ci doar să dezvolte relaţiile de colaborare în favoarea României şi
Franţei, iar acel exemplu putea fi extins şi în Asia şi America Latină. Valéry Giscard d’Estaing era
deja de acord cu semnarea unui acord-cadru pentru dezvoltarea cooperării francezo-române în
domeniul aviaţiei pe terţe pieţe (ibidem, p. 785).
52
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 5/1989, f. 39.
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livrate”53. În anii precedenţi, uzina de avioane de la Craiova a trimis în
Iugoslavia module ale aparatului IAR-93 B, fără anumite piese componente, iar
situaţia a fost reclamată de autorităţile de la Belgrad.
Din păcate pentru România şi Iugoslavia, proiectul avionului militar
supersonic IAR-95 nu s-a mai realizat după încheierea Războiului Rece.
În final, se cuvine să amintim şi un aspect mai puţin cunoscut despre
Nicolae Ceauşescu. Fiind, probabil, conştient de faptul că starea sa de sănătate
s-a deteriorat la începutul anilor 1980, preşedintele României a insistat să fie
achitată în întregime şi în mod anticipat datoria externă a ţării, înainte de
trecerea sa la cele veşnice. După trei luni de la vizita oficială în Canada a lui
Nicolae Ceauşescu şi a soţiei sale (14-18 aprilie 1985), o publicaţie foarte
importantă din Toronto („Globe & Mail”) a semnalat pentru prima dată în
Occident faptul că preşedintele României este grav bolnav de cancer la prostată.
Din păcate, ipoteza noastră privind motivul achitării datoriei externe a ţării este
foarte greu de confirmat sau de infirmat, deoarece Nicolae şi Elena Ceauşescu
nu mai pot răspunde la întrebările istoricilor54.
În aceeaşi ordine de idei, Paul Lewis (corespondent la Bucureşti al
ziarului american „The New York Times”) a menţionat, în luna decembrie 1985,
că diplomaţii occidentali aflaţi în România au observat la Nicolae Ceauşescu o
deteriorare a stării sale fizice, fiind slăbit la faţă, iar aspectul său general părea
mai fragil. Aceştia bănuiau că preşedintele României ar fi fost supus unei
intervenţii chirurgicale în lunile iulie sau august 1985, din cauza cancerului
descoperit la prostată. Diplomaţii occidentali au mai spus că doi doctori francezi,
unul elveţian şi un medic român ar fi efectuat operaţia respectivă într-o sală
special amenajată la rezidenţa lui Nicolae Ceauşescu, deşi rapoarte anterioare
semnalau că preşedintele României fusese consultat în 1984 de doctori francezi
şi avertizat că o intervenţie chirurgicală îi putea fi fatală. În consecinţă, liderul
politic român ar fi acceptat să urmeze un tratament cu acupunctură, în timpul
vizitei oficiale pe care a efectuat-o în R. P. Chineză (7-12 octombrie 1985)55.
Este foarte interesant de aflat ce anume cunoşteau liderii politici şi
militari de la Moscova despre starea precară de sănătate a preşedintelui
României şi cum şi-au pregătit acţiunile faţă de România, în ultimii ani de
dictatură ai lui Nicolae Ceauşescu – inclusiv în privinţa achiziţiilor din URSS în
domeniul militar (de exemplu, 16 avioane de vânătoare MiG-29 A şi trei MiG29 UB) şi modalităţile de cooperare cu autorităţile române în industria
aeronautică.
53

Ibidem.
AROUND THE WORLD Romanian President reported to have cancer, în: „Globe &
Mail”, Toronto, Canada (July 23, 1985), News: p. 11, Custom 150 Journals. Web. 22 Mar. 2012
(Gale Document Number: GALE|A165599573).
55
Paul Lewis, Health of Ceausescu provokes speculation on possible succesor, în:
„Globe & Mail”, Toronto, Canada (December 18, 1985), News: p. A11 (ILLUS), Custom 150
Journals. Web. 22 Mar. 2012 (Gale Document Number: GALE|A165537595).
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ANEXA 1
1 august 1977.
Raportul trimis lui Nicolae Ceauşescu de către generalul Ion Coman, referitor la
rezultatele vizitei pe care ministrul român al Apărării Naţionale a efectuat-o în
R.S.F. Iugoslavia (28-29 iulie 1977) şi modul de cooperare între cele două ţări în
domeniul industriei de apărare. Adresa de răspuns a Cancelariei C.C. al P.C.R.,
expediată lui Ion Stănescu şi generalului Ion Coman (6 august 1977).
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Ministrul
Nr. M. 03445 din 01.08.1977

SECRET
Exemplarul nr. 1
[Consemnare manu:]
3647 / [0]1.[0]8.1977

Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 2400 / 26 IX 1977
[Rezoluţie:] Da.
ss. Nicolae Ceauşescu

Cancelaria C.C. al P.C.R.
Nr. 04032 [0]5.[0]8.1977

Tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Conform aprobării Dumneavoastră, am efectuat, în zilele de 28 şi 29
iulie a.c., o vizită de lucru în R.S.F. Iugoslavia, la invitaţia secretarului federal al
apărării naţionale, generalul de armată Nikola Liubicici (corect: Ljubičić – nota
P. Opriş).
Programul vizitei a cuprins discuţii la secretariatul apărării naţionale şi
prezentarea a două fabrici, de construcţii şi de reparat avioane.
Examinându-se stadiul colaborării bilaterale în domeniul tehnicii
militare, au fost subliniate rezultatele pozitive obţinute, care se înscriu în relaţiile
bune, statornicite între ţările noastre, între Dumneavoastră personal şi
preşedintele I. B. Tito.
Programul YUROM, de realizare în comun a avionului de luptă, se
desfăşoară corespunzător obligaţiilor asumate de ambele părţi şi consemnate în
contractul încheiat la 19.05.1977. Unele întârzieri în livrările reciproce de
elemente componente ale avionului, înregistrate ca urmare a unor greutăţi în
organizarea producţiei, au făcut obiectul replanificării, astfel ca planul pe anul
1977 să fie îndeplinit.
O problemă deosebită o constituie îmbunătăţirea parametrilor de zbor ai
avionului, prin mărirea puterii motorului.
Partea iugoslavă susţine adoptarea postcombustiei la motorul actual,
începând cu al 36-lea avion, ceea ce va duce la o sporire a puterii de la 1.700 la
2.100 kgf., soluţie aprobată de preşedintele Tito. În acest scop, va încheia un
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contract cu firma engleză Rolls-Royce, în valoare de 50.000 lire sterline, pentru
elaborarea de către aceasta a unui studiu-ofertă, solicitând participarea noastră la
suportarea cheltuielilor.
Remarcând necesitatea măririi puterii motorului, sarcină trasată nouă de
Dumneavoastră, am propus şi partenerii iugoslavi au fost de acord, că pentru
luarea unei hotărâri se impune întocmirea unui studiu care să cuprindă atât
soluţia tehnică, cât şi implicaţiile economice. Specialiştii ambelor părţi,
împreună cu reprezentanţii firmei Rolls-Royce, urmează să elaboreze acest
studiu în lunile august-septembrie a.c., pe baza căruia, propun ca Ministerul
Industriei Construcţiilor de Maşini să vă prezinte propunerile corespunzătoare.
În celelalte domenii ale tehnicii militare, colaborarea bilaterală cuprinde
acţiuni ce prezintă interes reciproc şi se desfăşoară potrivit planurilor convenite.
S-a apreciat, de ambele părţi, posibilitatea extinderii acesteia la categorii noi, ca
mijloace incendiare, rachete sol-sol cu bătaie mare, mijloace de apărare
împotriva rachetelor, folosirea laserului ca mijloc de luptă, aparatură
radioelectronică şi de automatizare a conducerii trupelor. De asemenea, s-a
subliniat necesitatea amplificării schimburilor de experienţă, în special în
domeniul tehnologiilor de fabricaţie şi reparaţie a tehnicii militare.
Toate acestea vor face obiectul examinării de detaliu de către Comisia
mixtă româno-iugoslavă de colaborare în domeniul tehnicii militare, a cărei
şedinţă s-a convenit să aibă loc în luna septembrie sau octombrie a.c.
Livrările reciproce de tehnică militară, exportul nostru a 119
transportoare amfibii blindate şi exportul iugoslav de staţii de radio UGAR-2,
prevăzute pentru anul 1977, vor fi realizate integral.
MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
General-colonel
(ss.) Ion Coman

[Pe verso:]
RD. 510/1040/31.07.1977

H. 04032
Tov. I[on]. Stănescu, I[on]. Coman

SECRET
6 august 1977

Vă comunicăm că a fost aprobat raportul alăturat privind vizita de lucru
în R.S.F. Iugoslavia a ministrului apărării naţionale.
CANCELARIA C.C. AL P.C.R.
 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar 6/1977,
ff. 139-141.

Notă:
Primul document a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. al
P.C.R. şi Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Pentru a reda
aceste amănunte, am utilizat caracterele italice.
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ANEXA 2
8 noiembrie 1977.
Raportul trimis lui Nicolae Ceauşescu de către generalul Ion Coman, referitor la
primirea în România a unor specialişti militari sovietici, în scopul asigurării
asistenţei tehnice pentru aparatele MiG-23. Adresa Cancelariei C.C. al P.C.R.
(11 noiembrie 1977).
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
SECRET
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Exemplarul nr. 1
Ministrul
Nr. M. 04867 din 08.11.1977
Arhiva Comitetului Politic Executiv
[Consemnare manu:]
al C.C. al P.C.R.
4990 / 8.11.1977
Nr. 3203 / 1 XII 1977
[Rezoluţie:] Da.
ss. Nicolae Ceauşescu

Cancelaria C.C. al P.C.R.
Nr. 05686 11.11.1977

Tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
În baza Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi
Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind livrările reciproce de
bunuri speciale în perioada 1976-1980, urmează ca în anul 1978 să se importe
avioane supersonice de tip MiG-23.
Pentru rezolvarea operativă a unor defecţiuni care pot să apară la
avioane şi pentru executarea unor lucrări de modernizare a acestora, pe baza
documentaţiei elaborate de constructor, în perioada de garanţie, partea sovietică
poate asigura pe cheltuiala sa trimiterea în R.S. România a unei brigăzi
constituită din 9-11 specialişti ai uzinei furnizoare.
Raportez că şi pentru avioanele de tip MiG-21 existente în înzestrare,
funcţionează în ţara noastră o brigadă de specialişti sovietici, care urmează ca, la
sfârşitul acestui an, să-şi înceteze activitatea, odată cu ieşirea acestor avioane din
garanţie.
Având în vedere complexitatea tehnică a avioanelor MiG-23, faptul că
acestea se importă pentru prima dată şi că furnizorul poartă răspunderea asupra
bunei lor funcţionări în perioada de garanţie, propun a aproba ca, în contractele
de import care se vor încheia, să se prevadă primirea în ţara noastră a 9-11
specialişti sovietici împreună cu familiile, urmând a fi cazaţi în locuinţele ce vor
deveni disponibile ca urmare a plecării specialiştilor care au asigurat asistenţa
tehnică pentru avioanele de tip MiG-21.
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MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
General-colonel
(ss.) Ion Coman
R.D.926/M/1631 din 07.11.1977
Secret
11 noiembrie 1977

H. 05686
Tovarăşului I[on]. Stănescu, I[on]. Coman

Vă comunicăm că au fost aprobate propunerile Ministerului Apărării
Naţionale, cuprinse în Raportul nr. M. 04867 din 8 noiembrie a.c., referitoare la
primirea în R.S. România a unor specialişti sovietici care să asigure asistenţa
tehnică.
CANCELARIA C.C. AL P.C.R.
 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar 7/1977,
ff. 128-129.

Notă:
Primul document a fost ştampilat şi înregistrat la Cancelaria C.C. al
P.C.R. şi la Arhiva Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., iar sublinierile
din acesta au fost realizate cu un pix de culoare roşie, probabil de către un
secretar al Cancelariei C.C. al P.C.R. Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat
caracterele italice.
BRITISH OR SOVIET ENGINES FOR IAR-95 FIGHTER
(Abstract)
In the late 1970s the Romanian engineers started to work for the first Romanian
supersonic fighter, named IAR-95. The main problem of this project was the lack of a
powerful engine. Nicolae Ceauşescu tried to convince Rolls Royce Company and the
Soviet authorities to sell an engine licence for IAR-95 but he didn’t obtain anything. The
Romanian leader was interested to project this fighter together with Yugoslav engineers
as well but with no success. The project was cancelled after 1989 due to lack of funds.
Keywords: Ceauşescu, fighter, IAR-95, MIG-23, Rolls Royce, Romania, USSR.

APLICAŢII MILITARE ALE ORGANIZAŢIEI TRATATULUI DE
LA VARŞOVIA ÎN ANII 1970 ŞI EFECTELE REORGANIZĂRII
ARMATEI ROMÂNE


PETRE OPRIŞ , CEZAR AVRAM



După invadarea Cehoslovaciei de către unităţi militare sovietice,
est-germane, ungare, poloneze şi bulgare (în noaptea de 20 spre 21 august 1968),
autorităţile române au încercat să supraliciteze din punct de vedere
propagandistic poziţia lor deosebită în cadrul Organizaţiei Tratatului de la
Varşovia (O.T.V.), cu scopul de a obţine, pe plan internaţional, o poziţie care să
le permită un acces mult mai uşor la creditele şi tehnologia de vârf din Europa
Occidentală şi America de Nord.
Tensiunile dintre conducătorii politici de la Moscova şi Bucureşti au
afectat colaborarea militară dintre cele două state, însă după câţiva ani s-a ajuns
la normalizarea relaţiilor bilaterale şi, la 22 ianuarie 1973, Nicolae Ceauşescu a
aprobat ca mareşalul sovietic Ivan Iakubovski să conducă aplicaţia „SOIUZ-73”,
în calitate de comandant suprem al grupului de Fronturi de pe Teatrul de Acţiuni
Militare de Sud-Vest al O.T.V. Pentru desfăşurarea exerciţiului respectiv pe
hartă, în perioada 12-21 februarie 1973, generalul de armată Ion Ioniţă a pregătit
din timp primirea în staţiunea Neptun (jud. Constanţa) a aproximativ 400 de
generali şi ofiţeri din România, Uniunea Sovietică şi Bulgaria (dintre care 100
erau români)1.
După doi ani, a avut loc, în aceeaşi locaţie, o aplicaţie comună a
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, de comandament şi stat major, pe hartă,
de Front, pe două eşaloane strategice (7-21 aprilie 1975). Denumit codificat
„NEPTUN-75”, exerciţiul a fost condus de generalul Ion Ioniţă, ministrul


Comunicare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional Stat şi Societate în
Europa, organizat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” (judeţul Dolj), în
colaborare cu Centrul de Studii ale Relaţiilor Internaţionale, Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie
a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, sub egida Consiliului Judeţean Dolj (Craiova, 2425 octombrie 2013).

Locotenent-colonel (r.), dr.; e-mail: petreopris@yahoo.com

Prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din
Craiova, al Academiei Române; e-mail: avramcezar@yahoo.com
1
Cf. Petre Opriş, Jocul operativ românesc de război „SOIUZ-73” (12-21 februarie
1973), în: „Anuarul Muzeului Marinei Române – 2003”, vol. VI, Constanţa, Editura Companiei
Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa S.A., 2005, pp. 592-601. Pentru alte detalii,
vezi documentul anexat.
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Apărării Naţionale, şi a avut următoarea temă: „Organizarea şi executarea
deplasării trupelor Frontului (Armatei) pe distanţe mari”2.
Un an mai târziu, generalul de armată Ion Ioniţă l-a informat pe Nicolae
Ceauşescu despre faptul că pe teritoriul Bulgariei, se desfăşoară o aplicaţie cu
trupe sovieto-bulgare (24-27 mai 1976). După coroborarea informaţiilor de care
dispunea, ministrul Apărării Naţionale a precizat liderului P.C.R. următoarele:
„Este pentru prima dată când o aplicaţie de o asemenea amploare (trei armate
de arme întrunite şi Comandamentul marinei militare) se desfăşoară la nord de
munţii Balcani;
Unităţi din trupele sovietice participante, tehnica de luptă şi materialele
necesare acestora au fost transportate din URSS pe mare în perioada 1521.05.1976;
Aplicaţia a fost declanşată fără ca marile unităţi şi unităţile participante
să fie anunţate în prealabil, iar pentru completarea efectivelor au fost mobilizaţi
şi o parte din rezervişti;
Un intens trafic radio în reţelele radio ale marilor unităţi a fost semnalat
în raionul Plevna, confirmând şi prin aceasta existenţa celei de a 4-a armate de
arme întrunite bulgare, în curs de constituire (subl. n.)”3.
După aproape un an de la aplicaţia comună bulgaro-sovietică, la Neptun,
a avut loc exerciţiul militar „CALLATIS-77” (14-19 februarie 1977)4, iar
Comandamentul Forţelor Armate Unite a planificat pentru anul 1978
desfăşurarea a două mari exerciţii militare comune pe Teatrul de Acţiuni
Militare de Sud-Vest, aplicaţii în care a fost implicată şi armata română. Primul
exerciţiu a primit numele de cod „SOIUZ-78”5 şi a avut loc în perioada 10-21
2

Nicolae Popescu, Mihail Grigorescu, Istoria chimiei militare româneşti: 1917-2005,
Bucureşti, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, p. 345.
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. –
Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 1/1976, f. 55.
4
Idem, dosar nr. 2/1976, ff. 5-6; Nicolae Popescu, Mihail Grigorescu, op. cit., p. 345. În
raportul trimis lui Nicolae Ceauşescu, la 19 ianuarie 1977, generalul Ion Coman a precizat: „La
aplicaţie, din partea armatei noastre vor participa comandamentul frontului şi comandamentele
celor două armate, iar din partea armatelor R. P. Bulgaria şi URSS, câte o grupă operativă de
comandament de armată formată din 60-65 de persoane fiecare şi câte o grupă de lucru în
conducerea aplicaţiei compusă din 10-12 persoane fiecare”. Exerciţiul a fost condus de ministrul
Apărării Naţionale. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 2/1976,
f. 6.
Denumirile codificate ale aplicaţiilor planificate de Comandamentul Forţelor Armate
Unite pentru a se desfăşura pe teritoriul României, în perioada 1973-1991, au fost menţionate sub
diferite forme şi, uneori, s-a omis includerea în codificare a ultimelor două cifre din anul în care se
executa exerciţiul. Cf. Ion Şuţa, Cooperarea Comandamentului Militar român cu partenerii de
alianţă, în: „Dosarele Istoriei”, anul VI, nr. 8 (60)/2001, p. 36; Constantin Olteanu, România – o
voce distinctă în Tratatul de la Varşovia: memorii 1980-1985, Bucureşti, Editura ALDO, 1999,
pp. 70, 78, 94, 133, 136, 166.
5
Un participant la exerciţiul respectiv a precizat că numele de cod al aplicaţiei a fost
„ASTRAL-78”, în timp ce o altă sursă indică numele de cod „SOIUZ-78”. Este puţin probabil ca
regula sovietică privind stabilirea codificărilor pentru aplicaţii să nu fi fost respectată de
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martie 1978, la Neptun, iar cea de-a doua aplicaţie s-a desfăşurat în toamna
aceluiaşi an, în Bulgaria.
Generalul Ion Coman a stabilit ca la exerciţiul care se desfăşura în
România pe hartă, cu asigurarea transmisiunilor în teren, să participe
comandamentele Armatelor a II-a şi a III-a, iar tema a fost următoarea:
„Deplasarea şi desfăşurarea grupărilor de forţe ale forţelor armate ale ţărilor
aliate, concomitent cu respingerea agresiunii inamicului şi trecerea la ofensivă
pe direcţia Sud-Vest”. Pe întreaga perioadă de desfăşurare a aplicaţiei respective,
mareşalul Viktor Kulikov, comandant suprem al Forţelor Armate Unite, a fost
asistat de ministrul român al Apărării şi de generali şi ofiţeri sovietici, români şi
bulgari6. Cele două armate române implicate în exerciţiu au fost comandate de
generalul Nicolae Militaru, respectiv de generalul Stelian Popescu7.
În conformitate cu concepţia sovietică privind momentul iniţial al
războiului dintre statele NATO şi cele membre ale O.T.V., scenariul exerciţiului
„SOIUZ-78” prevedea „declanşarea agresiunii de către forţele NATO (trupele
elene sprijinite de Flota a 6-a americană din Marea Mediterană), cu ocuparea
Bulgariei şi încercarea de forţare a Dunării”8. Totodată, se considera că
Iugoslavia îşi păstra neutralitatea faţă de conflictul dintre cele două blocuri
militare.
Marile unităţi ale O.T.V. – organizate în cadrul Fronturilor 1 şi 2 Sud –
aveau misiunea de a opri definitiv ofensiva inamicului pe malul drept al
fluviului. Apoi, după efectuarea unor manevre de înlocuire a unor unităţi şi de
regrupare într-un nou dispozitiv de luptă, trupele sovietice, române şi bulgare
urmau să treacă la contraofensivă pentru „eliberarea teritoriului bulgar ocupat de
către inamic şi urmărirea forţelor NATO în retragere, pentru cucerirea unui
aliniament strategic în Peloponez”9.
Conducătorul aplicaţiei a adus la cunoştinţa participanţilor faptul că nu
se prevedea utilizarea armelor de nimicire în masă în cadrul acţiunilor de luptă
simulate, ci doar existenţa pericolului trecerii la întrebuinţarea acestora de către
autorităţile de la Bucureşti, mai ales că nu se contravenea doctrinei militare româneşti şi nu
constituia o încălcare a independenţei şi suveranităţii României. Unul dintre autori a folosit o
codificare falsă şi recunoaşte acest lucru, dar se poate intui că aplicaţia „ASTRAL-78” era, de fapt,
„SOIUZ-78”. Nicolae Popescu, Mihail Grigorescu, op. cit., p. 345; Victor Negulescu, Spionaj şi
contraspionaj: din viaţa şi activitatea unui ofiţer de informaţii (1966-1996), Târgovişte, Editura
Bibliotheca, 1999, pp. 73, 79.
6
Mark Kramer, Warsaw Pact Military Planning in Central Europe: Revelations From
the East German Archives, în: „Cold War International History Project Bulletin”, no. 2, Fall 1992,
p. 19.
7
Constantin Olteanu, O viaţă de om. Dialog cu jurnalistul Dan Constantin, Bucureşti,
Editura Niculescu, 2012, p. 123. Fostul ministru al Apărării Naţionale a susţinut în volumul său
memorialistic faptul că aplicaţia s-a desfăşurat în perioada 14-19 februarie 1978, tot în staţiunea
Neptun.
8
Victor Negulescu, op. cit., p. 75.
9
Ibidem. În planurile aplicaţiei, Armata 3 Română a fost renumerotată, devenind
Armata 6.
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ambele tabere. Potrivit scenariului, forţele NATO aveau la dispoziţie rachete
nucleare tactice americane „Honest John”, similare cu rachetele sovietice 9 K
14, aflate în arsenalul O.T.V.
Misiunile Armatelor a II-a şi a III-a române au fost numeroase.
Acţionând în cadrul Frontului 2 Sud împreună cu o armată sovietică (aflată sub
comanda generalului Nikolai Fomin şi care dispunea de mari unităţi situate în
principal pe teritoriul R.S.S. Moldovenească) şi cu o armată bulgară, trupele
române trebuiau să forţeze cursuri de apă, să rupă un aliniament de apărare
fortificat, să dezvolte ofensiva în cooperare cu celelalte forţe din cadrul
Frontului 2 Sud şi să cucerească un raion în adâncimea strategică a apărării
inamicului (în Peloponez). Concomitent, unităţile sovietice din Frontul 1 Sud se
deplasau rapid pe teritoriul României şi pătrundeau în estul Bulgariei pentru a
stabiliza situaţia, apoi treceau la ofensivă pentru cucerirea strâmtorilor Bosfor şi
Dardanele.
Similitudinile între aplicaţiile „SOIUZ-78” şi „SOIUZ-73” sunt
evidente: existenţa Frontului 2 Sud (românesc), acţiuni de luptă împotriva unui
inamic ce atacă prin surprindere şi poate utiliza arme de nimicire în masă,
succesul operaţiunilor executate de O.T.V. împotriva NATO – eliberarea
Bulgariei şi mutarea acţiunilor de luptă pe teritoriul inamicului. Deosebirea
majoră dintre cele două exerciţii militare constă în direcţia principală pe care
acţiona armata română pe Teatrul de Acţiuni Militare de Sud-Vest: pe „Direcţia
operativă turcă”, spre strâmtoarea Dardanele, cu crearea unui cap de pod la est
de oraşul turcesc Kanoka (în anul 1973), respectiv „Direcţia operativ greacă”,
stabilind un aliniament strategic de apărare la Istmul Peloponez (în anul 1978)10.
Concepţia exerciţiului „SOIUZ-78” a fost păstrată, în linii mari, şi la
aplicaţia strategică de cooperare desfăşurată cu trupe în Bulgaria, în toamna
anului 1978. Operaţiunile în care erau angajate unităţile alianţei aveau loc atât pe
„Direcţia greacă”, cât şi pe „Direcţia turcă” şi armata română a participat doar la
jocul de război organizat pe hartă. Potrivit planurilor Comandamentului Forţelor
Armate Unite, sovieticii urmau să utilizeze pentru prima dată două Fronturi
proprii pe Teatrul de Acţiuni Militare de Sud-Vest. Unul dintre acestea se

10
Cf. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 5/1973, f. 83; Victor
Negulescu, op. cit., p. 77. Pentru detalii privind participarea armatei române la aplicaţiile militare
ale O.T.V. în anii 1950-1970, vezi Petre Opriş, Die rumänische Armee und die gemeinsamen
Manöver des Warschauer Paktes, în: „Der Warschauer Pakt – Von der Gründung bis zum
Zusammenbruch, 1955 bis 1991”, Christoph Links Verlag, Berlin, 2008, pp. 185-207; Idem,
Armata română şi primele trei protocoale secrete ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia
(1955-1963), în: „Analele Dobrogei. Revistă de istorie medie, modernă, contemporană
dobrogeană”, IX, 2006-2008, Constanţa, pp. 265-287; Idem, Politica de modernizare a armatei
române în anii ‘70-’80. De la mit la realitate, în: „Schimbare şi devenire în istoria României”,
coordonatori: Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan, Academia Română, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, pp. 533-556.
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constituia în eşalonul doi strategic, concentrându-se în „Transilvania, Moldova şi
Muntenia, de unde, ulterior, să fie introdus în bătălie în adâncimea strategică”11.
Planul respectiv i-a nemulţumit pe conducătorii militari români. Aceştia
nu erau de acord cu efectuarea de experimente pe teritoriul României, de genul
manevrelor desfăşurate în vara anului 1968 de URSS, Polonia, R.D.G., Ungaria
şi Bulgaria, înainte de invadarea Cehoslovaciei. În consecinţă, delegaţia militară
română care s-a deplasat la Moscova pentru prezentarea concepţiei aplicaţiei a
discutat cu sovieticii despre scoaterea Frontului 5 (constituit din mari unităţi ale
Regiunii Militare Kiev) din proiectul respectiv12.
Ca urmare a opoziţiei exprimate de români, Moscova a renunţat la
planificarea acţiunilor Frontului 5 sovietic şi s-a modificat aliniamentul de
începere a exerciţiului comun, acesta fiind mutat la sud de Dunăre13.
Ulterior, autorităţile de la Bucureşti au analizat intenţia sovieticilor de a
aduce forţele şi mijloacele Frontului 5 pe teritoriul României în caz de război, în
condiţiile în care Armatele a II-a şi a III-a române se angajau în acţiuni de luptă
la sud de Dunăre, în primul eşalon strategic. La Marele Stat Major sovietic s-a
observat în mod corect faptul că deplasarea pe teritoriul Bulgariei, în primele
zile de război, a tuturor marilor unităţi româneşti, determina apariţia unui vid de
forţe şi mijloace între eşaloanele 1 şi 2 strategice de pe Teatrul de Acţiuni
Militare de Sud-Vest. Soluţia celor de la Moscova era deplasarea unităţilor
Frontului 5 pe teritoriul României. Evident, această situaţie a generat
nemulţumiri la Bucureşti, autorităţile politice şi militare române nefiind de acord
cu o „ocupare” de facto a ţării de către sovietici (fie şi vremelnică), chiar dacă
aceştia soseau în calitate de aliaţi, în timp ce armata română se afla la sud de
Dunăre.

11

Ion Şuţa, Cooperarea Comandamentului Militar român cu partenerii de alianţă, în;
„Dosarele Istoriei”, anul VI, nr. 8 (60)/2001, p. 35.
12
Delegaţia respectivă a fost condusă de generalul-colonel Marin Nicolescu – adjunct al
ministrului Apărării Naţionale. Acesta a fost însoţit la Moscova de generalul-locotenent Ion Şuţa –
prim-locţiitor al şefului Marelui Stat Major şi şef al Direcţiei Operaţii, generalul-maior Dumitru
Păunescu – locţiitorul şefului Statului Major al F.A.U. pentru armata română, şi coloneii Mihai
Pricop şi Virgil Târzioru.
Fronturile sovietice propuse pentru acea aplicaţie erau alcătuite din mari unităţi care
proveneau din Regiunile Militare Odessa şi Kiev. Pentru detalii privind misiunea Frontului 5
Sovietic, vezi Adevăruri pătrunse şi nepătrunse (interviu: generalul Mircea Mocanu – Sorin
Turturică), în: „Caietele Revoluţiei”, nr. 5 (37)/2011, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie
1989, pp. 19-20.
13
Pentru detalii privind participarea armatei române la aplicaţiile O.T.V., în anii ‘80,
vezi Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia (1955-1991), Bucureşti,
Editura Militară, 2008, pp. 220-262; Idem, A Strained Partnership: Soviet-Romanian Military
Relations and the Reshaping of the European Order in the late 1980s, comunicare susţinută la
conferinţa The Role of military and state security in the internal and external security concept of
the participating states of the Warsaw Treaty Organization, organizată de „Militärgeschichtliches
Forschungsamt” [„Institutul de Istorie Militară din Germania”], Potsdam, 3-4 decembrie 2007.
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Pentru a rezolva această problemă deosebită, Nicolae Ceuşescu a
aprobat, la începutul anului 1980, înfiinţarea a două armate noi. Cele vechi au
fost renumerotate, forţele şi mijloacele lor s-au redistribuit, au fost stabilite
obiective noi şi modalităţi de acţiune pentru fiecare în parte. Armatele a II-a şi a
III-a au devenit Armatele I şi a IV-a şi au rămas în continuare în compunerea
Forţelor Armate Unite ale O.T.V., pe care România le punea la dispoziţie în caz
de război. În acelaşi timp, noile Armate a II-a (cu comandamentul la Buzău) şi a
III-a (Craiova) au primit mai multe unităţi de la vechile armate şi, în caz de
război, rămâneau pe teritoriul României ca eşalon 2 strategic al Frontului 2 Sud
(românesc).
Autorităţile militare de la Moscova nu au fost încântate de soluţia
respectivă, deoarece, prin redistribuirea între cele patru armate române a forţelor
şi mijloacelor existente în anul 1980 doar pentru două armate, s-a micşorat
capacitatea de luptă a noilor Armate Întâia şi a IV-a. În plus, pentru a nu se crea
un dezechilibru major de forţe între cele patru armate, Nicolae Ceuşescu a
aprobat înfiinţarea de unităţi militare noi (unele dintre acestea aveau efective
reduse) şi includerea lor în statele de organizare ale celor patru armate.
Insuficienţa resurselor materiale şi financiare a blocat însă procesul de
transformare iniţiat în anul 1980 şi iritarea sovieticilor a fost justificată. Teoretic,
România avea patru armate, dar forţa fiecăreia fusese diminuată prin apariţia,
„pe hârtie”, a unor unităţi care, în realitate, aveau o valoare combativă redusă
sau chiar nu contau în condiţiile unui război preconizat a se desfăşura cu
mijloace de luptă ultramoderne. Iar sovieticii au înţeles faptul că politica militară
promovată de Nicolae Ceauşescu era lipsită de coerenţă şi, în spatele discursului
său pacifist şi a măsurilor „de înnoire” adoptate, se aflau realităţi extrem de
neplăcute şi care, în caz de război, puteau influenţa în mod negativ operaţiunile
sovietice pe Teatrul de Acţiuni Militare de Sud-Vest. De exemplu, cheltuielile
militare ale României au fost limitate, în 1982, la nivelul anului precedent, iar
după patru ani, ca urmare a unui referendum naţional (23 noiembrie 1986), au
fost reduse cu 5% atât efectivele, cât şi armamentul şi cheltuielile militare ale
statului român. Totodată, Nicolae Ceauşescu a aprobat utilizarea a circa 50% din
efectivele armatei române pentru realizarea unor obiective economice şi
strângerea recoltelor14, stagiul militar devenind un mijloc prin care autorităţile de
la Bucureşti acopereau deficitul de forţă de muncă existent în diferite sectoare
ale economiei naţionale.
În cadrul analizei situaţiei de la începutul anilor ‘80, trebuie avut în
vedere şi faptul că după amânări repetate, autorităţile de la Moscova au fost de
acord să vândă României un submarin modern cu propulsie clasică, „Proiect 877
E”, din clasa „Kilo” (în codificarea NATO). Un acord interguvernamental
14

Nicolae Ceauşescu, Cuvântare la primirea membrilor Consiliului Militar al Forţelor
Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia, în: „Scânteia”, anul LVI,
nr. 13.758, sâmbătă, 15 noiembrie 1986, p. 3.
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româno-sovietic a fost semnat la 25 iulie 1980, însă negocierile privind preţul
navei de luptă, muniţiei şi pieselor de schimb, precum şi condiţiile de livrare
s-au prelungit până în 198515.
Deoarece presiunile exercitate de Nicolae Ceauşescu în privinţa scurtării
noului termen de valabilitate a Tratatului de la Varşovia şi în domeniul livrărilor
de petrol sovietic pentru rafinăriile din România16 deveneau periculoase pentru
politica externă a Kremlinului, este posibil ca liderii Marelui Stat Major sovietic
să fi fost convinşi de Konstantin Cernenko să accepte livrarea acelei nave de
luptă unui stat membru al Organizaţiei Tratatului de la Varşovia care
incomodase, de mai multe ori, prin politica externă pe care o promovase faţă de
principalii inamici ai URSS. În acest sens, o delegaţie sovietică a ajuns în luna
ianuarie 1985 la Bucureşti, pentru a comunica faptul că nava de luptă dorită de
multă vreme de marinarii români putea fi livrată şi, de comun acord cu partea
română, s-a stabilit ca ultimele negocieri şi semnarea contractului să se
desfăşoare în URSS, la sfârştul lunii mai 1985.
Se poate observa astfel o măsură de siguranţă pe care sovieticii au
aplicat-o: în cazul în care preşedintele român nu accepta varianta iniţială propusă
de Moscova, privind prelungirea cu 20 de ani a termenului de valabilitate a
Tratatului de la Varşovia, contractul privind submarinul promis armatei române
nu mai era semnat de sovietici. Şi considerăm că nu este doar o coincidenţă
faptul că ceremonia semnării documentelor finale de achiziţionare a navei a avut
loc la 2 iunie 1985, cu două zile înainte de expirarea perioadei iniţiale de
valabilitate a Tratatului de la Varşovia17.
În aceeaşi ordine de idei, se cuvine subliniat faptul că autorităţile
române erau interesate, în perioada 1984-1985, atât de cumpărarea acelui
submarin, cât şi de achiziţionarea din Uniunea Sovietică a 14 avioane de
vânătoare MiG-29 (două în variantă biloc, pentru antrenamentul piloţilor) şi,
ulterior, a 24 de aparate monoloc de acelaşi tip, în scopul modernizării unui
regiment de aviaţie18. De asemenea, la Bucureşti se dorea fabricarea în uzinele
din România, sub licenţă sovietică, a tancului T-72 (inclusiv a muniţiilor pe care
15

Marian Tănase, Programul naval naţional de înzestrare a marinei militare cu
submarine în perioada apartenenţei României la Tratatul de la Varşovia, în: „Anuarul Muzeului
Marinei Române – 2012”, tom XV, Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2012, pp. 319320, 322.
16
Pentru detalii, vezi Petre Opriş, Nicolae Ceauşescu şi iluzia sa politică: Desfiinţarea
concomitentă a NATO şi a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, în: „Arhivele Totalitarismului”,
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XVII, nr. 3-4 (64-65)/2009, pp. 138-150;
Vasile Buga, Controverse româno-sovietice privind prelungirea valabilităţii Tratatului de la
Varşovia (1984-1985), în: „Arhivele Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, anul XX, nr. 3-4 (76-77)/2012, pp. 133-142; Petre Opriş, Un complot militar
împotriva preşedintelui României, octombrie 1984, în: „Arhivele Totalitarismului”, Institutul
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XX, nr. 3-4 (76-77)/2012, pp. 144-158.
17
Marian Tănase, op. cit., p. 323.
18
Constantin Olteanu, O viaţă de om. ..., p. 299.
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le utiliza)19, precum şi a obuzierului autopropulsat 2S1 „Gvozdika”, calibru 122
mm.
După ce Nicolae Ceauşescu a acceptat unica propunere a liderilor de la
Moscova referitoare la „Protocolul privind prelungirea duratei de valabilitate a
Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală semnat la Varşovia la 14
mai 1955”, o delegaţie condusă de generalul de armată ing. Vitali M. Şabanov,
adjunct pentru înzestrare al ministrului Apărării al URSS, s-a deplasat la
Bucureşti şi a analizat împreună cu generalul Constantin Olteanu propunerile de
colaborare în domeniul producţiei speciale. Ministrul român al Apărării
Naţionale i-a prezentat lui Nicolae Ceauşescu concluziile discuţiilor şi a solicitat
aprobarea pentru punerea în aplicare a unui program de cooperare, în care s-a
prevăzut ca România să importe din URSS licenţe de fabricaţie, diferite
echipamente şi produse militare în valoare totală de 1,3 miliarde lei şi să exporte,
în contrapartidă, avioane IAK-52 (montate la Bacău, sub licenţă sovietică) şi
produse realizate în uzinele şi secţiile cu profil special din România20.
Deoarece Nicolae Ceauşescu a considerat că suma respectivă era destul
de mare (aproape de preţul acceptat în acelaşi an pentru submarinul din clasa
„Kilo” – 61,5 milioane de dolari21, echivalent cu 1,107 miliarde lei-valută,
valoare pe care am calculat-o la un curs de referinţă de 18 lei-valută pentru un
dolar american), Constantin Olteanu a explicat că o parte din import era acoperit
prin export în URSS22. Foarte atent cu cheltuielile militare preconizate pentru
perioada care urma şi dornic să fie achitată în mod anticipat şi în întregime
datoria externă a ţării, Nicolae Ceauşescu a aprobat doar anumite puncte din
planul ministrului Apărării Naţionale23, fiind amânată achiziţionarea de avioane
de vânătoare MiG-29, până în primăvara anului 1989. Mai mult decât atât,
19

Ibidem, pp. 296, 298. În anul 1978, unul dintre batalioanele Regimentului 1 Tancuri
„Vlad Ţepeş” (de la Târgovişte) a primit în dotare cele 31 de tancuri T-72, comandate în URSS, în
primăvara anului 1978, împreună cu muniţiile şi mijloacele de exploatare şi reparaţii, precum şi
materialele de învăţământ. Aceasta a fost unica subunitate din România care a mai primit un
asemenea model de tanc în înzestrare, până la încetarea existenţei Organizaţiei Tratatului de la
Varşovia. Prin cumpărarea de tancuri T-72, autorităţile române au transpus în practică ideea
mareşalului sovietic Ivan Iakubovski, referitoare la utilitatea „de a avea în fiecare armată aliată
anumite unităţi (subunităţi) înzestrate cu cele mai moderne tipuri de armament şi tehnică militară,
pentru pregătirea din timp a cadrelor pentru noua tehnică, dobândirea experienţei în însuşirea,
întrebuinţarea în luptă şi exploatarea acesteia (subl. n.)”. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia
Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1976, f. 182.
Pentru detalii privind fabricarea de tancuri în România, vezi Petre Opriş, Politica de
înarmare a regimului Ceauşescu. Programe de fabricare a tancurilor şi rachetelor (1971-1989),
în: „Arhivele Totalitarismului”, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, anul XIX,
nr. 1-2 (70-71)/2011, pp. 105-116.
20
Constantin Olteanu, O viaţă de om. ..., pp. 297-298.
21
Doru Iordache, Amiralul cu pensie de sergent, în: „Jurnalul Naţional”, anul XIX,
nr. 5.569, marţi, 18 ianuarie 2011, p. 12. Apud Marian Tănase, op. cit., p. 320.
22
Constantin Olteanu, O viaţă de om. ..., p. 298.
23
Ibidem, p. 299.

212

Aplicaţii militare ale organizaţiei Tratatului de la Varşovia în anii 1970…
_______________________________________________________________________________

liderul P.C.R. a propus şi a aplicat, în anul 1986, o reducere cu 5% a cheltuielilor
militare, efectivelor şi armamentelor deţinute de România. Măsura respectivă,
aprobată printr-un pseudo-referendum naţional (23 noiembrie 1986), a generat,
în anul 1986, o scădere cu circa 1,35 miliarde lei a cheltuielilor bugetare24 –
fiind, practic, foarte aproape de suma menţionată de generalul Constantin
Olteanu în planul de cooperare tehnico-militară dintre România şi URSS, pe care
l-a propus lui Nicolae Ceauşescu înainte de ultima sa vizită la Moscova în
calitate de ministru al Apărării Naţionale (9-14 decembrie 1985).
ANEXĂ
22 februarie 1973.
Nota de convorbire dintre Nicolae Ceauşescu, mareşalul sovietic Ivan
I. Iakubovski, generalul de armată Serghie M. Ştemenko şi ambasadorul sovietic
Vasili I. Drozdenko, privind jocul operativ de război „SOIUZ-73”, desfăşurat în
România (15-21 februarie 1973).
Arhiva Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 760 / 23.03.1973
NOTĂ DE CONVORBIRE
La 22 februarie 1973, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, preşedintele Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România, a primit pe I. I. Iakubovski, comandantul suprem al Forţelor
Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varşovia, mareşal al
Uniunii Sovietice, însoţit de generalul de armată S. M. Ştemenko, şeful Statului
Major al Forţelor Armate Unite, şi de V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii
Sovietice la Bucureşti.
La întrevedere au participat general de armată Ion Ioniţă, ministrul
Apărării Naţionale, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului şi
şef al Marelui Stat Major, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al
ministrului, Mircea Maliţa, consilier al preşedintelui Consiliului de Stat.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Cum vă simţiţi cu sănătatea?
I. I. Iakubovski: Mulţumesc, bine.
Important este că lucrurile au mers foarte bine. Acţiunea planificată a
fost pusă la punct din vreme. În cursul a zece zile, grupurile operative de stat
major ale armatelor Bulgariei, României şi Uniunii Sovietice s-au ocupat de
îndeplinirea indicaţiilor primite din partea Comitetelor Centrale ale partidelor
comuniste din ţările respective. Aplicaţia s-a încheiat cu rezultate foarte bune.

24
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Ne-a fost plăcut să urmărim acţiunea unită a generalilor şi ofiţerilor din
ţările Tratatului de la Varşovia. Să ştiţi că s-a lucrat bine.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Totuşi, a durat cam mult.
I. I. Iakubovski: Conform planului. Dacă ne permiteţi, în limita timpului
dumneavoastră disponibil, am putea raporta pe hartă?
Tov. Nicolae Ceauşescu: Desigur.
S. M. Ştemenko: Tema aplicaţiei a fost dată de desfăşurarea grupului
forţelor albastre pe teatrul acţiunilor militare şi acţiunea de respingere a
inamicului de pe teritoriul Bulgariei. În final, s-a prevăzut o acţiune ofensivă, cu
sprijinul flotei maritime şi aviaţiei. Au participat grupe operative reprezentând
conducerea frontului, trupele terestre, flota maritimă militară, aviaţia şi apărarea
antiaeriană din Bulgaria, România şi URSS.
Jocul s-a desfăşurat în trei etape:
În prima etapă a avut loc concentrarea trupelor sovietice şi române pe
teritoriul Bulgariei pentru respingerea inamicului care pătrunsese în R.P.B.
În cea de-a doua etapă s-au desfăşurat operaţiuni contraofensive, cu
folosirea armamentului nuclear şi lichidarea urmărilor utilizării acestuia.
În a treia etapă s-a efectuat străpungerea şi ieşirea în Grecia centrală,
depăşirea liniei de fortificaţii, forţarea strâmtorilor şi intrarea în Anatolia
centrală.
Sarcina primei etape a fost dată de faptul că, la 15 februarie, inamicul a
trecut la ofensivă şi a înaintat între 60 şi 30 de km pe teritoriul Bulgariei. Armata
bulgară a efectuat operaţiuni de reţinere, în timp ce armatele aliate au început
concentrarea în nordul Bulgariei. Intenţia inamicului era să nu permită această
concentrare şi să iasă spre Balcani şi Dunăre.
În zona Nord s-au elaborat schemele de concentrare a armatei II române
pe direcţia Dardanele şi a armatei III sovietice pe direcţia Bosfor. Pe parcursul
înaintării armatelor aliate, unităţile bulgare au intrat în subordinea
comandamentelor acestora. Toate hotărârile şi soluţiile elaborate în această
perioadă s-au referit la realizarea concentrării de forţe şi la respingerea
inamicului.
La 17 februarie, toate fronturile au raportat, fiecare pe linia sa, modul în
care au rezolvat problemele. După raport, li s-a prezentat o nouă situaţie tactică.
Astfel, în urma insuccesului ofensivei sale din prima etapă, inamicul a
hotărât să treacă la folosirea, întâi tactică, iar apoi masivă, a arma[men]telor
nucleare. Simultan, a lansat un desant aerian în Balcani şi unul maritim la Varna.
Situaţia s-a complicat; 9 divizii ale frontului de Nord au ieşit din luptă, s-au
înregistrat pierderi. În aceste condiţii, s-a pus problema modului în care trebuie
desfăşurate operaţiunile ofensive. Pentru această sarcină s-au acordat 40 de ore.
Situaţia nou creată a impus modificări ale planurilor iniţiale. Folosirea
armamentului nuclear a amânat ofensiva cu 48 de ore. S-a raportat şi asupra
modului în care au fost lichidate urmările folosirii armelor nucleare.
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După aceasta, s-a făcut un salt operativ de 6 zile. Noua sarcină se referea
la o situaţie nouă în care, în urma schimbului de lovituri cu mijloace nucleare,
inamicul nu şi-a putut îndeplini obiectivele, unele unităţi ale sale au fost
încercuite. Restul trupelor inamice a ocupat poziţii fortificate în Gallipoli şi la
Bosfor pentru a nu permite înaintarea forţelor Nordului pe teritoriul lor. Sarcina
dispozitivului de Nord era acum de a sparge apărarea fortificată a inamicului şi
de a asigura forţarea Bosforului şi Dardanelelor. S-au pus, în această fază,
probleme mai complicate de coordonare cu celelalte arme (flota, aviaţia),
precum şi de ordin logistic.
La 20 februarie, comandamentele au raportat asupra soluţiilor adoptate,
au prezentat toate calculele. Fiecare grupă operativă a prezentat zeci de hărţi,
circa 500 de documente, foarte multe grafice şi scheme. Toţi au prezentat soluţii
convingătoare, rapoartele au dovedit o bună cunoaştere a problemelor.
Tov. Nicolae Ceauşescu: S-a avut, deci, în vedere şi folosirea armelor
nucleare.
I. I. Iakubovski: Pentru elaborarea temei de aplicaţie s-a folosit o
variantă pe care NATO a jucat-o în ultimii ani şi care prevede folosirea
armamentului clasic şi nuclear tactic, iar, în caz de insucces, recurgerea masivă
la armele nucleare. Am preluat un asemenea episod, l-am studiat câţiva ani pe
baza planurilor lor, iar acum l-am folosit.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Mulţumesc.
I. I. Iakubovski: Grupul operativ pentru Frontul II a fost comandat de
general-colonel Marin Nicolescu, împreună cu un grup de generali şi ofiţeri. La
ultimul raport au asistat tovarăşul ministru Ioniţă şi tovarăşul Ion Gheorghe, care
au fost informaţi asupra modului cum au acţionat toate cele trei armate aliate.
Concluzia mea este că aplicaţia a dovedit un înalt nivel de pregătire a
generalilor şi ofiţerilor, care au reuşit să dea soluţii optime, lucrând în condiţii
dintre cele mai grele. 40 de ore pentru planificarea unei etape de operaţiuni este
o sarcină grea pentru un stat major, iar aici nu erau mai mulţi de 90 de generali şi
ofiţeri. Tovarăşii au asigurat condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii şi au
acţionat în comun foarte bine.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Sunt foarte mulţumit să aud că această acţiune
a arătat o pregătire înaltă a ofiţerilor, că activitatea comună s-a desfăşurat în
condiţii bune. Consider că este bine să folosim asemenea forme de pregătire,
deşi ne gândim să nu ajungem vreodată la un război. Ieri am dat un interviu şi, la
o întrebare referitoare la Balcani, am spus că, până la lichidarea bazelor militare,
trebuie să ajungem la o mai bună înţelegere în această zonă. Dar de pregătit,
trebuie să ne pregătim.
I. I. Iakubovski: Trebuie. Blocul NATO cuprinde 15 state, cu o populaţie
de 530 milioane. Anul trecut au avut 159 de manevre comune. Şi anul acesta au
permanent aplicaţii – şi în nord, şi în R.F.G., iar pe 19 februarie au început în
Mediterana.
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Tov. Nicolae Ceauşescu: Este adevărat că se fac multe pregătiri. Se
vorbeşte mult despre pace, dar au loc pregătiri de război.
Cu toate acestea, s-au obţinut unele rezultate pe linia unor reglementări
paşnice; şi acum au loc tratative în multe probleme.
I. I. Iakubovski: Acesta este un lucru bun.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci, eu consider, şi pot spune că în această
privinţă aceasta este părerea guvernului român şi a partidului nostru, că putem să
dăm o apreciere bună activităţii desfăşurate. Dorim să dezvoltăm colaborarea în
vederea unei mai bune pregătiri, pentru ca armatele noastre să înveţe să lucreze
împreună, să fie pregătite pentru orice eventualitate.
În acelaşi timp, guvernele au obligaţia de a face eforturi pentru găsirea
unor soluţii care să asigure pacea, să permită popoarelor să se concentreze
asupra dezvoltării lor economice şi sociale.
Uniunea Sovietică şi militarii sovietici ştiu foarte bine ce înseamnă un
război, ce pierderi şi distrugeri aduce cu sine, mai ales un război al viitorului. De
aceea armata, pregătindu-se pentru război, are obligaţia să sprijine foarte activ
politica partidului şi guvernului în direcţia împiedicării războiului. Aceasta este
ce le cerem noi oamenilor noştri din armată şi trebuie să spun că au făcut acest
lucru.
Consider că nu există nicio contradicţie între necesitatea de a întări
capacitatea de luptă a armatei şi cerinţa de a asigura pacea. Există o strânsă
unitate între aceste două sarcini.
I. I. Iakubovski: Absolut just.
Comitetul Central al partidului nostru a dus o asemenea politică, în
sensul că de mulţi ani am fost feriţi de război. Armata noastră îşi cunoaşte
datoria: ceea ce va spune partidul – va face.
V. I. Drozdenko: Este o concluzie foarte justă.
Tov. Nicolae Ceauşescu: În ceea ce priveşte România, sper că tovarăşul
Ioniţă v-a relatat despre preocupările noastre, deşi aţi fost mai mult ocupaţi cu
problemele militare.
Planul pe 1972 s-a realizat cu rezultate bune. Anul acesta avem sarcini
foarte mari. În ianuarie producţia a crescut cu 16% faţă de ianuarie anul trecut.
Dar, desigur, este numai prima lună şi mai sunt încă 11.
Peste câteva zile vom avea plenara C.C., unde vom analiza măsurile
luate pentru realizarea planului pe acest an şi, în general, a cincinalului.
În agricultură, anul trecut lucrurile au mers relativ bine. În toamnă am
avut, însă, o situaţie grea cu însămânţarea cerealelor.
Sperăm că vom reuşi să asigurăm şi în acest an dezvoltarea într-un ritm
bun a întregii economii. Cam acestea sunt preocupările noastre principale în
momentul de faţă.
Relaţiile noastre se desfăşoară bine, colaborarea economică merge, dar
ar putea să meargă şi mai bine.
V. I. Drozdenko: De acord, se poate şi mai bine.
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Tov. Nicolae Ceauşescu: Ştiu că mâine este ziua Armatei Sovietice. Aş
dori, cu acest prilej, să vă felicit şi să vă urez mult succes în întărirea capacităţii
de luptă.
I. I. Iakubovski: Vă mulţumesc mult.
Tov. Nicolae Ceauşescu: De asemenea, tovarăşul Ştemenko a împlinit
ieri vârsta de 66 de ani. Este încă tânăr. Aş dori să-i exprim felicitări şi urări de
sănătate.
S. M. Ştemenko: Vă mulţumesc.
I. I. Iakubovski: Înainte de toate, am însărcinarea din partea lui Leonid
Ilici Brejnev, Nikolai Viktorovici Podgornâi, Alexei Nikolaevici Kosâghin şi a
celorlalţi membri ai Biroului Politic să vă transmit un salut şi cele mai bune
urări.
Personal, sunt foarte satisfăcut de posibilitatea oferită de a desfăşura
aplicaţia, de prilejul acestei întâlniri cu dumneavoastră pentru a vă raporta
asupra planului aplicaţiei. Vă mulţumim pentru felicitările transmise cu ocazia
sărbătorii noastre.
În ceea ce priveşte relaţiile pe linie de armată, ne întâlnim, discutăm,
cădem de acord. Mereu avem noi probleme. Problemele militare sunt la fel de
complexe ca cele din agricultură, din economie. Facem întotdeauna ceea ce ne
cere partidul, Comitetul Central.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Doresc să vă mulţumesc pentru salutul
transmis şi îl rog pe tovarăşul Iakubovski să transmită tovarăşilor Leonid Ilici
Brejnev, Nikolai Viktorovici Podgornâi şi Alexei Nikolaevici Kosâghin,
celorlalţi tovarăşi, un salut din partea mea, a tovarăşului Maurer, a celorlalţi
tovarăşi din conducerea de partid şi de stat.
În ceea ce priveşte problema colaborării militare, sigur, sunt de acord că
lucrurile merg, în general, bine. Sunt probleme de discutat şi asta este bine. Mai
sunt şi probleme de dotare care trebuie puse de acord. Şi aici este necesară
colaborarea şi specializarea producţiei unor tipuri de armament. Ştiu că lucrurile
acestea se discută şi nu vreau să le ridic acum. Discuţiile au loc în comisia
economică, dar, în măsura în care militarii pot să facă ceva, este bine.
I. I. Iakubovski: Noi suntem de acord.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Armamentul se dezvoltă rapid şi este foarte
scump. De aceea trebuie să ajungem la desfiinţarea armamentelor.
V. I. Drozdenko: Este o sarcină de perspectivă, foarte importantă.
Principalul este cum să facem să nu fie nevoie de arme.
I. I. Iakubovski: Să nu mai fie războaie.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Una din problemele de bază ale socialismului
şi comunismului este de a face ca lumea să trăiască fără războaie. Dar mai este
până atunci. Acum trebuie încă să facem cheltuieli importante.
Iată, S.U.A. au cheltuit în Vietnam peste 150 miliarde dolari în câţiva
ani şi a ajuns la o serioasă criză a dolarului.
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I. I. Iakubovski: În acest an bugetul militar al Statelor Unite va atinge
cifra record de 81,1 miliarde dolari.
Tov. Nicolae Ceauşescu: De aceea trebuie să sprijinim activitatea
politică a partidelor şi guvernelor pentru soluţionarea problemelor şi asigurarea
unei păci cât mai îndelungate.
 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr.
16/1973, ff. 1-12.
MILITARY MANEUVERS OF THE WARSAW PACT IN 1970S AND THE
EFFECTS OF THE REORGANIZATION OF THE ROMANIAN ARMY
(Abstract)
The monopoly of the Soviet Union as part of the political and military relations
with Romania had an important role for Nicolae Ceauşescu to take a politic attitude,
different from Moscow’s one. At the beginning, the endorsement of the Soviet Marshal
Viktor D. Sokolovski’s doctrine by the Red Army and consequently by the states of the
Warsaw Pact generated in 1960s changes regarding the armies structure of the Warsaw
Pact. The operational strength diminished significantly but at the same time a large
quantity of the conventional fight technique produced by the Soviet factories, together
with the existing ones within great units of the Red Army was delivered to the WTO’s
states.
After the military invasion in Czechoslovakia of the five armies of the Warsaw
Pact, Nicolae Ceauşescu didn’t allow the Romanian troops to go to the Warsaw Pact
military maneuvers on the Western Front (in East Germany, Poland, Czechoslovakia or
Hungary). At the same time, some military maneuvers of the Warsaw Pact took place in
Romania only on the maps in 1970s.
Keywords: Ceauşescu, Iakubovski, military maneuvers, Romania, USSR,
Warsaw Pact.
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În august 1957, specialiştii sovietici au reuşit să lanseze cu succes prima
rachetă balistică intercontinentală. Succesul tehnic obţinut le-a permis
teoreticienilor militari de la Moscova să conceapă şi să pună în aplicare o nouă
doctrină a Armatei Roşii: aşa-numita „doctrină Sokolovski”, care a fost impusă
apoi şi celorlalte state membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia
(O.T.V.).
Subiectul respectiv şi consecinţele sale imediate au fost discutate la
nivelurile politice şi militare din România, fără a se oferi însă detalii publicului
în momentul aplicării măsurilor sugerate de sovietici – de adaptarea forţelor
armate române la viziunea colectivului condus de către mareşalul Vasili
D. Sokolovski, despre ducerea războiului în viitor1. De aceea, ne-am propus să
aprofundăm tema respectivă pentru a afla detalii despre măsurile adoptate la
începutul anilor 1960, la nivelul armatei române, care au fost actorii principali,
cum şi de ce s-au desfăşurat achiziţiile şi schimburile de armament, tehnică de
luptă, echipamente şi muniţii, dintre România şi URSS. O parte dintre informaţii
au fost comentate de generalii armatei române la reuniunea plenară a activului
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1
Mareşalul Vasili D. Sokolovski a definit împreună cu un grup de teoreticieni sovietici
tipul de acţiune strategică la care urma să apeleze Armata Roşie în cazul declanşării unui conflict
militar. Acesta a promovat ofensiva strategică drept unic mod de acţiune pentru armata URSS.
Ofensiva urma să fie declanşată chiar de la începutul conflagraţiei pentru a evita posibilele
distrugeri care rezultau în urma desfăşurării operaţiunilor militare pe propriul teritoriu (incluzând
în acel areal şi ţările aliate cu URSS, membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia). În acelaşi
timp, mareşalul Vasili D. Sokolovski s-a pronunţat împotriva desfăşurării acţiunilor strategice
defensive, în următorii termeni: „Armata sovietică trebuie să studieze apărarea, să ştie să o aplice
pentru a stăpâni toate formele de acţiuni militare. Avem însă în vedere apărarea pe scară operativă
şi tactică. În ceea ce priveşte apărarea strategică şi strategia defensivă, acestea trebuie respinse cu
hotărâre, ca fiind deosebit de periculoase pentru ţară”. Mareşalul a precizat şi noile mijloace pe
care urma să le folosească Armata Roşie pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei militare
sovietice: „Acum rolul principal va reveni trupelor de rachete cu destinaţie strategică, aviaţiei cu
acţiune îndepărtată şi submarinelor înzestrate cu rachete, care vor folosi toate arma nucleară,
bineînţeles, dacă Uniunea Sovietică va fi silită să recurgă la această armă. Or, este greu să califici
loviturile date de trupele de rachete ca fiind acţiuni ofensive sau de apărare. Acţiunile trupelor de
rachete vor avea întotdeauna un caracter decisiv şi în niciun caz de apărare, indiferent dacă pe
frontul terestru trupele atacă sau se apără” (Strategia militară, coordonator: mareşal V. D.
Sokolovski, Bucureşti, Editura Militară, 1972, pp. 353-354.
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de comandă şi de partid al Forţelor Armate ale R.P.R. (Bucureşti, 4-6 mai 1964),
iar în studiul nostru vom insista asupra acestor elemente inedite, explicând în
prealabil evoluţia situaţiei militare a României până la acel moment.
Licenţe sovietice de fabricaţie pentru produse militare
La începutul anilor 1960, noua doctrină militară sovietică a generat
schimbări în ceea ce privea înzestrarea tuturor armatelor din Organizaţia
Tratatului de la Varşovia. Efectivele militare ale statelor membre ale alianţei au
scăzut în mod semnificativ. În acelaşi timp, o parte din tehnica de luptă
convenţională, produsă mai ales în uzinele din URSS, precum şi o parte din cea
existentă deja în dotarea unor unităţi ale Armatei Roşii au ajuns în arsenalul unor
ţări membre ale O.T.V., inclusiv în România. Apoi, la şedinţa miniştrilor
Apărării din statele aliate (Moscova, 17 martie 1961)2 s-a stabilit modificarea
numărului şi compunerii forţelor armate aflate la dispoziţia O.T.V.3. Două
săptămâni mai târziu, în capitala Uniunii Sovietice a fost semnat un nou protocol
secret al Tratatului de la Varşovia.
La reuniunea Comitetului Politic Consultativ al O.T.V. (Moscova, 28-29
martie 1961), s-a stabilit ca Ministerele Apărării şi Comitetele de Stat ale
Planificării economice din statele membre ale O.T.V., în colaborare cu
Comandamentul Forţelor Armate Unite, să precizeze în termen de două luni, pe
baza propunerilor orientative prezentate la şedinţa Comisiei C.A.E.R pentru
industria de apărare a ţărilor din O.T.V. (Moscova, 17 martie 1961), volumul
producţiei militare a fiecărui stat din alianţă şi cantităţile de tehnică militară care
puteau fi livrate reciproc, în perioada 1962-1965. Ulterior, aceleaşi state urmau
să stabilească, prin negocieri bilaterale, datele exacte privind cantităţile şi
termenele de furnizare a tehnicii militare în cadrul alianţei.
În concordanţă cu hotărârile adoptate la Moscova, prim-ministrul Ion
Gh. Maurer i-a trimis, la 15 aprilie 1961, o scrisoare lui Nikita Hruşciov,
rugându-l să aprobe trimiterea în România a unor licenţe de fabricaţie pentru
câteva produse militare sovietice. În răspunsul din 7 iulie 1961, liderul
guvernului de la Moscova a precizat că este de acord cu punerea la dispoziţie a
licenţelor şi documentaţiei tehnice necesare pentru fabricarea în România a
transportorului blindat sovietic BTR-60 P, staţiei radio R-126 (destinată
comunicării la nivelurile grupă-pluton de infanterie, precum şi echipajelor care
utilizau instalaţiile 2 P-26 şi 2 P-27 pentru a lansa rachete antitanc dirijate 3M6
2
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. –
Cancelarie, dosar nr. 35/1962, f. 28. Cf. Vojtech Mastny, Malcolm Byrne, A Cardboard Castle?
An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, National Security Archive Cold War Reader
and the Center for Security Studies at ETH Zurich, Central European University Press, Budapest
and New York, 2005, pp. 116-117.
3
Cf. Petre Opriş, Noiembrie 1962. România propune modificarea Protocolului adiţional
secret al Tratatului de la Varşovia, în: „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române”, an
VIII, nr. 1 (27)/2005, pp. 19-25.
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„ŞMEL”), a pistolului-mitralieră AKM-47 (cal. 7,62 mm) şi a puştii-mitralieră
RPK (cal. 7,62 mm)4.
Despre alte staţii radio sovietice dorite de autorităţile militare române –
R-105 M („Parus 3”, necesară pentru reţelele de transmisiuni ale unităţilor şi
subunităţilor de infanterie), R-108 M („Parus 2”, pentru reţelele unităţilor de
artilerie) şi R-109 M („Parus 1”, pentru reţelele artileriei antiaeriene) – se
cunoaşte faptul că prim-ministrul Ion Gheorghe Maurer a solicitat, tot la 15
aprilie 1961, licenţa de fabricaţie a acestora, împreună cu cele pentru staţia radio
R-126, pistolul-mitralieră AKM-47, mitraliera PKM, puşca-mitralieră RPK,
aruncătorul de grenade antitanc RPG-7 şi transportorul blindat BTR-60 P.
Deşi Nikita Hruşciov a răspuns favorabil pentru expedierea unor licenţe
cerute de Ion Gheorghe Maurer, liderul politic sovietic a menţionat, în acelaşi
timp, astfel: „Transmiterea în prezent a documentaţiei tehnice pentru mitraliera
unificată [PKM] „Kalaşnikov”, aruncătorul de grenade antitanc de mână „RPG7” şi muniţii pentru el, precum şi pentru staţia de radio „Parus” [varianta M] nu
este posibilă, întrucât documentaţia tehnică pentru mitraliera unificată [PKM] şi
aruncătorul de grenade nu este încă pusă la punct, iar documentaţia tehnică
pentru staţia de radio „Parus” [varianta M] nu este verificată în producţia de
serie. Guvernul sovietic este de acord să reia examinarea acestei probleme după
punerea la punct a documentaţiei respective”5.
Pe baza documentaţiei tehnice sovietice, primite în 1961, la uzina de
armament de la Cugir (jud. Alba) a început, după doi ani, fabricarea în serie a
pistolului-mitralieră AKM-47 (md. 1963)6, utilizându-se experienţa inginerilor şi
muncitorilor români care, deja, produceau mitraliere antiaeriene sovietice ZPU-2
şi ZPU-4 (redenumite MR-2, respectiv MR-4 în România şi omologate în anul
1957), precum şi carabine sovietice SKS (cal. 7,62 mm, model 1945, fabricate la
Cugir în perioada 1957-1962). Producţia de armament de infanterie s-a
diversificat în 1964, prin începerea fabricaţiei, tot sub licenţă sovietică, a puştiimitralieră RPK (model 1964), urmată de cea a pistolului-mitralieră AKMS (cal.
7,62 mm, model 1965, cu pat rabatabil), a mitralierei sovietice PKM, de
companie (cal. 7,62 mm, model 1966) şi a puştii româneşti semiautomate cu
lunetă (cal. 7,62 mm, model 1974)7.
4

Mihai Croitor, Sanda Borşa, Triunghiul suspiciunii. Gheorghiu-Dej, Hruşciov şi Tito
(1954-1964), vol. I, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2014, pp. 93-94.
5
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, Alfabetic – Gheorghe
Gheorghiu-Dej, dosar nr. 12U/1961, f. 24.
6
Destinat unităţilor armatei române, pistolul-mitralieră AKM a fost introdus treptat şi în
dotarea Gărzilor Patriotice, la începutul anilor 1970, în locul pistolului-mitralieră „Oriţa” (cal. 9
mm, model 1943).
7
Pentru executarea focului pe timp de noapte şi în condiţii scăzute de iluminare a
obiectivului, puşca semniautomată era echipată cu o lunetă, care avea ca surse de energie bateriile
clasice R6 (de 1,5 V) sau tritiu reactiv (cu un timp de înjumătăţire a performanţelor energetice de
12 ani). Luneta respectivă a fost fabricată în serie la Întreprinderea Optică Română din Bucureşti,
începând cu anul 1974.
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Înlocuirea tehnicii de luptă, armamentului şi a muniţiilor
Deşi generalul de armată Leontin Sălăjan a propus conducerii C.C. al
P.M.R., la 22 martie 1961, înlocuirea treptată, până în anul 1965, a tunurilor
antitanc sovietice ZiS-2 (model 1943, cal. 57 mm) de la batalioane, precum şi a
autotunurilor SU-76 de la regimente, cu instalaţii sovietice 2 P-26 şi 2 P-27, de
lansare a rachetelor antitanc 3M6 „ŞMEL”, operaţiunea s-a desfăşurat cu
dificultate din cauza resurselor financiare limitate ale autorităţilor de la
Bucureşti. Modelul respectiv de autotun a fost importat din URSS începând din
anul 1949, ca urmare a unui acord semnat la 4 iunie 1949, din partea României,
de către generalul-maior Romulus Costescu. Cu acel prilej a fost stabilită
livrarea primelor cantităţi de tehnică de luptă sovietică şi pentru alte unităţi
militare române – excepţiile fiind Divizia 1 Voluntari „Tudor VladimirescuDebreţin” şi Divizia 2 Voluntari „Horea, Cloşca şi Crişan”, create de autorităţile
de la Moscova pe teritoriul URSS în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi
care au primit tehnică de luptă sovietică în momentul înfiinţării lor (2 octombrie
1943, respectiv 12 aprilie 1945). În documentul semnat în 1949, de către
comandantul artileriei armatei române s-au menţionat următoarele produse
militare care se importau din URSS: 102 autotunuri SU-76 (76 de exemplare au
fost încărcate în vagoane de cale ferată şi trimise, în 1949, în România, iar restul
în anul următor), 80 de tancuri T-34/85 (model 1944), 84 de tunuri-obuziere
ML-20, model 1937, cal. 152 mm (60 de bucăţi livrate în 1949), 100 de obuziere
M-30, model 1938, cal. 122 mm (60 de exemplare au ajuns în România în anul
1949), 42 de tunuri antiaeriene 52-K (model 1939, cal. 85 mm) şi zece aparate
PUAZO-6 pentru dirijarea focului acelor piese de artilerie antiaeriană8.
Tot în 1949, în a doua parte a anului, autorităţile de la Bucureşti au
primit din Uniunea Sovietică 135 de autocamioane ZiS-151 (pentru a tracta
piesele de artilerie), 154 de autocamioane ZiS-150 (pentru transportul
infanteriei), 22 de tractoare S-80 „Stalineţ” (pentru Regimentul 8 Artilerie Grea),
88 de autoturisme de teren GAZ-67, 118 motociclete (pentru curieri) şi cinci
automobile de lux ZiS-110 (pentru transportul politicienilor în România)9. În
anul următor, s-au importat din URSS şi 570 de tunuri antitanc (304 exemplare
8
Serviciul Istoric al Armatei (în continuare: S.I.A.), fond Comandamentul Artileriei, rola
3.2682, c. 207.
9
Într-un document emis la 3 iunie 1952 şi semnat de Gh. Gheorghiu-Dej, Alexandru
Moghioroş, Iosif Chişinevschi, Gheorghe Apostol şi Miron Constantinescu s-a menţionat astfel:
„În deplasarea zilnică[,] membrii Secretariatului C.C. vor folosi ziua şi noaptea, atât în oraş, cât şi
în afara oraşului, numai maşini blindate” (Istoria comunismului din România. Documente.
Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), (ed.) Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand
Goşu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2009, p. 378).
În acea perioadă, liderii politici de la Bucureşti utilizau în mod curent vehicule sovietice
„ZiS-110” (de lux) şi „ZiS-115” (blindate), precum şi limuzine americane „Buick Super” (Serie
50, model 1949) şi „Chevrolet Stylemaster” (model 1948). Autorităţile române au planificat
importarea din SUA a trei „Chevrolet” şi două „Buick” la sfârşitul lunii noiembrie 1947, iar
livrarea a fost stabilită, iniţial, pentru sfârşitul lunii martie 1948.
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având calibrul 45 mm, restul fiind de calibru 57 mm), 208 obuziere, 162 de
tunuri cal. 76,2 mm şi 316 piese A.A. cal. 25 mm (29 mai 1950).
Până la sfârşitul anului 1952, au mai fost primite din URSS numeroase
tancuri T-34/85, autotunuri SU-76 şi SU-85, 20 de autotunuri grele ISU-152, 31
de tractoare S-80 „Stalineţ” şi 112 autocamioane ZiS-151, iar din Cehoslovacia,
a început livrarea a 24 de aruncătoare de proiectile reactive nedirijate R-2 (cu 32
de ghidaje, cal. 130 mm), montate pe autocamioane sovietice ZiS-151, în scopul
înfiinţării, la 15 august 1953, a Divizionului 399 Aruncătoare cu Reacţie (la
Bacău) şi a Divizionului 424 Aruncătoare cu Reacţie (la Târgu Mureş) –
subunităţi independente aflate în organica Diviziei 43 Obuziere, subordonată
Comandamentului Artileriei Forţelor Armate.
Ulterior, la 28 iulie 1954, Gheorghe Gheorghiu-Dej a solicitat sprijinul
lui Gheorghi Malenkov, în scopul livrării rapide, pentru unităţile militare
române, a zece avioane de şcoală şi antrenament MiG-15 UTI, 300 de paraşute
„Racheta”, două staţii de radiolocaţie (P-8, respectiv P-20 „Periskop”), 12 tunuri
de câmp A-19 (model 1931, cal. 122 mm), 12 tunuri antiaeriene 52-K (model
1939, cal. 85 mm), 12 tunuri antiaeriene KS-19 (model 1947, cal. 100 mm) şi 15
autoturisme de teren GAZ-69. Liderul politic român dorea ca avioanele MiG-15
UTI şi paraşutele să fie livrate de Uniunea Sovietică pe baza unui credit,
România urmând să le achite pe parcursul a zece ani, începând de la 1 ianuarie
195510.
Deoarece autorităţile de la Bucureşti au constatat, la începutul anilor
1950, faptul că ritmul de livrare a autocamioanelor sovietice şi cehoslovace
pentru economia şi armata României era mai mic decât aşteptările politicienilor
români, Chivu Stoica a amintit despre această problemă în discuţia cu Gheorghi
Malenkov (Moscova, 13 iulie 1953). Anterior intervenţiei lui Chivu Stoica,
prim-ministrul sovietic îi sfătuise pe membrii delegaţiei conduse de Gh.
Gheorghiu-Dej să amâne ori să contramandeze construirea uzinei „Steagul
Roşu” la Braşov, unde urmau să fie produse autocamioane ZiS-150 (SR-101),
sub licenţă sovietică11.
10

S.I.A., fond Marele Stat Major – Secţia Secretariat, rola 6.1480, c. 586; 594; Idem,
fond Marele Stat Major – Secţia Auto, Blindate, Spatele Armatei, rola 2.2218, c. 87, 119, 142, 150,
157, 204; Idem, rola 2.2217, c. 238, 260.
11
Cezar Stanciu, Frăţia socialistă. Politica RPR faţă de ţările „lagărului socialist”,
1948-1964, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2009, p. 95. Varianta românească a ZiS-150 a
fost denumită SR-101 şi, la 12 octombrie 1954, primul autocamion de acel tip, fabricat în serie la
Braşov, a ieşit pe poarta uzinei. Până la sfârşitul acelui an, s-au produs circa 700 de exemplare
(fabricate manual, în proporţie de 70%), iar pentru 1955, s-a planificat realizarea a 3.000 de
autocamioane şi 1.500 de motoare. Acel ritm nu a fost atins din cauza lipsei de personal muncitor
calificat, în primăvara anului 1955 reuşindu-se fabricarea lunară a doar 150 de autocamioane şi 80
de motoare pentru acestea, de către 5.892 de salariaţi (din care 3.333 erau din personalul auxiliar al
uzinei din Braşov, o parte dintre ei fiind scutită medical pentru prestarea de muncă normală şi
grea). În plus, normele de producţie experimentale din 1954 au fost menţinute în prima parte a
anului următor, fapt ce a condus la depăşirea lor foarte uşor de către personalul calificat şi, pe cale
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Autorităţile de la Bucureşti nu au renunţat la ideea respectivă şi Anastas
Mikoian a încercat, la rândul său, să tempereze visele liderilor politici de la
Bucureşti (Moscova, 29 ianuarie 1954), declarând: „Să nu credeţi că nu vrem să
produceţi autocamioane, faceţi cum credeţi, dar vă atragem atenţiunea că
fabrica va lucra în pierdere. Mai bine aţi importa camioane din CSR (Republica
Socialistă Cehoslovacia – n.n.), cehii produc camioane foarte bune (subl. n.)”12.
Cu toate că SR-101 avea probleme calitative, armata română a primit
două exemplare, în anul 1955 (pentru probe), 31 de camioane, în 1956, iar în
anul următor s-au achiziţionat 200 de exemplare. Autorităţile de la Bucureşti au
constatat însă faptul că preţul de producţie al unui autocamion SR-101 era foarte
mare din cauza fabricării sale într-o serie mică, iar uzura morală a modelului era
accentuată. În consecinţă, la Braşov a început, în anul 1958, programul de
proiectare a unui nou autocamion: SR-131 „Carpaţi”. La acesta au contribuit atât
ingineri români, cât şi specialişti ai firmei franceze „Chausson”. Apoi,
programul respectiv a fost dezvoltat în scopul fabricării autocamioanelor SR-132
„Carpaţi” şi SR-114 M „Bucegi” – destinate modernizării parcului auto al
armatei române, în anii ‘60.
Ca urmare a hotărârilor adoptate la Moscova în luna martie 1961,
generalul Leontin Sălăjan a trimis, la 10 iulie 1961, un raport la Secretariatul
C.C. al P.M.R., în care a solicitat aprobarea pentru efectuarea unui schimb de
armament şi muniţii de infanterie între România şi URSS, în perioada 19611962. În documentul respectiv, ministrul Forţelor Armate a menţionat faptul că
Uniunea Sovietică oferea României cantităţi mari de tehnică de luptă, armament
şi muniţii, astfel: 200 de tancuri T 34/85 (fiecare cu câte trei unităţi de foc); 240
de tunuri antiaeriene S-60, cal. 57 mm şi 168 de tunuri antiaeriene KS-19, cal.
100 mm (fiecare cu câte cinci unităţi de foc); 8.150 de carabine Mosin-Nagant
(cal. 7,62 mm, model 1944); 1.170 de puşti-mitraliere RPD (cal. 7,62 mm); 167
de mitraliere de companie RP-46 (cal. 7,62 mm); 200 de mitraliere SG-43
„Goriunov”, montate pe afet mobil (cal. 7,62 mm); 55.217.000 de cartuşe, cal.
7,62 mm, pentru carabina Mosin-Nagant, puşca-mitralieră RPD şi mitralierele
SG-43 şi RP-46; 68 de sisteme PUAZO-6 de dirijare a focului tunurilor
antiaeriene S-60, împreună cu 68 de telemetre pentru măsurarea altitudinii. Cele
200 de tancuri T-34/85, oferite gratuit, aveau un grad de uzură de 34%, fiind,
probabil, în înzestrarea unor unităţi ale armatei sovietice. Valoarea lotului de
tancuri, împreună cu muniţia aferentă, a fost estimată la aproximativ 120 de
milioane de lei.

de consecinţă, la creşterea exagerată a fondului de salarii. Pentru detalii, vezi A.N.I.C., fond C.C.
al P.C.R. – Secţia Economică, dosar nr. 28/1955, ff. 1-2.
Treptat, ritmul de lucru a evoluat şi, în 1959, s-a ajuns la nivelul de 6.000 de
autocamioane realizate într-un singur an.
12
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 153/1954, ff. 16-17. Apud Cezar
Stanciu, op. cit., p. 99.
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La rândul lor, autorităţile militare de la Bucureşti erau de acord să
trimită în Uniunea Sovietică „armament de modele vechi şi străine” şi muniţie
de fabricaţie germană, cehă şi belgiană, astfel: 240 de tunuri antiaeriene
sovietice 61-K (model 1939, cal. 37 mm) şi 168 de tunuri antiaeriene sovietice
52-K, model 1939, cal. 85 mm (fiecare cu câte cinci unităţi de foc); 8.150 de
puşti Z.B.; 1.170 de puşti-mitraliere Z.B. şi 367 de mitraliere Z.B., cal. 7,92 mm;
55.217.000 de cartuşe (cal. 7,92 mm) pentru puşti, puşti-mitralieră şi mitraliere
de tipul Z.B.
Gheorghe Gheorghiu-Dej a aprobat propunerea prezentată de generalul
de armată Leontin Sălăjan şi susţinută de Gheorghe Apostol, iar schimbul
respectiv s-a realizat după ce ambele părţi au efectuat o revizie generală a
întregului armament şi a muniţiei, în uzinele şi atelierele proprii13. Cele 200 de
tancuri T-34/85 au ajuns la şase batalioane româneşti şi, din septembrie 1968, au
fost utilizate pentru a înzestra anumite unităţi ale noilor Divizii 57 Tancuri, 67 şi
81 Mecanizate: R. 2 Mc. (amplasat la Bucureşti şi subordonat Diviziei 57
Tancuri); R. 321 Mc. (Râmnicu Sărat), R. 301 Mc. (Galaţi) şi R. 282 Mc.
(Focşani), aflate în compunerea Diviziei 67 Mecanizate; R. 223 Mc. (Dej),
R. 221 Mc. (Bistriţa) şi R. 227 Mc. (Someşeni), subordonate Diviziei 81
Mecanizate.Aceasta a fost una dintre măsurile urgente aplicate de autorităţile de
la Bucureşti, după invadarea Cehoslovaciei de către unităţi militare din cinci
state ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, în noaptea de 20 spre 21 august
1968.
Pentru liderii de la Moscova, schimbul de armament şi muniţii dintre
URSS şi România, realizat în perioada 1961-1962, a avut următoarele avantaje:
– unităţile armatei sovietice au cedat armament, tehnică de luptă şi
muniţii unui stat aliat şi, probabil, au dorit să primească, în schimb, echipamente
moderne, fabricate în uzinele sovietice sau provenite din stocurile existente în
URSS. Deoarece Nikita Hruşciov urmărea să scadă efectivele militare
convenţionale ale URSS şi să aloce o parte din economiile obţinute pentru
dezvoltarea cercetării în anumite domenii de vârf (aviaţie, rachete şi submarine),
este posibil ca unităţile care au trimis în România arsenalul lor (uzat moral) să fi
fost, apoi, reorganizate sau chiar desfiinţate;
– armata română era menţinută într-o stare de dependenţă faţă de piesele
de schimb ale echipamentelor militare primite din URSS. Totodată, se consolida
relaţia de colaborare dintre cele două state şi, în mod implicit, liderii de la
Kremlin puteau exercita o influenţă foarte mare în relaţiile autorităţilor de la
Bucureşti cu alte ţări;

13
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 39/1961, ff. 1-5, 41-44. Pentru
conţinutul complet al documentelor, vezi şi Petre Opriş, Industria românească de apărare.
Documente (1950-1989), Ploieşti, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2007, pp. 155158, 165-169.
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– modelele vechi de armament şi muniţii, trimise de România în URSS,
între anii 1961-1962, puteau fi expediate de liderii politici şi militari de la
Moscova în diferite state din Africa, Asia şi America Latină, unor grupuri de
revoluţionari pro-marxişti14.
După doi ani, mareşalul Andrei Greciko a solicitat acordul
participanţilor la reuniunea Comitetului Politic Consultativ al O.T.V. (Moscova,
26 iulie 1963) pentru îmbunătăţirea dotării cu tehnică de luptă modernă şi
dezvoltarea armatelor statelor din alianţă. Printre altele, comandantul Forţelor
Armate Unite a propus introducerea în arsenalul O.T.V., treptat, a unui nou
model de tanc (probabil T-62), în locul tancului T-34/85 (uzat moral). Generalul
Leontin Sălăjan a obiectat imediat şi a fost sprijinit, în intervenţia sa, de către
Gheorghe Gheorghiu-Dej. În discuţia pe care a avut-o cu mareşalul sovietic,
liderul politic român a admis că nu era bine „să rămânem cu tancul T-34 până în
1970”, dar problema trebuia studiată în continuare (cu alte cuvinte, amânată)
deoarece lucrările de pregătire a teritoriului României pentru apărare costau
enorm (12 miliarde de lei) şi aveau termen de finalizare anul 1970. Poziţia
reprezentanţilor României a fost aprobată în plenul reuniunii chiar de către
Nikita Hruşciov. Conform declaraţiei lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, liderul
politic sovietic ar fi spus: „Eu sunt de acord, consider juste observaţiile
tovarăşilor români, a[le] tov. Sălăjan”15.
De remarcat este şi faptul că, în anul 1959, armata română avea deja 935
de tancuri T-34 (echipate cu tunuri cal. 85 mm) şi a mai primit în înzestrare şase
tancuri T-54 A – repartizate unui pluton din Divizia 1 Mecanizată (cinci
exemplare) şi Şcolii de Ofiţeri de Tancuri de la Piteşti. Greutăţile înregistrate în
privinţa asigurării pieselor de schimb şi reparaţiilor au determinat Ministerul
Forţelor Armate să propună, în anul 1962, schimbarea tuturor tancurilor T-54 A
cu T-34/85. Astfel, în ianuarie 1963, trei specialişti români au fost trimişi în
Polonia, Bulgaria şi Cehoslovacia pentru a analiza ofertele de schimb şi

14

În cursul convorbirilor care au avut loc la Bucureşti, la 26 martie 1965, dintre gazdele
române şi delegaţia chineză care a participat la funeraliile lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
prim-ministrul Zhou Enlai declara: „Anul trecut, Uniunea Sovietică a trimis armament pentru
[forţele Vietcong din] Vietnamul de Sud: cam 60-70 de mii de puşti. Ce fel de puşti erau acestea?
Erau nişte puşti nemţeşti pe care Uniunea Sovietică le-a capturat de la trupele naziste în cel de-al
Doilea Război Mondial, arme ce nu pot fi folosite. Tovarăşii vietnamezi, care sunt foarte cinstiţi,
au trimis foarte mulţi oameni să controleze aceste puşti; aceştia au găsit numai aproximativ 10 mii
de puşti ce puteau fi folosite. Dar şi acestea erau foarte grele. Noi le-am spus să le trimită înapoi,
dar ei ne-au răspuns că nu au curajul, că mai bine le lasă în muzeu (subl. n.)” (Relaţiile românochineze 1880-1974. Documente, Ministerul Afacerilor Externe şi Arhivele Naţionale din România,
coord. ambasador Romulus I. Budura, Bucureşti, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2005,
p. 699.
15
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 41/1963, ff. 49, 51. Pentru alte
relatări ale unor martori oculari (generalul-maior Vasile Ionel, generalul de armată Leontin Sălăjan
şi contraamiralul Grigore Marteş), vezi Anexele 1 şi 2.
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România a renunţat la achiziţionarea a 423 de tancuri T-54 A din Polonia, în
favoarea modelului T-55 – produs, iniţial, doar în URSS16.
Este posibil ca ministrul român al Forţelor Armate să se fi opus, la
Moscova, în iulie 1963, importării unui nou tip de tanc sovietic, deoarece un
T-62 costa de două ori mai mult decât un T-55, iar armata română primise deja
în anul precedent primul lot de tancuri T-55, concomitent cu desfăşurarea unui
proces de modernizare a tancurilor T-34/85, aflate deja în număr mare în
România. Primele T-55 au ajuns la Regimentul 1 Tancuri, care avea sediul la
Târgovişte şi era comandat de maiorul Nicolae Croicu17. La rândul lor, omologii
lui Leontin Sălăjan din Polonia şi Cehoslovacia au refuzat să cumpere tancul
T-62, la începutul anilor 1960, din cauza preţului său foarte ridicat. Ulterior, la
parada desfăşurată la Bucureşti, cu prilejul sărbătoririi zilei naţionale a
Republicii Populare Române (23 august 1964), militarii români au defilat şi cu
un detaşament de tancuri moderne T-55.
Mărturii despre criza rachetelor nucleare sovietice din Cuba (1962)
Redeşteptarea sentimentului naţional al poporului român după anul 1958
a fost realizată cu paşi mici, astfel încât autorităţile comuniste de la Bucureşti să
nu fie învinuite de faptul că adoptă o atitudine antisovietică. Fiind conştient că o
dispută deschisă cu Nikita Hruşciov nu îl avantaja, Gheorghe Gheorghiu-Dej nu
a protestat oficial faţă de atitudinea pe care au avut-o sovieticii în timpul crizei
rachetelor din Cuba. Doi ani mai târziu, liderul politic român a utilizat
Declaraţia Plenarei lărgite a Comitetului Central al P.M.R. din aprilie 1964
pentru a se proteja de posibilele intervenţii în România ale politicienilor,
economiştilor şi militarilor sovietici18.
La câteva zile după încheierea dezbaterilor în Plenara lărgită a C.C. al
P.M.R, din 15-22 aprilie 1964, a avut loc o reuniune a activului de comandă şi
de partid al Forţelor Armate ale R.P.R. (Bucureşti, 4-6 mai 1964)19. Atunci,
generalii Leontin Sălăjan şi Ion Tutoveanu au criticat dur ingerinţele săvârşite de
sovietici în armata română şi s-au referit în mod special la criza rachetelor
nucleare sovietice instalate în secret în Cuba – deşi tot ei s-au aflat la conducerea
armatei române în octombrie 1962. La rândul lor, alţi generali şi ofiţeri români
16

Gavriil Preda, Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia.
Documente (1954-1968), vol. II (1962-1968), Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului, 2009, p. 100.
17
Lt. col. Ifim Trofimov, Tancurile târgoviştene, între o istorie glorioasă şi perspective,
în: „La posturi” (revista Şcolii de aplicaţie pentru tancuri şi auto „Mihai Viteazul” – Piteşti), nr. 3
(41)/martie 2004, p. 8.
18
Vezi Dan Cătănuş, Între Beijing şi Moscova. România şi conflictul sovieto-chinez,
1957-1965, volumul 1, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2004, p. 356.
19
Pentru tabelul nominal cu şefii de direcţii din Marele Stat Major, locţiitorii acestora,
şefii de secţii, precum şi secretarii comitetelor şi birourilor organizaţiilor de bază partid convocaţi
la adunarea activului de partid pe armată (Bucureşti, 4-6 mai 1964), vezi Gavriil Preda, Petre
Opriş, op. cit., pp. 129-133.
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au menţionat date despre problemele înregistrate în relaţiile militare dintre
România şi URSS, în perioada 1950-1964 – printre aceştia aflându-se generalii
Vasile Ionel, Laurenţiu Cupşa20, Ion Ioniţă21, Ion Stoian, Vasile Alexe, Vasile
Cutoiu, contraamiralul Grigore Marteş22, colonelul ing. Ştefan Ispas şi căpitanul
rg. I Ioan Negoiţă23.
Este posibil ca ministrul Forţelor Armate şi primul său adjunct să fi uitat
de faptul că au participat la o adunare desfăşurată la Teatrul Casei Centrale a
Sindicatelor din Bucureşti (24 octombrie 1962), cu prilejul sărbătoririi Zilei
Forţelor Armate. Aflându-se la conducerea acelei reuniuni, generalul Leontin
Sălăjan a girat cuvântarea rostită de generalul-locotenent Ion Ioniţă, chiar în
timpul desfăşurării crizei rachetelor nucleare sovietice instalate în Cuba24.
Revenind la reuniunea activului de comandă şi de partid al Forţelor
Armate ale R.P.R. (Bucureşti, 4-6 mai 1964), se cuvine să fie redate amintirile
generalilor Leontin Sălăjan şi Ion Tutoveanu despre criza din Marea Caraibilor,
din toamna anului 1962 – marcate de ipocrizie şi greşeli de exprimare în limba
română. De exemplu, Leontin Sălăjan a declarat: „Şi în afară de problemele
20

S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, ff. 250-251. Vezi
şi Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava, Un document inedit despre reorganizarea armatei române
(martie 1961), în: „Arhivele Olteniei”, Serie nouă, nr. 26, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2012, pp. 249-250.
21
S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, f. 154. Vezi şi
Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava, op. cit., p. 249.
22
S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, f. 220. Vezi şi
Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava, op. cit., pp. 254-255.
23
S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, ff. 442-444. Vezi
Anexa 3.
24
Comandantul Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului (şi viitor ministru
al Forţelor Armate) a declarat cu acel prilej astfel: „Faptele dovedesc că imperialismul american
pregăteşte intens o nouă agresiune armată împotriva eroicului popor cuban. Recent, preşedintele
Kennedy, prin declaraţia făcută, a anunţat constituirea unui embargou sever asupra tuturor
categoriilor de armament care se transportă în Cuba, dispunerea de a se efectua o supraveghere
minuţioasă continuă asupra teritoriului Cubei şi a creşterii potenţialului ei militar, trimiterea de
întăriri la baza militară americană [de la] Guantanamo, precum şi ordinul dat forţelor armate ale
SUA „să fie gata” pentru orice eventualitate!
Acestea sunt acţiuni agresive fără precedent, ele reprezintă o încălcare brutală a Cartei
ONU şi a legalităţii internaţionale, un act de agravare a încordării, o încercare de a înăbuşi
libertatea şi dreptul poporului cuban de a decide soarta sa. Guvernul Uniunii Sovietice, Ministerul
Apărării al URSS, Comandamentul Suprem al Forţelor Armate Unite ale Tratatului de la
Varşovia, au luat măsurile necesare menite să ducă la ridicarea capacităţii de luptă a forţelor
armate, pentru a fi gata oricând să zădărnicească planurile agresive ale cercurilor imperialiste din
SUA, pentru a da un răspuns demn agresorului.
Poporul nostru, unindu-şi glasul cu cel al tuturor popoarelor iubitoare de pace, ridică
protestul său energic faţă de acţiunile agresive ale SUA, îşi manifestă aprobarea faţă de
Declaraţia Guvernului Sovietic şi deplina solidaritate cu poporul cuban prieten, îşi exprimă
hotărârea neclintită de a face şi pe mai departe tot ce depinde de el pentru zădărnicirea uneltirilor
agresive ale cercurilor imperialiste, pentru menţinerea şi întărirea păcii în lume (subl. n.)”; Idem,
fond 3.226, dosar nr. 51/1962, ff. 143.
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acestea de imixtiuni modul de activitate s-a vorbit aici. Cum era cu prilejul
evenimentelor din Cuba – Marea Caraibilor – s-a arătat şi ăsta e un moment
foarte important care l-am şi spus, tov. Gheorghiu i-a relatat tov. Hruşciov, dar
cum e posibil, ne pui în pragul războiului, eram la un pas,
într-adevăr aveai
impresia că aici începe o încăierare şi nu ştii, ba chiar când tov. Gheorghiu
venea din Asia, se opreşte la Moscova îi spune, noi nu lăsăm, facem acuma o
demonstraţie de forţă, le arătăm noi, ce crede ei (sic!) că aşa şi pe dincolo, până
ajunge acasă, auzim că s-a mai schimbat şi noi socotim suntem de acord,
partidul nostru e de acord, am şi comentat în presă; hotărârea a fost justă, în
ultimă instanţă totuşi trebuia apărată pacea. Ca să începi o catastrofă mondială,
să ne atragă pe toţi, nu face, mai mult pierzi decât toată Cuba, tovarăşi. Ce rost
avea? Şi nici nu era necesar, nu era necesară toată învălmăşeala aia care au
făcut-o ei acolo (subl. n.)”25.
La rândul său, prim-adjunctul ministrului Forţelor Armate şi şef al
Marelui Stat Major a prezentat punctul său de vedere privind situaţia în care s-a
aflat armata română în timpul crizei respective, astfel: „Amestecurile în treburile
noastre interne şi o manifestare de şovinism de mare putere a Uniunii Sovietice
s-a dovedit cu ocazia conflictului din Marea Caraibilor. Cu această ocazie am
fost puşi în acelaşi timp în faţa unui fapt împlinit. Va să zică peste capul nostru
s-au rezolvat o serie întreagă de probleme sau o serie întreagă de hotărâri în
necunoştinţă de cauză [...] Comandamentul Forţelor Armate Unite a ordonat
ridicarea capacităţii de luptă a forţelor noastre armate cu ocazia evenimentelor
din Marea Caraibilor, fără o prealabilă consultare a guvernelor respective.
S-au încălcat prevederile Tratatului de la Varşovia, care arată în mod expres
obligativitatea consultărilor şi acordului guvernului respectiv în problema păcii
şi în problema războiului. Este un articol clar, precis, care prevede această
stipulaţie în tratat. Ori acest lucru nu a avut loc şi s-au dat dispoziţiuni şi ordine
fără ca să fim consultaţi în nici una din aceste probleme [...] Deci încă de atunci
de când s-au dus rachetele, s-au luat o serie întreagă de măsuri militare în Cuba,
nu a fost consultată conducerea noastră de partid şi stat. Însă atunci probabil că
ei s-au gândit la o, conducerea sovietică, la un oarecare conflict care ar putea şi
au gândit şi la anumite măsuri, măsuri care până la urmă au fost comunicate
nouă pentru a le lua. Dar însăşi problema iniţială, în problema iniţială, de la
început noi nu am fost consultaţi. Aceasta este o încălcare flagrantă şi noi cu
acest lucru nu suntem de acord şi sigur că fără îndoială măsurile
corespunzătoare se vor lua [...] E unul dintre elementele foarte importante,
într-adevăr care a arătat recent acuma. Că am putea să luăm de-a lungul, multe
aşa amănunte în ultimii ani, dar ce-a făcut mai recent, cazul acesta. Ca pe urmă
să primim un telefon de la [mareşalul] Greciko că tov. Hruşciov a hotărât să
ridicăm capacitatea de luptă [...] Ca pe urmă să-i mai dea încă un ordin
25

Idem, Fond Microfilme, rola P II 5.1373; Idem, Fond Direcţia Superioară Politică a
Armatei, dosar nr. 10976, ff. 34-35.
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reprezentanţilor [sovietici] de aci, care sunt câţiva la număr; la generalul ăsta
care e aici, îi dă: Verifică dacă ministru a luat măsuri (subl. n.)”.
Discursul generalului Ion Tutoveanu a fost întrerupt de Leontin Sălăjan,
care a dorit să precizeze următoarele idei: „Bineînţeles că noi ne-am dat seama
de toate problemele acestea, cum se petrec şi nu ne-am prea omorât cu
executarea ordinelor lor. Am raportat la partid. Ba mai era... să începem nişte
mişcări de trupe de la Dorohoi la Fălticeni, de la Fălticeni la Oradea, să fie
mişcare, să nu stai pe loc. Bineînţeles că măsuri de acestea nu puteau să fie
executate, căci nici nu le-am executat, aveam alte treburi. Dar iată-le amestecul
tovarăşi, iată sigur despre comandantul său o să vă mai spunem noi câteva
lucruri, se găsesc multe; că nu-i nici un comandament unit (Comandamentul
Forţelor Armate Unite al O.T.V. – n.n.), numai unit nu e pentru că în fond o
organizaţie în mâna unui stat care să te ţină pe tine mână cum s-ar zice aşa.
Asta-i toată socoteala (subl. n.)”26.
Problemele din aviaţia şi marina militară românească
După cum am menţionat, în perioada 28-29 martie 1961, a avut loc la
Moscova o reuniune a Comitetului Politic Consultativ al O.T.V., unde s-a
analizat specializarea în producţia militară a ţărilor din alianţă, în scopul
organizării sale pentru perioada 1962-1965. Din partea României a participat o
delegaţie compusă din Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer,
Corneliu Mănescu, Gheorghe Gaston Marin, Leontin Sălăjan, precum şi
generalii Teodor Paraschiv şi Vasile Ionel (ca membri ai aparatului tehnic).
Iniţial, generalul Leontin Sălăjan prezentase, în raportul său din 22 martie 1961,
modul de reorganizare şi dotare a Forţelor Armate ale R. P. Române, în
conformitate cu recomandările făcute de către mareşalul Andrei Grecikola,
convocările de la Moscova (octombrie şi noiembrie 1960) şi în timpul vizitei
efectuate la Bucureşti de comandantul Forţelor Armate Uniteale O.T.V. (17-19
februarie 1961)27.
După un an de zile, la consfătuirea miniştrilor Apărării ai statelor din
O.T.V. (Praga, 30 ianuarie – 1 februarie 1962), mareşalul Serghei Biriuzov
(comandant al Apărării Antiaeriene a Teritoriului al URSS) a amintit faptul că
armatele din alianţă aveau încă în dotare avioane de vânătoare MiG-17 (uzate
moral) şi era necesară înlocuirea lor28. Cu toate acestea, liderii militari de la

26
Idem, fond Microfilme, rola P II 5.1373; Idem, fond Direcţia Superioară Politică a
Armatei, dosar nr. 10976, ff. 115-117.
27
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 2/1962,
ff. 1-13. Vezi şi Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava, op. cit., pp. 256-269.
28
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 2/1962, f. 2.
Pentru întregul document, vezi Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava, Rachetele din România: un
pericol pentru Uniunea Sovietică sau statele europene occidentale?, în „Arhivele Olteniei”, Serie
nouă, nr. 25, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, pp. 199-209.
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Moscova ar fi dorit, în anul 1962, ca armata română să cumpere în continuare
aparate de tipul MiG-17.
Doi ani mai târziu, colonelul inginer Ştefan Ispas a menţionat despre
situaţia respectivă într-o notă întocmită pentru şedinţa plenară a activului de
partid din armată (Bucureşti, 6 mai 1964), astfel: „În 1962, URSS, prin
Consiliu[l de Ajutor Economic Reciproc] a propus şi a făcut presiuni să luăm
avioane vechi MiG-17 pe care ei le scoteau din dotare, dându-ne ex[e]mplu pe
bulgari, care au luat”29.
Alte aspecte privind problemele existente în domeniul colaborării
militare dintre România şi URSS au fost consemnate de colonelul inginer Ştefan
Ispas, pentru aceeaşi reuniune, astfel: „Ne-au dat teh[nică] de aviaţie şi
documentaţia de reparaţie au dat-o la 2-3 ani (caz[ul] motor[ului] RD-9 B) şi nu
ne-au dat piese de schimb.
– Rulmenţii speciali de aviaţie, deşi tehnica era de la ei şi ei erau obligaţi
să ni dea, totuşi, după 14 şedinţe la Moscova la diferite organe şi chiar la uzină,
n-am obţinut de la ei decât o mică parte;
– În acelaşi timp, la bulgari le-au livrat toate reperele în cantităţi foarte
mari (La Uz[ina] de reparaţii motoare din Plovdiv, noi am văzut în magazie 200
de buc[ăţi] de rulmenţi, din care nouă, cu mare greutate, [sovieticii] ne-au dat
30);
– Ne oferă acum avioane [MiG] 21 FP (corect: PF – n. n.), dar fără
elementele necesare ducerii luptei în condiţii deosebite şi când ei au deja alte
avioane interceptoare (La 1 mai [19]64 au defilat [avioane] interceptoare fără
pilot) (sic!);
– Cazul consilierului [militar sovietic de la] C.A.A.T. (Comandamentul
Apărării Antiaeriene a Teritoriului – n. n.), care, la o aplicaţie, nu s-a informat
complet asupra funcţionării fotomitralierei de pe av[ionul] MiG-19 şi a raportat
date eronate;
– P[en]tr[u] producţia actuală de tehnică [în România], după licenţă
sovietică, cu f[oarte] mare greutate şi numai la repetate intervenţii [sovieticii]
trimit completările la documentaţie, buletinele de modificări etc.;
– Specialiştii pe care-i trimit [sovieticii] nu sunt pregătiţi (caz [:] Uzina
2 Braşov şi Combinatul chimic Făgăraş)”30.
Aceste exemple negative nu au fost singulare. La aceeaşi reuniune a
activului de partid din armată, generalii-maiori Vasile Alexe şi Ion Stoian au
menţionat faptul că patru avioane MiG-21 F-13 nu erau utilizate în România de
cinci luni din cauza defectării unor pompe de presiune şi livrarea lor de către
sovietici întârzia foarte mult. Comandantul Apărării Antiaeriene a Teritoriului a
susţinut, de asemenea, că aproape 100 de motoare RD-9 B, utilizate de avioanele
de vânătoare MiG-19, nu au fost reparate deoarece uzina din Bacău nu a primit
29
30

S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, f. 323.
Ibidem, ff. 322-323.
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din URSS o carte în care era descris modul de reparare (aşa-numita „Cartea 8-a”
a fost găsită întâmplător la Budapesta de generalul Ion Ioniţă)31.
La rândul său, generalul-maior Ion Stoian a declarat că piloţii nu zburau
cu MiG-21 F-13 în România din cauza faptului că URSS nu a livrat toate căştile
speciale de zbor pentru acel aparat, iar documentaţia necesară exploatării şi
întreţinerii unor staţii de radiolocaţie şi a unui atelier de verificare a rachetelor de
bord pentru avioane a fost primită în primul caz doar parţial, iar în cel de-al
doilea caz, cu întârziere32.
O altă problemă a fost semnalată de generalul-maior Vasile Cutoiu.
Şeful de stat major al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului a
afirmat faptul că sovieticii au solicitat să se permită însoţirea ţintelor aeriene
până la Bucureşti de către avioanele de vânătoare ale Armatei 8 A.A.T. a URSS,
în cursul unei aplicaţii de apărare antiaeriană a teritoriului. Autorităţile române
au respins cererea respectivă, însă au permis aterizarea în România a 42 de
avioane bulgare, deşi situaţia tactică nu impunea acest lucru33.
Denumită codificat „NADIOJNÎI SCIT” („Scutul de nădejde”),
respectiva aplicaţie s-a desfăşurat în perioada 16-17 martie 1964, sub conducerea
mareşalului de aviaţie Vladimir Aleksandrovici Sudeţ – aflat în Punctul de
comandă A.A.T. din oraşul Kiev. La manevre au participat trupe de apărare
antiaeriană ale R. P. Române, R. P. Bulgaria şi R. P. Ungare, Armata 8 A.A.T. a
URSS, precum şi forţele şi mijloacele de apărare antiaeriană ale Grupului de
Trupe de Sud al URSS (staţionat pe teritoriul Ungariei). Unităţile româneşti au
fost comandate, în acel exerciţiu, de către generalul-locotenent Ion Ioniţă, care a
aplicat întocmai planul sovietic: trecerea în capacitate de luptă completă a
trupelor de apărare antiaeriană ale statelor membre ale O.T.V.; ducerea
acţiunilor de luptă pentru respingerea inamicului aerian; refacerea capacităţii de
luptă a trupelor proprii şi pregătirea acestora pentru continuarea acţiunilor.
Zborurile de luptă ale inamicului s-au desfăşurat în cadrul a trei lovituri aeriene,
începând de la 16 martie 1964 (ora 14.30), până la 17 martie 1964 (ora 10.30) –
207 avioane-ţintă evoluând în spaţiul aerian al României. Bilanţul general al
aplicaţiei a avut loc la 19 martie 1964, la Kiev34.
La aceeaşi reuniune din luna mai 1964, a activului de comandă şi de
partid din armată, contraamiralul Grigore Marteş a menţionat dificultăţile
întâmpinate de marinarii români în perioada de funcţionare a „Sovromtransport”
(19 iulie 1945 – 18 septembrie 1954) şi „Sovromnaval” (15 august 1952 – 18
septembrie 1954), astfel: „Noi am avut foarte mari greutăţi în construcţia şi
reparaţia navelor marine (sic!) militare, când şantierele erau organizate sub
această formă de proprietate socialistă a două state. În special construcţia
31

Ibidem, ff. 210, 231.
Ibidem, ff. 231-232.
33
Ibidem, f. 257.
34
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 6/1964,
32

ff. 1-2.
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docului plutitor a durat mai mult de trei ani ca urmare a atitudinii de neînţelegere
a conducerii Sovromurilor din acea vreme. A trebuit vreo lună de zile numai să
pătrundem la cel mai înalt for al sovromurilor, tovarăşul [director general al
„Sovromtransport”] Evdokimov. După ce am pătruns la dânsul, ne-a trimis la
şantier. La şantier, proiectul care fusese lucrat în ţară la noi, pur şi simplu, fără
să se fi uitat cineva pe el, ne-a fost respins şi a fost considerat ca fiind fotografie,
s-a spus «după asemenea fotografii nu se pot face construcţii». Ni s-a
recomandat s-o trimitem la Leningrad. Am trimis-o la Leningrad, ca de acolo să
se întoarcă cu concluzia că este un proiect bun”35.
La rândul său, generalul Leontin Sălăjan s-a referit pe larg la
achiziţionarea tehnicii de luptă pentru patru regimente româneşti de rachete
antiaeriene, la sfârşitul anilor 1950, precum şi la problemele apărute în
momentul importării avioanelor de vânătoare MiG-21 din URSS (începând din
1962)36. În final, armata română a primit 38 de aparate MiG-21 PF, în două
etape (14 avioane la 20 ianuarie 1965 şi 24 de aparate la 18 iulie 1965), iar
problema menţionată de ministrul român (existenţa unei versiuni modernizate a
MiG-ului 21 PF) a fost rezolvată de autorităţile de la Moscova tot în anul 1965,
când s-au livrat României primele MiG-21 PFM. Acestea au intrat în serviciul
operativ în următorul an – prima escadrilă, alcătuită din 12 aparate, fiind gata
pentru executarea misiunilor de luptă la 1 ianuarie 1966.
Deşi generalul Leontin Sălăjan a amintit, la 6 mai 1964, despre
problemele apărute la livrarea avioanelor MiG-21 PF pentru armata română,
acelaşi ministru nu s-a opus în anul următor, când Comandamentul Forţelor
Armate Unite ale O.T.V. a organizat un antrenament comun al forţelor aeriene
din România, Ungaria şi Uniunea Sovietică (exerciţiile având loc în perioada 2030 aprilie 1965), iar un grup alcătuit din 27 de piloţi români şi comandat de
colonelul Mihai Ferezan (comandant al Regimentului 57 Aviaţie Vânătoare de la
baza „Mihail Kogălniceanu”, 1962-1966) a executat trageri cu rachete aer-aer,
montate pe avioane MiG-21 F-13, în poligonul Centrului de instrucţie de la
Astrahan (URSS, mai 1965)37.
Concluzii
Declaraţia Plenarei lărgite a Comitetului Central al P.M.R. din aprilie
1964 a constituit un corolar al noii poziţii adoptate de regimul comunist de la
Bucureşti faţă de Uniunea Sovietică. Fără a se dezice de preceptele sistemului de
conducere totalitar, liderii politici şi militari din România au afirmat mai curajos
câteva idei principale despre identitatea naţională şi problemele înregistrate în
acest sens în ultimii ani, deşi relaţiile politice, economice, diplomatice şi militare
35

S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, f. 220.
Ibidem, ff. 154-156; Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava, Un document inedit despre
reorganizarea armatei române (martie 1961), în op. cit., pp. 251-252.
37
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 194/1965, ff. 40, 42.
36
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din această parte a Europei erau dominate categoric de hotărârile liderilor politici
şi militari de la Kremlin. Hotărârile adoptate la Plenara C.C. al P.M.R. din
aprilie 1964 au aparţinut unui for lărgit al comuniştilor români şi conducătorul
acestora nu avea cum să fie învinuit de sovietici pentru faptul că ar fi hotărât de
unul singur într-o problemă aşa de importantă.
Folosind din plin expresiile stufoase, cei care au redactat Declaraţia
respectivă au făcut o serie de referiri critice destul de străvezii la adresa
Moscovei, fapt ce a permis apoi generalilor şi ofiţerilor români să discute într-un
cadru mai larg despre problemele înregistrate în relaţiile militare dintre România
şi URSS. În acelaşi timp, autorii Declaraţiei s-au ferit de teribila acuzaţie de
„fracţionism”, care ar fi condus la o posibilă excomunicare a României din
lagărul sovietic – aşa cum s-a întâmplat cu Albania în 1961. Totodată, liniile de
acţiune generală politică, economică, militară şi diplomatică, urmate de regimul
comunist de la Bucureşti, erau incompatibile cu revenirea la economia de piaţă şi
la capitalism. Gheorghe Gheorghiu-Dej a încercat, în aprilie 1964, să obţină o
autonomie sporită în cadrul lagărului sovietic, în paralel cu menţinerea
sistemului comunist totalitar în România, iar generalii şi ofiţerii armatei române
au acţionat într-un mod mimetic, în limitele impuse de liderul suprem al
Partidului Muncitoresc Român.
ANEXA 1
6 mai 1964, Bucureşti.
Informaţiile prezentate de generalii Vasile Ionel şi Leontin Sălăjan la reuniunea
activului de partid din armată, referitoare la discuţiile care au avut loc la şedinţa
Comitetului Politic Consultativ al O.T.V. (Moscova, 26 iulie 1963), rezultatele
dorite de sovietici în domeniul pregătirii teritoriului României pentru apărare,
precum şi despre achiziţionarea unor licenţe de fabricaţie pentru produsele
militare.
[Generalul-maior Vasile Ionel:] Personal, fac parte din delegaţia ţării
noastre în comisia permanentă C.A.E.R. pentru industria de apărare. Nu o dată
s-au remarcat încercări de a se propune hotărâri cu care nu eram de acord. Nu o
dată am întâlnit situaţii de a fi puşi în faţa unor propuneri ale delegaţiei sovietice
sau Secretariatului comisiei fără să le fi cunoscut din vreme şi fără să fi fost
cunoscute de conducerea noastră, pentru a avea pregătit un punct de vedere
aprobat.
Regulile de procedură însă după care se conduce comisia şi C.A.E.R.-ul
sunt acceptate de comun acord. Ele nu admit aşa ceva.
Am primit recent un material al Secretariatului comisiei C.A.E.R. pentru
industria de apărare prin care se propune metodologia de lucru în grupele de
lucru temporare. Este strecurat însă în acest material un paragraf care prevede că
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secretariatul poate convoca specialişti din ţările membre la consfătuiri şi discuta
unele probleme, fără însă ca materialul să fi fost trimis din timp în fiecare ţară
pentru studiu şi pregătire. După discutarea între specialişti, secretariatul îşi
rezervă dreptul să supună aprobării comisiei rezultatul acestor discuţii, dar fără
ca mai înainte să-l fi trimis ţărilor.
Fără discuţii că nu suntem de acord cu acest mod de lucru.
Vor spune că ne opunem operativităţii în rezolvarea problemelor. Noi
însă dorim sincer să rezolvăm cât mai bine problemele, şi aşa cum ne învaţă şi
educă partidul, dorim ca activitatea să fie cât mai rodnică.
Pentru aceasta însă, nu putem să discutăm şi să luăm hotărâri în
probleme pe care nu le-am studiat, pentru care nu ne-am pregătit. Vrem şi facem
totul ca hotărârile să fie raţionale şi îndeplinite. În privinţa aceasta nu se poate cu
nimic imputa ţării noastre. Aceste lucruri se manifestă într-un organ al C.A.E.R.ului. Dar am fost prezent la o asemenea situaţie în cel mai înalt for al Tratatului
de la Varşovia, sesiunea Comitetului Politic Consultativ din iulie 1963. Aş vrea
să relatez fără multe amănunte acest eveniment care, pentru mine, a fost şi
rămâne un exemplu de conduită, de modul înţelept în care conducătorii
partidului nostru au analizat şi lămurit în comitet o problemă. S-a propus spre
analiză şi aprobare direct în şedinţă, de către tovarăşii sovietici, o acţiune foarte
importantă, fără să se fi cunoscut din timp conţinutul ei de către ţările membre.
Dar aceasta ar fi atras după sine asemenea cheltuieli care, chiar fără calcule
precise, arătau influenţa negativă, serioasă asupra dezvoltării economiei
naţionale a ţărilor.
Intrând în seara zilei în posesia proiectului de hotărâre, din însărcinarea
tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej, tovarăşul ministru Sălăjan l-a analizat cu
mareşalul Greciko în dimineaţa zilei în care urma să aibă loc sesiunea. Acesta a
fost de acord cu observaţiile noastre, le-a găsit întemeiate şi s-a obligat să refacă
proiectul de hotărâre în ideea celor puse de acord. În realitate, proiectul a rămas
acelaşi în conţinut, dar modificat pe ici, pe colo ca formă (o intervenţie [din
sală]: «numai că nu în părţile esenţiale»).
Deşi toate celelalte delegaţii, în cuvântul pe care l-au avut, au fost de
acord cu acest proiect când s-a supus aprobării, delegaţia noastră a avut
obiecţiuni. Aceleaşi obiecţiuni care au fost expuse şi mareşalului Greciko.
Tovarăşul Gheorghiu şi tov. ministru Sălăjan au argumentat cu claritate şi calm
motivele pentru care delegaţia noastră propune să nu se adopte o hotărâre în
forma în care a fost prezentată. Tovarăşul Gheorghiu a subliniat [:] «Nu suntem
împotriva unor asemenea măsuri propuse de Comandamentul Forţelor Armate
Unite. Dar încă nu ştim ce reprezintă ele pentru economia ţării noastre, vor putea
ele să fie îndeplinite în termenele propuse sau nu? Noi dorim ca hotărârile luate
să le îndeplinim întocmai, dar nu putem să ne obligăm că vom îndeplini o
hotărâre ca aceasta, fără să ştim ce înseamnă».
(Tov. ministru (generalul de armată Leontin Sălăjan – n. n.) intervine şi
arată că era vorba de pregătirea teritoriului şi asigurarea unor rezerve, erau nişte
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lucruri, tovarăşi, de care, de la prima vedere, puteai să-ţi dai seama că nu sunt
reale, schimbarea gabaritului la trenuri, schimbarea tunelurilor, mărirea lor,
dublarea tuturor podurilor, nişte chestii, tovarăşi, care nici în 50 de ani n-ai să
poţi să le realizezi. Şi vroiau ca până în ‘70, cu dată de acuma să fie rezolvate.
Păi se poate asemenea lucruri? Câtă uşurinţă! Am vorbit cu ei [:] «tovarăşe,
gândiţi-vă puţin, la ce vă foloseşte că semnăm noi documentele acestea, care nu
sunt posibile», «ai dreptate» [ar fi spus mareşalul Andrei Greciko], numai că a
doua zi a continuat: «nişte rezerve acolo», de te speriai, că nu pot să fie, nici ei
nu sunt în măsură să ne livreze, să ajute, nici noi, economia noastră, nu mai
vorbesc de alţii. Nu le-au executat nici pe cele care le-au hotărât mai înainte, aşa
că despre asta e vorba şi multe altele, că de fapt obiceiul ăsta, într-adevăr, aici
într-o bună măsură au dreptate cei care-i acuză de baghetă, socoteau aşa [:] «dăm
din mână şi toţi sau dorm, sau ce se întâmplă, dar dau din cap acolo la masă că
sunt de acord, gata, am semnat, toată lumea-i de acord». Iei asemenea hotărâri de
importanţă, tovarăşi, păi astea trebuie să le studiezi. Noi am propus pe urmă să
ne dea răgaz 1 an de zile şi încă nu ştim, tovarăşi, în ce măsură vom fi să
abordăm toate aceste probleme şi ei vor să hotărască aşa, în câteva minute. Şi a
trebuit în şedinţă, lucru care nu era obişnuit, era toată lumea mirată, când eu, cu
permisiunea tov. Gheorghiu, am cerut cuvântul şi am spus: «Noi nu suntem de
acord»).
Aşa cum a completat tovarăşul ministru, după expunerea observaţiilor
delegaţiei noastre a luat primul cuvântul tov. Hruşciov şi a spus (era şeful
delegaţiei care propusese o asemenea hotărâre) [:] «Tovarăşii români au perfectă
dreptate, aşa este. Proiectul de hotărâre nu corespunde». De unde până atunci
toate celelalte delegaţii fuseseră de acord şi erau cu mâna ridicată pentru a vota,
au renunţat imediat la prima părere şi au fost de acord cu observaţiile făcute de
conducătorii noştri. (aplauze)
Ca o completare la această relatare, delegaţia Republicii Populare
Ungare, nu numai că fusese de acord cu conţinutul iniţial al hotărârii, dar a adus
şi felicitări şi mulţumiri comandantului suprem pentru măsurile pe care le
iniţiase. În octombrie 1963, când s-au discutat concret măsurile ce fuseseră
propuse de Comandamentul Forţelor Armate Unite în iulie, după ce au avut
posibilitatea să calculeze cu creionul ce reprezintă valoric şi pentru economia
ţării, reprezentanţii lor militari au spus: «dar noi, tovarăşi, nu putem face nimic
din ceea ce ni se recomandă», deşi înainte erau de acord. Deci Comandamentul
Forţelor Armate Unite a mai iniţiat asemenea măsuri, care însă până la urmă au
pus în grea situaţie ţările care le-au acceptat.
De exemplu, în 1961, [sovieticii] au recomandat şi Republica Populară
Polonă şi Republica Socialistă Cehoslovacă au acceptat ca să se producă în
cooperare un transportor blindat mijlociu „Scot” (corect: OT-64 SKOT,
acronimul provenind de la expresia poloneză „Średni Kołowy Opancerzony
Transporter” şi expresia sa identică, din limba cehă, „Střední Kolový Obrněný
Transportér”, adică transportor blindat mijlociu, pe roţi – n. n.). În acelaşi timp,
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am primit şi noi specializarea în producţia unui tip de transportor blindat
mijlociu, noi l-am numit „Tap-63” (transportorul sovietic BTR-60 P, a cărui
licenţă de fabricaţie a fost solicitată de Ion Gheorghe Maurer într-o scrisoare
trimisă lui Nikita Hruşciov la 15 aprilie 1961 – n. n.). Republica Populară
Polonă şi Republica Socialistă Cehoslovacă au cheltuit împreună cca 1 miliard
de zloţi şi coroane pentru organizarea producţiei. Au realizat prototipul şi l-au
supus spre a fi aprovizionat de celelalte ţări (sic!). Am realizat şi noi un prototip,
pe care l-am supus omologării. Din încercările experimentale a rezultat că al
nostru este mai bun. În 1964, deci după ce Republica Populară Polonă şi
[Republica Socialistă] Cehoslovacă au făcut asemenea cheltuieli, ca cele de
aproape 1 miliard [de zloţi şi coroane], au creat capacităţi care să asigure
necesarul tuturor ţărilor, Comandamentul Forţelor Armate Unite, acelaşi care a
insistat începând din 1961 până în 1963 să se producă acest transportor în
Polonia şi Cehoslovacia, vine şi spune că transportorul „Scot” (corect: OT-64
SKOT – n. n.) nu mai este bun. Şi dacă-l recomandă, atunci îl recomandă numai
pentru înzestrarea Armatei Polone şi [armatei] Cehoslovace. Pe bună dreptate,
aceste două ţări se întreabă: «dar de ce e bun pentru ei şi nu este bun şi pentru
alţii? De ce li s-a recomandat şi impus să cheltuiască atât de mult, ce vor face cu
capacităţile create?». Dă şi un exemplu, tovarăşii sovietici vor un organ unic de
planificare, în care să dicteze mai uşor, dacă însă acest organ va repeta greşeli de
asemenea natură ca aceasta – exemplul mic cu transportorul blindat, cum se va
proceda, ce se va întâmpla dacă asemenea greşeli se vor produce, se va încerca
remedierea lor. Remedierea va fi prin măsura care va fi dictată, «ţările,
asiguraţi-vă cu acest transportor!» în probleme de tehnică militară (sic!). E un
exemplu care dovedeşte că aceste organe unice de planificare, organe
suprastatale, este total împotriva dezvoltării economiei naţionale şi a intereselor
popoarelor din ţările socialiste (sic!).
Tovarăşi, asemenea exemple sunt multe. Alţi tovarăşi care vor lua
cuvântul, vor putea să completeze şi cu altele.
Tovarăşi, am avut marea cinste de a participa la şedinţele Plenarei lărgite
a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, vă spun sincer, am
simţit şi simt un sentiment de mândrie că sunt membru al Partidului Muncitoresc
Român, care manifestă atâta grijă şi preocupare pentru soarta poporului nostru,
pentru mişcarea comunistă internaţională, atât de credincios marxismleninismului, atât de unit în vederi şi acţiuni, atât de strâns în jurul Comitetului
Central al Partidului, al Biroului Politic în frunte cu tovarăşul Gheorghe
Gheorghiu-Dej. (Aplauze)”.
 S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, ff. 95-99.
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ANEXA 2
6 mai 1964, Bucureşti.
Informaţiile prezentate de contraamiralul Grigore Marteş şi generalul Leontin
Sălăjan la reuniunea activului de partid din armată, referitoare la achiziţionarea
de tehnică de luptă sovietică pentru marina militară română.
„[Contraamiralul Grigore Marteş:] Aşa, de exemplu, este cunoscut
faptul că ni s-a recomandat uneori să achiziţionăm tehnică militară care nu se
prezintă la nivelul tehnicii mondiale. Chiar nouă, marinarilor, ni s-a propus să
achiziţionăm complexul SOPKA. Eu personal am fost trimis să discut problema
aceasta la Sevastopol şi când am arătat că nu sunt împuternicit să discut
asemenea problemă (sic!), au căutat să mă convingă că este un complex foarte
bun, că l-au luat şi bulgarii.
[Generalul Leontin Sălăjan:] De ce e vorba, tovarăşi, de SOPKA. E o
baterie de rachete de coastă, însă a[le] cărei caracteristici nu corespundea[u]. Ea
corespundea pentru locuri unde aveau un mal mai înalt. Ea atunci putea fi
folosită cu toată capacitatea ei, cu toate caracteristicile. Ori, la noi ştiţi, malul
este oricum totuşi destul de jos. Şi noi am spus treaba asta [:] «tovarăşi, totuşi nu
corespunde, nu-i păcat, poate că în altă parte lipseşte». Ne-am dus la tovarăşul
Hruşciov, când ne-a primit, însă cu un an înainte, iarăşi: «a, avem un armament
extraordinar Sokasa (corect: SOPKA – n. n.)» şi pe toate căile m-a prelucrat.
Până la urmă am spus «nu luăm!» şi n-am luat. Dar când ne-a oferit navele alea
(tov. Marteş [:] «Elefant»), nişte nave vechi, care ne-ar fi mâncat banii şi
submarine cam tot de felul acesta, vechi, pe care noi le-am dat la fier vechi, că
erau nişte sicrie plutitoare. Alea le-au dat bulgarilor, pe care îi costă câteva
milioane de lei numai întreţinerea şi repararea lor şi nu-s bune de nimic, sunt cu
totul întârziate, înapoiate”38.
221.



S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976, ff. 220-

38
Despre navele sovietice menţionate de Leontin Sălăjan şi Grigore Marteş se cunoaşte
faptul că au fost propuse la 17 ianuarie 1958, de premierul sovietic Nikolai Bulganin, pentru a fi
închiriate României în cursul anului 1958 (trei submarine mijlocii „Proiect 613”, construite în
1955, cu propulsie clasică şi două nave de escortă „Proiect 50”, fabricate în anul 1956). Marian
Moşneagu, Submarinele României, în: „Marina Română”, anul XVIII, nr. 2 (124)/2008, p. 52.
Apud Marian Tănase, Programul naval naţional de înzestrare a marinei militare cu submarine în
perioada apartenenţei României la Tratatul de la Varşovia, în: „Anuarul Muzeului Marinei
Române – 2012”, tom XV, Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2012, p. 315.
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ANEXA 3
6 mai 1964, Bucureşti.
Informaţiile prezentate de căpitanul de rangul I Ioan Negoiţă la reuniunea
activului de partid din armată, referitoare la achiziţionarea de tehnică de luptă
sovietică pentru marina militară română.
„[Căpitanul de rangul I Ioan Negoiţă:] Pe timpul cât am fost la studii în
URSS, m-am lovit de împărţirea elevilor în elevi proveniţi din ţările surori
(Bulgaria şi apoi China) şi elevi din ţările prietene (restul). [...]
De asemeni, o altă atitudine era aceea că nu ni se preda chiar acel
material pe care noi îl avem în dotare, spunând că este secret pentru noi. Aşa,
spre exemplu, fiind la Şcoala [de ofiţeri de marină] din Baku, în anul 1950 am
cerut să ni se predea mina A.M.D., pe care o aveam în ţară în dotarea Marinei
(dar bineînţeles fără instrucţiuni). Nu s-a făcut acest lucru. Acelaşi lucru s-a
repetat cu aparatura de recunoaştere NIHROM şi de cercetare de radiolocaţie
MACITA, în anul 1960, la academia din Leningrad. Ce fel de colaborare, ce fel
de ajutor frăţesc poate fi acesta, când ţi se dă material, nu ţi se dau instrucţiuni şi
nici nu ţi se predă la şcoală sau academie? De ce ţi se mai dă acest material?
Numai pentru a lua valută pe el şi pentru a nu-l putea folosi sau să-l foloseşti
fără instrucţiuni şi atunci să spui că românii nu pot exploata tehnica nouă? Sau
pentru a ţine mereu specialiştii sovietici pe lângă tine? [...]
Un alt exemplu îl constituie bateriile de artilerie de coastă. În anul
1954 am făcut parte din comisia de recepţie a acestor baterii. Am cerut să ne
arate caietele de sarcini, condiţiile de recepţie şi condiţiile prevăzute în
proiectele de execuţie pentru aparatura de transmisiuni. Primul cuvânt care ni
l-au spus specialiştii sovietici a fost acesta: «Nu aveţi încredere în noi?». Eu
le-am arătat că aceeaşi întrebare o pot pune comisiile de recepţie a diferitelor
obiective în URSS, ori după câte ştiu eu acolo recepţia unei nave, care este
asemănătoare unei baterii [de] A[rtilerie de]. C[oastă]. durează 6-7 luni de zile.
Pe timpul recepţiei, continuu veneau şi spuneau [:] «ce mai verificaţi [?] totul
este după norme, semnaţi actele». Dar realitatea a fost alta. Am găsit derogări
de la proiect (repartitoarele de la centralele telefonice au fost executate de tip
neprotejat, deşi trebuiau să fie protejate contra umezelii, rezistenţa de izolare a
unor cabluri era slabă, lipsuri din piesele de schimb). Unele din aceste lipsuri,
deşi au fost trecute în listele de remedieri, totuşi nu s-au executat până la
desfiinţarea acestor baterii. Din această cauză, multe cable (sic!) au fost
compromise şi instalaţia nu a funcţionat în bune condiţiuni. Mai mult, pe timpul
exploatării au apărut defecţiuni care au fost făcute în timpul montajului (la
b[a]t[e]r[ia] MIDIA, o mufă de cablu nu a fost umplută cu bitum şi a luat apă,
lucru care la noi – poate cuvântul este tare – se categoriseşte drept sabotaj). Cum
se pot toate acestea împăca cu insistenţele specialiştilor sovietici şi în special
ale consilierului «semnaţi, ce mai controlaţi, vă îndoiţi de noi?».
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Un alt fapt îl constituie construirea dragoarelor de radă în anii 19571959. Ne-au spus că ne dau aparatura cea mai nouă pentru ele. Da[r] ne-au dat
staţii de hidrolocaţie care în 1960 nu se mai fabricau, iar în 1963 ne spun: «nu
vă mai dăm piese de schimb fiindcă nu mai fabricăm nici o piesă pentru aceste
staţii». Ne întrebăm pe bună dreptate [:] «nu cumva ne-aţi dat staţiile ca să
scăpaţi de ele şi să ne luaţi banii [?] Ce facem noi cu ele fără piese de schimb?».
De asemeni, principiul contractării unor materiale este foarte interesant.
Ni se oferă diferite staţii, dar fără să spună care sunt caracteristicile lor tehnicotactice, fără să spună cât se vor mai fabrica ele şi piese de schimb pentru ele.
Asta înseamnă cam aşa: «cumpăraţi materialul, după câţiva ani vă trimitem
descrierile şi atunci o să vedeţi cât sunt de bune şi la ce sunt bune, iar într-o bună
zi nu vă mai dăm piese pentru ele». Iată exemplu de colaborator, de grijă pentru
întărirea capacităţii de apărare a întregului lagăr socialist, a tuturor armatelor
ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia.
Aş mai vrea să mai dau un exemplu de modul de tratament egal între
URSS şi R.P.R. În anul 1959, fiind la Leningrad, la studii, în cadrul grupei de
români din acest oraş s-a petrecut următorul lucru. O studentă română s-a
căsătorit cu un student sovietic. I s-a spus imediat [:] «trebuie să iei cetăţenia
sovietică». Asta ce însemna [?] Însemna ca în locul bursei de 800 ruble pe care
i-o da statul nostru, să primească doar 240 ruble bursă de la statul sovietic. Sigur
că acest lucru nu convenea tinerei perechi şi atunci a intervenit ca să-şi păstreze
cetăţenia română. Nu s-a aprobat şi după câte ştiu căsătoria s-a desfăcut. Cum
se împacă acest lucru cu toleranţa noastră faţă de soţiile ofiţerilor noştri
căsătoriţi cu cetăţene sovietice, cum se explică îndemnurile (şi chiar
ameninţările) pe care le face Consulul sovietic din Constanţa, ca acestea să nu-şi
schimbe cetăţenia? (subl. n.)”.
 S.I.A., fond Direcţia Superioară Politică a Armatei, dosar nr. 10976,
ff. 442-444.
THE REACTIONS OF THE ROMANIAN GENERALS AFTER “THE
DECLARATION OF INDEPENDENCE” OF APRIL 1964
(Abstract)
Few days after the meeting of Central Committee of the Romanian Workers’
Party (15-22 April 1964) it was held a meeting of the military and party leaders from the
Romanian Army (Bucharest, 4-6 May 1964). On that occasion, Generals Leontin Sălăjan
and Ion Tutoveanu hardly criticized the Soviet interference committed in the Romanian
Army and they referred in particular to the nuclear missiles installed by the Soviets in
Cuba, in 1962. At the same time, other generals and officers mentioned some military
problems recorded in the relations between Romania and the USSR, in 1950-1964
periods.
Keywords: ammunition, army, Romania, the Soviet Union, Warsaw Treaty
Organization, weapons.

ITALIA LA APUSUL PRIMEI REPUBLICI: LUPTA ÎMPOTRIVA
CORUPŢIEI ŞI ASCENSIUNEA LUI SILVIO BERLUSCONI
CEZAR AVRAM, ROXANA RADU



Criza partidelor şi afirmarea Ligii de Nord
Pe 9 noiembrie 1989, a căzut Zidul Berlinului, eveniment care a
reprezentat sfârşitul opoziţiei între cele două mari blocuri, cel american şi cel
sovietic, pe scena mondială. În august 1991, URSS s-a destrămat.
După căderea Zidului, secretarul Partidului Comunist Italian (PCI),
Achille Ochetto, a iniţiat tranziţia partidului către social-democraţie. PCI s-a
desfiinţat pe 3 februarie 1991, lăsând loc Partidului Democratic de Stânga
(PDS). Pe 12 decembrie 1991, dintr-o rămăşiţă a fostului PCI, a luat naştere
Partidul Renaşterii Comuniste.
În această perioadă, preşedintele guvernului era Giulio Andreotti, unul
dintre componenţii triadei care deţinea puterea în Italia în cea mai mare parte a
anilor 1980 şi în primii ani după 1990: aşa-numitul CAF, format din Betino
Craxi (secretarul PSI), Andreotti şi Arnaldo Forlani, secretarul Democraţiei
Creştine (DC). Şi după căderea zidului din Berlin, destrămarea Uniunii Sovietice
şi desfiinţarea PCI, cele două partide majoritare anti-comuniste, Democraţia
Creştină (DC) şi Partidul Socialist Italian (PSI), rămân sub comandă. Dar alte
evenimente sunt destinate să ameninţe dominarea lor.
Pe 8 octombrie 1990, un zugrav a descoperit în mod accidental într-un
apartament din Milano un jurnal al lui Aldo Moro1. Documentul conţinea
acuzaţii la adresa partidului lui Moro, DC, referitoare la rolul pe care acesta l-a
avut în perioada „strategiei de tensiune”; în plus, făcea aluzii la o structură
militară anticomunistă şi la firul american.
Dezvăluirea a constituit primul pas în descoperirea existenţei
organizaţiei Gladio. Adevărurile care au ieşit la iveală ulterior l-au implicat în
cauză pe Francesco Cossiga, care era sub-secretar al Apărării şi, în 1990,
preşedintele republicii. Cossiga a considerat acest episod ca pe o tentativă de
atac la persoana sa şi de îndepărtare înainte de vreme din funcţia pe care o
ocupa, astfel că şi-a petrecut timpul, în ultima perioadă, la Quirinale, atacând cu
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violenţă partidele, înjosindu-le punctual cu diferite declaraţii filmate de
mijloacele de informare în masă2.
În plus, Tratatul de la Maastricht, semnat de cele 12 ţări membre ale
Comunităţii Europene (printre care şi Italia), la 7 februarie 1992, a impus o
limită maximă a datoriilor de 60% din PIB şi o datorie anuală nu mai mare de
3% din PIB, constrângând Italia care, de regulă, era mult deasupra acestor limite,
la strategii financiare de sacrificiu. Puternica presiune fiscală abia a fost de ajuns
pentru a plăti dobânzile datoriilor şi nu a servit la îmbunătăţirea calităţii
serviciului public, care a rămas într-un puternic regres.
În aceste condiţii, a crescut mult nemulţumirea populaţiei. Sentimentul a
fost exprimat la alegerile regionale din 1990, în timpul cărora DC a suportat
pierderi însemnate, PSI a înregistrat o creştere, iar ligile, în special Liga de Nord,
au obţinut un succes major, mai ales în Lombardia, Liguria, Veneţia şi Piemonte.
Este vorba despre un evident simptom al răspândirii deziluziei, un sentiment
care va fi numit „inarestabila maree”3: „Succesul ligilor, al microformaţiunilor
de partide, este simptomul evident al decăderii actualului aranjament”4. În
general, „multiplicarea mişcărilor pentru apărarea consumatorilor, pensionarilor,
casnicelor, bolnavilor, dependenţilor de droguri, minorilor, bătrânilor, câinilor
vagabonzi exprimă depăşirea schemelor clasice ale asocierii politice”5.
Sub conducerea lui Umberto Bossi, Liga de Nord, care s-a intitulat
„partid al nemulţumiţilor”, a pus în centrul politicii proprii inducerea unei stări
de nemulţumire a poporului faţă de partide, în primul rând, faţă de instituţii, în al
doilea rând. Conotaţia era puternic regionalistă şi secesionistă şi critica
cheltuielile inutile despre care se discuta în Italia, mai ales în centrul şi sudul
ţării, influenţând mai ales categoria lucrătorilor independenţi din nord, încolţiţi
de o presiune fiscală mereu în creştere.
La alegerile legislative din 5 aprilie 1992, creştin-democraţii au coborât,
pentru prima dată în istoria partidului, sub 30% din voturi. Liga de Nord a
obţinut 8,7% din voturi (cu cinci ani în urmă obţinuse 0,5%), devenind astfel a
patra putere electorală după creştin-democraţi, PSI a câştigat 13,6% din voturi –
în scădere faţă de anul 1987 şi PDS – 16%, în comparaţie cu 26,6% ai PCI din
1987.
Corupţia şi decăderea Partidului Socialist Italian
Pierderea puterii electorale de către partidele majoritare a dat naştere
unei anchete judiciare vaste asupra raporturilor ilegale din politică şi din
2

„Preşedintele Republicii şi şeful statului reprezintă unitatea naţională”. A se vedea
Constituzione della Repubblica italiana, articolul 87, alin. 1, disponibil la http://www.governo.it/
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3
A se vedea A. Padellaro, Chi minaccia il presidente, Milano, Sperling & Kupfer, 1991.
4
A se vedea V. Orefice, L. Tivelli, Titanic Italia. La partitocrazia: storia di un
naufragio annunciato, Torino, Nuova Rai-Eri, 1993, p. 30.
5
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domeniul afacerilor. Într-un cerc virtuos, acţiunea magistraţilor a dus la ruperea
vechii partitocraţii.
Ancheta – denumită „Mani Pulite” – a făcut primii paşi în februarie
1992. La început, judecătorii de la Procuratura Republicii din Milano au
intenţionat să aducă la lumină sistemul pentru care administratorii oraşului
pretindeau regulat plata unei sume de bani la negru de la societăţile câştigătoare
de licitaţii pentru serviciile publice. Toate serviciile principale erau cuprinse de
corupţie – Metropolitana milaneză, firmele de transporturi, clinicile, societatea
distribuitoare de gaz, aeroporturile şi salubritatea. Au fost arestaţi oameni de
afaceri şi exponenţi politici din comune şi provinciile oraşului Milano, chiar
dacă acesta se mândrise mult timp cu titlul de „capitală morală a Italiei”. Dar
ancheta a luat amploare şi, foarte repede, a devenit o afacere naţională.
Procuratorii Republicii au ajuns cu rapiditate la sediile centrale ale partidelor
naţionale şi ale secretariatelor administrative ale creştin-democraţilor şi ale
socialiştilor la care ajung avize de garanţie. Au fost scandalizate toate domeniile
vieţii economice din ţară: autostrăzi, construcţii şi lucrări de întreţinere a
edificiilor publice, ajutoare către ţările din lumea a treia, salubritate, societăţi
câştigătoare de licitaţii pentru cantinele şcolare, asigurările pentru societăţile
câştigătoare de licitaţii publice, autobuze şi linii de tramvai, linii de metrou şi
pasaje feroviare: „În toate cazurile se învârt întotdeauna în corupţie foarte mulţi
bani care îmbracă forma unei impuneri din partea partidelor pe fiecare contract
public”6.
Munca judecătorilor a adus la lumină criterii ineficiente şi
antieconomice cu care partidele administrau lucrările publice cu scopul de a
obţine avantaje pentru ele. Partidul lovit cel mai dur de acţiunea magistraturii a
fost cel socialist. Multiplele avize de garanţie (legalizate prin art. 369 din Codul
de procedură penală), care aveau funcţia de a avertiza pe cei care erau supuşi la
investigaţii preliminare (adică în faza procesuală în care se adunau elemente
necesare pentru formularea unei acuzaţii) şi avizele de arest referitoare la ei au
determinat o criză foarte puternică, devenită dramatică în decembrie 1992, când
liderului său, Bettino Craxi, îi este adus la cunoştinţă un cap de acuzare pentru
corupţie, fals şi uz de fals al partidelor.
PSI a obţinut la alegerile succesive din 27-28 martie 1992 un procent de
2,2% din voturi pentru Camera Deputaţilor şi s-a desfiinţat în toamna anului
1994.
Cazurile cele mai relevante de corupţie au privit PSI şi DC şi au fost
descoperite în cursul anului 1993. Primul caz a privit o sumă imensă de bani (pe
care cronicile jurnalistice au catalogat-o drept „la madre di tutte le tangenti” –
„mama tuturor corupţiilor”) – 150 de miliarde de euro – pe care Raul Sardini,
acţionar majoritar la cea mai mare societate chimică italiană, numită
Montedison, i-a livrat celor apropiaţi CAF – triada Craxi, Andreotti, Forlani,
6
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pentru a vinde Montedison la un preţ umflat societăţii publice ENI. Scandalul
Enimont i-a avut ca protagonişti pe Gabriele Cagliari, fostul preşedinte ENI, care
s-a sinucis în închisoarea din Milano, la 20 iulie 1993, şi pe Gardini, care, trei
zile mai târziu, s-a împuşcat în cap în rezidenţa sa milaneză, pentru a scăpa de
arest7.
În al doilea rând, scandalul numit „Sanitopoli” l-a implicat pe liberalul
Francesco de Lorenzo, ministrul Sănătăţii, din iulie 1989 până în aprilie 1993, şi
pe încă doi oameni apropiaţi lui – creştin-democratul Paulo Cirino Pomicino şi
socialistul Giulio di Donato. Judecătorii au descoperit că cei trei au încasat
miliarde de lire pentru a permite creşterea preţului la medicamente sau
introducerea medicamentelor inutile sau chiar dăunătoare. Scandalul a înrăutăţit
opinia publicului, care s-a dovedit extrem de sensibil în ceea ce priveşte tema
sănătăţii şi a legat corupţia de Sanitopoli în cele mai multe cazuri de malpraxis8.
Tot în cursul anului 1993, corupţia a cuprins şi cea de-a treia majoritate
a partidelor italiene care au fost implicate în afacerea „Mani Pulite”, cu toate că
era străină de guvern şi în ciuda încrederii sale în partidul Mani Pulite, ex-PCI,
devenit între timp PDS. Lorenzo Panzavolta, manager al unei cooperaţii, i-a
înştiinţat pe judecătorii milanezi despre vărsarea unei sume de bani pentru
corupţie, în valoare de un miliard de lire, de către o societate a grupului Ferruzzi,
lui Primo Greganti, „prietenul G”, membru al PCI, pentru o licitaţie pentru
dizolvarea centrului Enel; Greganti a vărsat banii obţinuţi ilegal într-un cont
elveţian numit „Contul Gabietta”9. La 14 septembrie 1995, secretarul naţional al
PDS, Massimo D'Alema, a primit de la înlocuitorul procurorului Carlo Nerdio o
informaţie sigură, fiind la curent, împreună cu ex-secretarul PCI, Achille
Occhetto, cu împrumuturile ilegale ale PC, provenite de la organizaţii de
extremă stânga la sfârşitul anilor ‘80 şi începutul anilor 1990.
Masacrul mafiei şi decăderea Partidului Creştin-Democrat
Anul 1992 nu este numai anul în care a început ancheta „Mani Pulite”;
tot atunci, delicte grave au zguduit Italia.
La 12 martie, Mafia l-a ucis, la Palermo, pe eurodeputatul creştindemocrat Salvo Lima, suspectat că ar fi avut raporturi cu criminalitatea
organizată siciliană.
La 23 mai, o bombă l-a ucis la Capacci, lângă Palermo, pe judecătorul
anti-mafiei, Giovanni Falcone, pe soţia sa, Francesca Morvillo, şi pe încă trei
oameni din gardă, Rocco di Cillo, Vito Schifani şi Antonio Montinaro.
Pe 19 iulie, la Palermo, o bombă care conţinea 100 de kg Trinitotoluen a
ucis un alt judecător al anti-mafiei, Paulo Borselino, împreună cu cinci agenţi ai
7
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gărzii, Emanuelo Loi, Saugustino Catalano, Vincenzo li Muli, Walter Eddie
Cosino şi Claudio Traina.
De ruşinea opiniei publice şi datorită declaraţiilor numeroşilor vinovaţi,
după aceste masacre au ieşit la lumină relaţiile strânse şi de lungă durată dintre
criminalitatea organizată, prezentă în sudul ţării (Camorra, în Campania,
Drangheta, în Calabria şi Mafia, în Sicilia), şi politică; în mod special, a ieşit la
lumină rolul important jucat de PCD. Diverşi membri ai Mafiei au declarat că
organizaţia lor s-a adresat, în trecut, lui Giulio Andreotti, prin intermediul lui
Salvo Lima, pentru a garanta imunitatea Cosei Nostra10. Capul Mafiei, Pasquale
Galasso, a făcut cunoscută existenţa unor legături foarte strânse între Mafie şi
creştin-democratul Antonio Gava, ministru de interne între 1988 şi 1990, în
timpul guvernării lui De Mita şi Andreotti VI11.
Andreotti a ajuns în cercul suspecţilor din rândul magistraţilor, prin
implicarea sa în delictul P2 şi prin relaţiile dintre „loja masonică” şi Mafie.
Numele său s-a făcut auzit în asasinatul jurnalistului Carmino („Mino”)
Pecorelli, care a avut loc în cartierul Prati din Roma, la 20 martie 1979, şi în cel
al prefectului din Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, general al carabinierilor,
care a avut loc la 3 septembrie 1982, ambii cunoscând acuzele grave privind
legăturile cu mafia înaintate de Moro lui Andreotti în memoriul descoperit în
199012.
La 15 ianuarie 1993, după aproape un sfert de secol în care s-a ascuns în
vila sa aproape de Palermo, a fost arestat Toto Riina, capul suprem al „cupolei”
din Cosa Nostra.
La sfârşitul anului 1993 şi începutul lui 1994, în preajma alegerilor din 5
aprilie 1992, în care a obţinut doar 29,7% din voturi, minimumul istoric, PDC
s-a dizolvat. S-a născut Partidul Popular Italian, condus de Mino Martinazzoli, şi
Pactul Renaşterii Naţionale, condus de Mario Segni.
Afirmarea lui Silvio Berlusconi
La începutul anilor 1990, decăderea partidelor italiene de masă (DC,
PCI şi PSI), care dominaseră scena politică naţională pentru o jumătate de secol
în perioada primei Republici, a lăsat un mare gol politic în ţară. Au încercat să le
urmeze organizaţii care au luat locul vechilor partide (Partidul Popular Italian şi
Pactul Renaşterii Naţionale, Partidul Democratic de Stânga şi Partidul Renaşterii
Comuniste) şi „Partidul protestelor”, reprezentat de Liga de Nord, mişcare
seculară care s-a bucurat în aceşti ani de o creştere a adeziunilor.
Tot în prima jumătate a anilor 1990 a intrat în arena politică unul dintre
cei mai importanţi întreprinzători italieni: Silvio Berlusconi13: „Nu este uşor a
10

M. Braun, op. cit., p. 145.
Ibidem, pp. 145-146.
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stabili cu precizie când a devenit irezistibilă tentaţia politică pentru Berlusconi.
Se gândea, desigur, de mult timp la ea, convins că o clasă de profesionişti ai
puterii, oportunişti şi pierde-vară trebuia oricum să se mute de la Palat”14. Pe 18
aprilie 1993, un referendum propus de Mario Segni a eliminat sistemul electoral
proporţional şi l-a introdus pe cel majoritar, mai adecvat pentru a avantaja
formarea unui adevărat bipolarism şi în Italia, asemănător celui prezent în alte
ţări occidentale şi mult diferit de acel „bipartidism imperfect”, dominant în
perioada primei Republici.
În anul 1993, au avut loc alegerile administrative în importante oraşe,
ceea ce a favorizat partidele de stânga. Montanelli şi Cervi scriau: „Intoleranţa
lui Berlusconi pentru strategiile pe care, şi în perioada guvernului Ciampi,
partidele şi guvernele în agonie le-au creat la Roma, a crescut după rezultatul
alegerilor administrative din 1993, din care reieşeau în mod evident cele mai
bune capacităţi şi cele mai bune posibilităţi ale partidelor de stânga de a profita
de mecanismele majoritare. Din cauza acestei tendinţe a electoratului s-a
amplificat în Berlusconi teama de câştigarea puterii de către cei pe care îi numea
«comunişti»”15.
Evenimentele din anul 1993 au accelerat şi au mărit voinţa lui
Berlusconi de a se implica direct în politică. „Cavalerului” îi era clar că noua
lege electorală impunea formarea de coaliţii noi. Înfrângerea principalelor
partide de guvern, DC şi PSI, l-au făcut să se teamă de un succes al Stângii în
care el refuza să creadă – presentimentul i-a fost confirmat de rezultatele
alegerilor administrative din iunie 1993. Lui Berlusconi îi era teamă de o
eventuală victorie a partidelor de stânga pentru că aceasta i se părea clar
neliberală şi nefastă pentru vitalitatea productivă a ţării şi pentru înflorirea
iniţiativelor de afaceri.
Probabil că Giuliano Urbani16, liberal democrat, a fost primul care l-a
apropiat pe Berlusconi de conceperea şi punerea la punct a proiectului politic la
care „Il Cavaliere” (Cavalerul) se gândea17. Urbani considera că succesul
partidelor de stânga la următoarele alegeri administrative nu trebuia
Monza la Brianza. Familia sa locuia într-o zonă rezidenţială, pe strada Volturno. Silvio e primul
copil al lui Luigi Berlusconi şi al Rosei Bossi care, după el, au mai avut alţi doi copii – Maria
Antonietta (1943) şi Paolo (1949). Familia lui Berlusconi aparţinea micii burghezii: mama –
născută la Milano, în 1911 (decedată în februarie 2008), fostă secretară la Pirelli înainte de a
deveni mamă; tatăl – născut la Saronno, în 1908 (mort în 1989), funcţionar al băncii Rosini,
instituţie familială de credit din Milano. A se vedea M. Gambino, Il cavaliere B. Chi è e che cosa
vuole l’uomo che sogna di cambiare l’Italia, Lecce, Manni, 2001, p. 18.
14
A se vedea I. Montanelli, M. Cervi, L'Italia di Berlusconi: 1993-1995, Milano,
Rizzoli, 1995, pp. 31-32.
15
Ibidem, p. 32.
16
Urbani este autor a numeroase cărţi, printre care G. Urbani, La politica per tutti: una
guida ai segreti della politica, ai suoi vizi e alle sue virtù, Mondadori, Milano, 1994; G. Urbani,
L’Italia din buongoverno, Milano, Sperling & Kupfer, 1994.
17
I. Montanelli, M. Cervi, op. cit., p. 34.
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supraestimat, cu condiţia ca forţele moderate să utilizeze mai bine dispoziţiile
noului mecanism electoral: „În vechiul sistem proporţional – spunea Urbani –
contau marile partide. În sistemul proporţional contează persoanele care trebuie
să se confrunte în fiecare circumscripţie. Pentru a contracara dominaţia stângii
era suficient ca un pol moderat să prezinte persoane respectabile, cu o puternică
legătură locală”18.
Pe 22 iunie 1993, Urbani a vorbit despre ideile sale cu senatorul pe viaţă
Gianni Agnelli, iar acesta l-a sfătuit să i le spună lui Berlusconi. În timpul unei
cine între Berlusconi şi Agnelli, care are loc la sfârşitul lui septembrie la vila
preşedintelui de la Fiat, pe colina torineză, Agnelli a declarat: „Dacă Berlusconi
câştigă, vor câştiga oamenii de afaceri. Dacă pierde, va pierde doar el”19. Votul
lui Agnelli în Senat, împreună cu votul celorlalţi doi senatori pe viaţă, cei doi
preşedinţi ai Republicii, Giovanni Leone şi Francesco Cossiga, a fost
determinant, în 1994, pentru naşterea primului guvern Berlusconi.
De ce neapărat Berlusconi? Bruno Vespa observa că, deşi conducea al
doilea concern privat italian după Fiat, încă din anii ‘90, Il Cavaliere nu era încă
admis în „lumea bună” a industriei; ca un bun „self-made man”, era chiar
considerat un parvenit, un îmbogăţit, din cauza originii sale de mic burghez. Cu
toate acestea, el era, desigur, cel mai bun om de afaceri apărut în Italia în
ultimele decenii şi cel mai bun stăpânitor al celor mai recente tehnici
comunicative şi de marketing20.
Întâlnirea dintre Urbani şi Berlusconi a avut loc pe 30 iunie, la vila San
Martino, la Arcore, în Brianza: „Ideile pe care Urbani i le expune erau sigur, sau
cel puţin în parte, idei la care Cavaliere deja meditase”21.
Dinamismul lui Berlusconi a pus rapid în mişcare maşina organizatorică
pentru crearea noii mişcări politice. Roluri importante au fost atribuite celor
două personaje apropiate lui Berlusconi, Gianni Pilo şi Marcello Dell'Utri.
Conform unor sondaje de opinie desfăşurate de către două institute de
statistică – Sofres (francez) şi Abacus (italian) –, italienii nu aveau încredere în
contextul politic, doreau alegeri anticipate, sperau într-o clasă conducătoare
formată din persoane neimplicate anterior în viaţa publică şi neglijau urmările
noii legi electorale22.
Cel mai important lucru care s-a produs a fost disponibilitatea majorităţii
electoratului de a sprijini o iniţiativă politică moderată, cu condiţia de a nu fi
condusă de DC23. În climatul fierbinte din 1993, în rândurile unei populaţii

18

A se vedea B. Vespa, 1989-2000. Dieci anni che hanno sconvolto l’Italia, Milano,
Rai, Eri e Mondadori, 1999, p. 232.
19
A se vedea I. Montanelli, M. Cervi, op. cit., p. 36.
20
B. Vespa, op. cit., p. 233.
21
A se vedea I. Montanelli, M. Cervi, op. cit., p. 34.
22
Ibidem, p. 35.
23
B. Vespa, op. cit., p. 235.
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exasperate de politică şi iritate de cele trei arestări în medie pe zi ale oamenilor
politici, era loc de o politică de centru, cu condiţia de a fi într-adevăr inovativă.
Aceleaşi sondaje au arătat că liderii cei mai îndrăgiţi de populaţia
italiană sunt Mario Segni şi Umberto Bossi. Berlusconi a decis, printre altele, că
Segni e persoana cea mai indicată pentru a conduce schimbarea şi că aceasta
trebuie să implice şi Liga de Nord.
Cu toate tentativele de a-l convinge să renunţe, care veneau din partea
celor doi colaboratori ai săi foarte apropiaţi, Fedele Confalonieri şi Gianni Letta,
care se temeau de urmări nefericite ale aventurii politice a preşedintelui
Fininvest, „Il Cavaliere” era tot mai implicat în noul său proiect căruia i se
dedica cu o energie tipică temperamentului său, până la punctul de a decide să
conducă noua mişcare personal: „Preocuparea pentru binele grupului meu...
încet-încet era substituită de o preocupare mai generală. Aşa am început să dedic
politicii mai întâi 10, apoi 40 şi 50% din timpul meu”24, aminteşte Berlusconi.
Marcello Dell'Utri, care avea puţin peste 50 de ani, preşedintele
Publitalia, societate care se ocupa de publiciatea de la Fininvest, a primit
conducerea structurii organizatorice la nivel naţional a partidului Forza Italia.
Pe 17 octombrie 1993, cotidianul „La Repubblica” a anunţat „coborârea
în teren” a lui Silvio Berlusconi. „Il Cavaliere” a negat imediat acest fapt în
săptămânalul „Epoca”, cu toate că, în acelaşi timp, a arătat pentru prima oară
simbolul clubului Forza Italia, prezentat, printre altele, ca o mişcare apropiată de
un pol moderat, încă în construcţie25. Anunţul naşterii partidului Forza Italia a
fost făcut, într-o manieră originală, de însuşi Berlusconi, printr-un mesaj
transmis în direct în luna ianuarie a următorului an.
Ascensiunea lui „Il Cavaliere” (Cavalerul) în construcţiile edilitare
şi în televiziune
Exponent al micii burghezii, absolvind „Magna cum laude” Facultatea
de Drept din cadrul Universităţii de Stat din Milano, proaspătul licenţiat a primit
o bursă de studii de două milioane de lire din partea agenţiei de publicitate
Manzoni din Milano. În plus, Carlo Rosini, proprietarul băncii unde lucra Luigi
Berlusconi, i-a oferit un loc de muncă la instituţia de credit, dar Silvio a refuzat
elegant.
Tânărul Berlusconi i-a cerut, însă, lui Carlo Rosini, un împrumut pentru
cumpărarea unui teren pe strada Alciati, o zonă în partea de vest din Milano,
care era destinată pentru noi construcţii, în scopul satisfacerii necesităţilor de
locuire ale emigranţilor meridionali împinşi spre acest oraş de boom-ul
industrial. Berlusconi a obţinut împrumutul şi şi-a deschis propria afacere numită
„Cantieri riuniti milanesi”, împreună cu Pietro Canali, întreprinzător edilitar şi

24
25

Ibidem.
Ibidem, p. 239.
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client al aceleiaşi bănci Rosini; la acea vreme, a cumpărat terenul din strada
Alciati cu 190 de milioane de lire26.
Datorită capacităţii sale extraordinare de perseverenţă în afaceri,
Berlusconi a reuşit să convingă investitori cu putere financiară să cumpere case
la care încă nu începuse construcţia. Societatea sa, „Cantieri riuniti milanesi”, nu
avea bani suficienţi pentru a realiza construcţia şi, în acest fel, Berlusconi trebuia
să vândă locuinţele încă din faza de proiect şi cu banii încasaţi să construiască
prin intermediul societăţilor specializate. Privat de mijloacele necesare,
Berlusconi a jucat rolul de intermediar, reuşind în acest mod să aducă profituri
societăţii sale.
În anul 1962, Berlusconi a fondat societatea Edilnord s.a.s de Silvio
Berlusconi şi C., capitalul fiind elveţian. Societatea s-a născut cu obiectivul de a
realiza o zonă rezidenţială pentru cei 4.000 de locuitori de la Brugherio, centrul
zonei nordice din Milano. Garanţi erau banca Rosini şi Pietro Canali, iar
conducerea lucrărilor de edificare a centrului le-a revenit celor doi constructori,
fraţii Batta. Odată cu terminarea şi finalizarea lucrărilor, imobilele au fost
vândute în bloc Fondului providenţial al diriginţilor comerciali şi Edilnord s.a.s
de Silvio Berlusconi şi C. a avut un profit util, chiar dacă mic.
Ulterior, Edilnord s.a.s de Silvio Berlusconi şi C. s-a desfiinţat şi, în
locul ei, a luat fiinţă Edilnord Centri Residenziali s.a.s. di Lidia Bersoni,
verişoara lui Berlusconi. Încă o dată, capitalul era elveţian, iar scopul era
realizarea unui complex rezidenţial important. Complexul trebuia construit la
Segrate, comună la nord de Milano, iar intenţiile lui Berlusconi erau ca, din
punct de vedere arhitectonic, construcţiile să fie inovative şi să ofere condiţii
foarte bune. Această zonă se va numi mai târziu Milano 2.
La 26 septembrie 1968, Berlusconi a cumpărat terenul necesar pentru
proiectul său – 712 mii de metri pătraţi – de la contele Leonardo Bonzi, în
schimbul a trei miliarde de lire. Pe 12 mai 1969, prefectura Segrate i-a aprobat
prima licenţă de construcţie, iar după mai multe dificultăţi birocratice, la 29
martie 1972, au început lucrările de construcţie, care au durat șapte ani. Astfel, a
luat fiinţă Milano 2, un mic oraş autosuficient compus din 2.500 de apartamente
în care locuiau circa 10.000 de persoane, majoritatea tineri profesionişti şi
manageri. Noua zonă avea multă vegetaţie, piste pentru ciclişti şi pentru pietoni,
şcoli, grădiniţe, amenajări sportive, supermarketuri şi spaţii verzi. Era o zonă
diferită faţă de celelalte cartiere din Milano construite în acea perioadă,
denumite „zone dormitor”. Referitor la Milano 2, Sandro Bondi afirma: „Pentru
a-l înţelege pe Silvio Berlusconi este necesar a începe chiar de aici. De la o
utopie privită cu dispreţ de alţi constructori şi cu sprijinul lumii politice, devine
în realitate un oraş ideal pentru individ. În acelaşi an se construiesc blocuri
enorme în periferiile urbane şi oraşe satelit în marile metropole. Nu există
26
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vegetaţie şi nici facilităţi. Este o austeră aplicare a unui model depăşit care
concepe locuinţele ca pe un dormitor”27. Bondi subliniază că modelul unui mic
oraş autosuficient, realizat cu succes la Milano 2, reprezintă ţinta tentativelor de
replică succesive, de exemplu pentru complexul Corviale, în periferia de sud a
Romei28. „Kilometrul” sau „serpentone”, aşa cum romanii numesc în mod
cordial edificiul enorm, proiectat în 1970 de către un grup de arhitecţi conduşi de
Mario Fiorentino, nu a avut acelaşi noroc ca Milano 2, constituind un exemplu
de degradare şi fiind acuzat de romani că deranjează sejurul estival şi este cauza
regretelor lui Fiorentino (s-a născut astfel o legendă metropolitană care vorbea
despre sinuciderea sa).
Cu vânzările de la Milano 2, Berlusconi s-a afirmat ca om de afaceri. În
anul 1974, a cumpărat de la Annamaria Casati Stampa29, fiica marchizului
Camillo Casati Stampa, vila San Martino, în Arcore-Brianza. Pentru a îngriji
proprietatea şi biblioteca compusă din 10.000 de cărţi a fost angajat Marcello
Dell'Utri, un avocat din Palermo căruia Berlusconi i-a încredinţat rolul de
secretar şi antrenor al primei sale echipe de fotbal – Torrescalla club – echipă de
a treia categorie din Milano30.
În plus, faţă de spaţiile verzi, pistele de ciclism, structurile sportive,
serviciile şi celelalte facilităţi, Milano 2 le-a oferit locuitorilor săi un serviciu de
care puţine zone rezidenţiale din Europa puteau beneficia: un canal local prin
satelit „Tele milano cavo”, pe care Berlusconi l-a cumpărat, în anul 1974, de la
politicianul şi jurnalistul Giacomo Properzi. Telemilano era folosit pentru a
transmite şedinţele de condominium, pentru cine vroia să evite deranjul acestor
întâlniri şi să le urmărească de acasă şi, în general, pentru a ţine rezidenţii
informaţi cu privire la viaţa din centru.
Sectorul de televiziune din Italia era monopolist, dreptul de a transmite
fiind deţinut exclusiv de către Rai. „Fortăreaţa Rai părea inatacabilă: zidurile
sale masive au fost consolidate în 1973, de noul Cod poştal care pusese în
braţele omni-cuprinzătoare ale mamei Rai şi televiziunea prin satelit”31.
Problema nu era reglementată însă cu precizie. O mică portiţă a fost deschisă de
o sentinţă a Curţii Constituţionale din 1974 care stabileşte, în primul rând, că
este legală instalarea antenelor de captare şi emitere a posturilor străine (ca, de
exemplu, Monte Carlo, Elveţia şi Capodistria) şi, în al doilea rând, că satelitul
folosit la Milano 2 era liber.

27
A se vedea S. Bondi, Tra destra e sinistra: 1994-2004. La nuova politica di Forza
Italia, Milano, Mondadori, 2004, p. 21.
28
Ibidem, p. 22.
29
Tutorele legal al tinerei Annamaria era avocatul Cesare Previti.
30
M. Gambino, op. cit., p. 51.
31
A se vedea I. Montanelli, M. Cervi, op. cit., p. 61. A se vedea şi Legea nr. 103 din 14
aprilie 1975, Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, disponibilă la
http://www.governo.it/DIE/normativa/L_1975-04-14_103.pdf (accesat la 5.07.2015).
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Şi mai importantă a fost sentinţa nr. 202 din 1976, cu privire la conflicte
referitoare la mici canale emiţătoare (Teleiblea, Telereggio, Radiolibera, Radio
Novara, Emanuel), situate în diferite regiuni ale Italiei, prin care Curtea
recunoştea dreptul canalelor TV şi radio private de a transmite în circuitul local.
Sentinţa era lipsită de claritate şi pentru mult timp a rămas controversată,
semnificaţia exactă a termenului „local”, care pentru unii coincidea cu o zonă cu
extindere de puţini kilometri, iar pentru alţii, cu o extindere regională. Cu toate
acestea, era vorba despre o hotărâre revoluţionară: sentinţa a ajutat la înflorirea
canalelor emiţătoare private şi mai ales a celor radio care erau deja, în 1978,
aproape 500 şi constituiau un adevărat fenomen cultural.
În domeniul televiziunii, iniţiativa a fost mai puţin energică. Berlusconi
a văzut repede oportunitatea sectorului. În anul 1980, Telemilano a devenit
Canale 5 (societate înregistrată pe 12 noiembrie 1979); Berlusconi l-a denumit în
acest fel explicând că speră să devină repede al cincilea canal italian, după cele
trei canale Rai şi Montecarlo. În acelaşi timp, omul de afaceri milanez a reuşit să
ia de la Rai un personaj foarte cunoscut pe primul plan în televiziune, Mike
Bongiorno, oferindu-i prezentatorului de origine americană un contract dublu
faţă de cel pe care acesta îl avea la Rai. A fost primul pas către apariţia unei
concurenţe între cele două canale de televiziune pentru a obţine cei mai buni
interpreţi ai micului ecran, o cursă care i-a determinat pe mulţi protagonişti să-şi
asume trăsături de star, mai mult decât se întâmplase în timpul regimului de
monopol de la Rai32.
Doi ani mai târziu, în 1982, Rusconi cedează Italia 1, televiziunea
privată care era atunci mai puternică decât cea a lui Berlusconi. În 1984,
Berlusconi a cumpărat, la preţul de 153 de miliarde de lire, Rete 4, deja primul
canal independent al editorului Rizzoli, cu care soseşte şi Maurizio Constanzo,
primul jurnalist care conduce un documentar televizat privat – „Contatto”.
În acelaşi timp, Berlusconi a cumpărat şi săptămânalul „Tu sorrisi e
canzoni”, publicaţie populară specializată în cronici şi ştiri ale programelor şi, în
general, în informaţii despre personajele micului ecran. În acest mod, „Il
Cavaliere” şi-a asigurat o societate editorială într-un domeniu apropiat
televiziunii, care i-a permis crearea unei sinergii multimedia, demonstrând astfel
o abilitate pentru afaceri necunoscută pentru acea epocă. „Tu sorrisi e canzoni”
măreşte prezenţa în domeniul editorial a lui Berlusconi care, încă de la sfârşitul
anilor 1970, deţinea aproape o parte din pachetul acţionar al cotidianului „Il
Giornale”, cotidian milanez fondat de Indro Montanelli (pe care Berlusconi a
trebuit să-l cedeze fratelui său, Paolo, ca urmare a dispoziţiilor anti-trust
conţinute în legea Mammi din 1990).

32

Parabola cunoscută a unui profesor chemat să prezinte un program televizat în timpul
epocii de monopol Rai şi povestită în romanul lui F. Simongini, Il cialtrone, Torino, Edizioni
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Noutatea şi oferta pe care Publitalia, societate de publicitate aparţinând
Fininvest (societate fondată în 1978, care gestiona cele trei canale – Canale 5,
Italia 1 şi Rete 4), le oferea societăţilor care făceau anunţuri publicitare este
aceea că propunea celor care vroiau să-şi facă reclamă la propriile bunuri şi
servicii pe canalele sale de televiziune, spaţii personalizate şi strategii de
marketing inovative, care prevedeau, printre altele, legături ideale între spaţiul
publicitar şi cel al transmisiunii pe care o susţine33. În fine, Publitalia prezenta
clienţilor săi oportunităţi diferite de cele de la Rai, care, până în 1976, asocia
mesajele publicitare unei transmisiuni isterice, dar depăşite, ca şi Carosello.
Berlusconi a oferit, în plus, spaţiu multor societăţi italiene care vroiau să-şi facă
publicitate pentru propria afacere la televiziune, dar nu puteau, în primul rând
pentru că Rai oferea un spaţiu publicitar limitat prin dispoziţiile legii încă din
1975 şi, în al doilea rând, pentru că în timpul anilor 1980 condiţiile economice
favorabile au relansat consumurile şi producţia şi, ca urmare, şi posibilele inserţii
publicitare.
Enorma piaţă publicitară a fost, aşadar, folosită de Berlusconi care, în
acest scop, a mărit şi timpul televizat, extinzând programele în timpul zilei (când
Rai transmitea foarte puţin); în plus, a punctat decisiv în partea a doua a serii.
Noua televiziune a devenit, în acest fel, un fenomen de masă, în măsură să
modifice obişnuinţele cotidiene ale italienilor.
Pentru întregirea programelor, Berlusconi s-a folosit de o mare varietate
de filme, ignorate de Rai, pe care a reuşit să le preia la un preţ mai mult decât
convenabil, dotându-se cu o arhivă bogată într-o manieră economică. În plus, „Il
Cavaliere” a oferit propriului public seriale care au devenit repede repere fixe
pentru milioane de telespectatori (de exemplu, Dallas) şi a adus în prim plan
personaje ca Mike Bongiorno, Gigi Sabani, Claudio Cechetto, Raimundo
Vianello şi Sandra Mondaini, pe care le-a preluat de la concurenţă, oferindu-le
sume duble faţă de contractele de la Rai. Şi nu numai atât: demonstrând încă o
dată o capacitate, o sensibilitate şi o cunoaştere a publicului surprinzătoare
pentru un om care intrase în lumea televiziunii de puţini ani, Berlusconi le-a
oferit telespectatorilor săi evenimente create special pentru televiziune: „Il
Mundialito” – turneu de fotbal între patru echipe – Italia, Brazilia, Germania şi
Argentina, care a avut loc în 1980, în Uruguay. Berlusconi a plătit un milion de
dolari, dar au fost bani cheltuiţi cu folos: evenimentul a constituit o formidabilă
publicitate pentru Canale 5, care a fost preferat de marea majoritate a
italienilor34.
Cele trei canale ale lui Berlusconi, devenite o fortăreaţă de televiziune,
au trebuit să surmonteze obstacolele legale. În anul 1982, în încercarea de a-şi
apăra propriile privilegii monopoliste, Rai a denunţat Canale 5 „pentru
33

A se vedea G. Ceserani, Storia della pubblicità în Italia, Roma-Bari, Laterza, 1988 şi
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A se vedea A. Grasso, Storia della televisione italiana, Milano, Garzanti, 1992.
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coincidenţa transmisiunilor făcute nu prin satelit, ci prin intermediul
videocasetelor pe diverse canale”35 situate pe teritoriul naţional. Canale 5
trimitea unor canalele locale asociate casete care conţineau programe de
transmisiune în televiziune, iar acestea le transmiteau, împreună şi în acelaşi
timp.
La 16 octombrie 1984, ca urmare a unui denunţ din partea preşedintelui
unei asociaţii de televiziune independentă, prefecţii de la Torino, Roma şi
Pescara au interferat canalele lui Berlusconi, invocând violarea articolului 215
din Codul poştal, care limita transmisiunile televiziunilor private. Patru zile mai
târziu, la 20 octombrie, un decret al preşedintelui de consiliu, Craxi, a anulat
procedurile începute de cei trei prefecţi şi le-a permis celor trei canale Fininvest
reluarea transmisiunilor.
Conflictul s-a încheiat abia în 1990 când, în timpul guvernului Andreotti
VI, a intrat în vigoare aşa-zisa lege Mammi36 (de la numele ministrului Poştei şi
Telecomunicaţiilor, republicanul Oscar Mammi). În primul articol, se sublinia
caracterul important de interes general prezentat de programele de televiziune,
iar în art. 2 – importanţa pluralismului, reieşind astfel exigenţa pluralismului
extern şi aprobând introducerea, în domeniul televiziunii, a persoanelor publice
şi private. Legea Mammi a pus capăt monopolului Rai. În plus, ea obliga fiecare
canal de televiziune să aibă propriul director şi un telejurnal condus de un
director responsabil. Astfel se nasc conducerile jurnalistice de la Fininvest.
Primul telejurnal a fost Studio aperto, pe Italia 1, care a luat fiinţă la 16 ianuarie
1991, cu ocazia declanşării Războiului din Golf: a fost primul jurnal care a
comunicat telespectatorilor începutul conflictului.
Departe de a se limita la domeniul televiziunii, Berlusconi şi-a extins
iniţiativa de afaceri şi în alte domenii. În 1986, a cumpărat echipa Milan care, în
timpul preşedinţiei sale, a înregistrat numeroase succese. În anul 1988, a
cumpărat de la Montedison lanţul de supermarketuri Standa (fondat în 1931 ca
societate anonimă Magazine Standard şi devenită, în 1938, Societatea pentru
toate Articolele Naţionale de Îmbrăcăminte, nume impus de fobia fascistă pentru
numele străine). În 1991, şi-a încheiat lunga încercare de a cumpăra editura
milaneză Mondadori, desemnând-o ca preşedinte, în anul 2003, pe fiica sa,
Marina, care devine mai târziu, în 2005, şi preşedinta Fininvest.
În anul 1994, Berlusconi îşi face simţită prezenţa în domeniul cultural:
Mondatori a cumpărat editura torineză Einaudi. De asemenea, a adăugat, printre
altele, proprietăţii sale editura milaneză Sperling&Kupfer şi pe cea florentină
„Le Monnier”.

35

A se vedea M. Gambino, op. cit., p. 111.
Legea nr. 223 din 6 august 1990, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
private, disponibil la https://www.corecomlazio.it/content/127-legge-mamm-disciplina-delsistema-radiotelevisivo-pubblico-e-privato.html (accesat la 17.05.2015).
36
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În domeniul cinematografiei, Berlusconi a cumpărat societatea de
distribuţie „Medusa Cinema”.
Intrarea în viaţa politică
În anul 1994, s-a produs intrarea sa în politică. Acest lucru i-a adus lui
Berlusconi o mare cantitate de critici de lungă durată, mai multe decât pentru
orice altă activitate a sa. Sergio Romano, jurnalist imparţial, scria în februarie
1994: „Sigur prezintă interes criticile celor care îl acuză de oportunism,
demagogie, programe nesemnificative, retorică patriotică. Oportunist, demagog,
vag şi retoric, Berlusconi este mai mult sau mai puţin decât toţi aceia care vor
cere voturile noastre peste câteva luni”37. În acelaşi timp, Romano susţinea că nu
trebuie să se amestece în panorama politică a Italiei la răsăritul celei de-a doua
Republici oameni care „nu au păcate şi trecuturi care ar vrea să fie acoperite de
vălul uitării” şi considera că cei care se retrăgeau de lângă Berlusconi, în loc să
folosească arma tăcerii, exorcismului sau dispersării (numindu-l cu apelative
neplăcute – „candidatul de plastic”, „ragazzo Coccode” sau „cavalerul din
Arcore”), ar trebui să-l combată pe terenul său.
Romano îşi aprofundează raţionamentul evidenţiind caracteristicile pe
care Berlusconi-omul de afaceri le imprimă lui Berlusconi-omul politic:
„Berlusconi aparţine unei respectabile familii politice care e puternic prezentă
azi în toate democraţiile occidentale. E un conservator popular, ostil statului
intervenţionist, deranjat de toate obstacolele care frânează dezvoltarea societăţii.
Genele sale culturale sunt acelea ale unui întreprinzător patern, afectuos, dar
despotic într-o manieră elegantă – autoritar, care preferă să vorbească, în aceste
circumstanţe, limbajul liberalismului antistatal”38. Afacerile şi politica, în loc să
fie în conflict, sfârşesc prin a reprezenta două experienţe umane care se
îmbogăţesc una pe cealaltă.
Berlusconi şi judecătorii
Din cauza numeroaselor sale activităţi şi interese, multe au fost şi
cercetările justiţiei asupra lui Berlusconi. În unele dintre anchetele judiciare
desfăşurate la adresa sa, a fost emisă pe fond şi în apel o sentinţă de vinovăţie.
Aceste procese nu s-au terminat însă niciodată cu o condamnare, mai mult sau
mai puţin pentru că au fost recunoscute circumstanţele atenuante care au dus la
prescrierea delictelor, cu toate că cei care erau împotriva lui susţineau că
Berlusconi a reuşit să nu aibă condamnări datorită adoptării unor legi
„ad personam”, adică acte normative intrate în vigoare special pentru a servi
interesele sale.

37

A se vedea S. Romano, Tra due repubbliche: l'anno di Berlusconi e le prospettive
dell'Italia, Milano, Mondadori, 1995, p. 58.
38
Ibidem, p. 59.
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În anul 1983, Garda Financiară, în cursul unei anchete privind traficul de
droguri, a pus sub supraveghere telefoanele mobile ale lui Berlusconi. Nu s-a
descoperit însă nimic, iar ancheta a încetat în anul 199139.
La jumătatea anilor 1980, a avut loc o acţiune care l-a implicat pe
Berlusconi, legată de vânzarea SME (Societa Meridionale di Elettricita),
societatea principală de la IRI pentru activităţile agro-alimentare, către CIR
(Compagnie Industriali Riunite), care îi aparţinea lui Carlo Benedetti. În 1985,
IRI, al cărei preşedinte era Romano Prodi, şi Buitoni, societate a grupului CIR,
au ajuns la un acord privind vânzarea SME. Buitoni era susţinută, în încercarea
sa de achiziţie, de Fererro şi Fininvest. În aceste tratative erau interesate şi alte
grupuri: Liga Cooperativelor Unicoop şi Cofima (un grup de oameni de afaceri
meridionali). În faţa acestor cumpărători, IRI a neglijat acordul cu Buitoni,
denunţându-l necondiţionat. Din acest motiv, Buitoni a chemat societatea IRI în
judecată în faţa tribunalului de la Roma, dar recursul său nu a fost aprobat în
niciunul dintre cele trei grade de jurisdicţie.
Procesul SME a început în anul 2000 la tribunalul din Milano, care
suspecta că instanţa din Roma a fost influenţată de Berlusconi, Cesare Previti şi
Attilio Pacifico (la cea dată jurişti la Fininvest), prin intermediul dării de mită
judecătorului pentru anchete preliminare, Renato Squilante, şi preşedintelui
tribunalului, Filippo Verde. Procedurile au durat timp îndelungat.
La 22 noiembrie 2003, tribunalul din Milano i-a condamnat pe Pacifico,
Squilante şi Previti la patru, opt şi, respectiv, cinci ani de închisoare.
La 10 decembrie 2004, poziţia lui Berlusconi, preşedintele Consiliului în
acea perioadă, a fost afectată de un proces în baza aşa-zisului „lodo Schifani”
(legea din 20 iunie 2003)40, care ridica imunitatea pentru cele cinci funcţii
supreme – Preşedintele Republicii, Preşedintele Consiliului de Miniştri,
Preşedintele Senatului Republicii, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi
Preşedintele Curţii Constituţionale.
La 2 decembrie 2005, a doua curte de apel a tribunalului din Milano a
confirmat condamnările pentru Attilio Pacifico şi Cesare Previti şi i-a redus
condamnarea lui Renato Squilante de la opt la şapte ani de închisoare.
Pe 30 noiembrie 2006, Curtea de Casaţie a anulat condamnările din
2003, stabilind că procuratura din Milano nu ar fi trebuit niciodată să înceapă
anchetele, deoarece nu era competentă41.

39
http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/processi.html (accesat la
15.06. 2015).
40
Legea nr. 140 din 20 iunie 2003, Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione nonché în materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato,
disponibilă la http://www.camera.it/parlam/leggi/03140l.htm (accesată la 23.06.2015).
41
Processo Sme, Berlusconi assolto, în: „Corriere della sera”, 28 aprilie 2007; Processo
Sme, assolto Berlusconi. „Sentenza arrivata con ritardo di 10 anni”, în: „La repubblica”, 27
aprilie 2007.
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La 27 aprilie 2007, a doua secţie a Curţii de Apel din Milano a confirmat
şi a întărit sentinţa din 10 decembrie 2004, absolvindu-l pe Berlusconi pe motiv
că nu a comis fapta şi pentru că fapta nu există.
La 26 octombrie 2007, a şaptea secţie penală a Curţii de Casaţie a
respins recursul introdus de procuratura generală din Milano împotriva sentinţei
din 27 aprilie 2007.
La 30 ianuarie 2008, în cadrul ultimei faze a procesului, prima secţie
penală a Tribunalului din Milano l-a absolvit pe Berlusconi de acuzaţia de fals în
bilanţ (în perioada 1986-1989), motivând că faptele nu mai sunt prevăzute de
lege ca infracţiune, ca urmare a Decretului lege nr. 61 din aprilie 200242.
Un proces important a privit „lodo Mondadori”, în cadrul căruia
Berlusconi a fost acuzat de corupţie judiciară. Prin „lodo Mondadori” sau
„guerra di Segrate”, limbajul jurnalistic se referă la confruntarea financiară care
i-a opus, în a doua jumătate a anilor 1980 şi prima jumătate a anilor ‘90, pe
Silvio Berlusconi şi Carlo de Benedetti. Proprietatea editurii milaneze a format
obiectul disputei dintre Fininvest-ul lui Berlusconi şi societatea Cir a lui Carlo
Benedetti. Secretul pentru a-şi putea asigura majoritatea pachetului acţionar este
reprezentat de cota deţinută de familia Formenton, moştenitoare a lui Arnaldo
Mondadori, fondatorul editurii. În noiembrie 1989, familia Formenton a decis,
după lungi tergiversări, să fie de partea lui Berlusconi şi să-i permită, în acest
mod, să devină preşedinte la Mondadori.
Invocând un precontract semnat cu aceiaşi Formenton, De Benedetti a
protestat împotriva noii situaţii a societăţii şi a ajuns la o procedură arbitrală de
soluţionare a conflictului. Primul verdict, emis în anul 1990, a fost în favoarea
lui De Benedetti: colegiul de arbitri, compus din trei persoane (Carlo Maria
Pratis, Natalino Irti şi Pietro Rescigno) alese de către De Benedetti, Formenton
şi Curtea Constituţională, a stabilit că precontractul dintre De Benedetti şi
Formenton era valabil şi că, deci, acţiunile care fuseseră mai întâi ale lui
Formenton trebuiau să treacă la De Benedetti, care obţinea, astfel, preşedinţia
Mondadori.
Berlusconi şi Formenton au contestat decizia în faţa Curţii de Apel din
Roma şi, în ianuarie 1991, au obţinut o sentinţă favorabilă, care a pus acţiunile
familiei Formenton în mâinile societăţii Fininvest. Berlusconi a recucerit, în
acest mod, preşedinţia Mondadori, dar a suportat revolta unor publicaţii ale
grupului („La reppublica” şi „L'espresso”), care au trecut la societatea Cir a lui
De Benedetti; în schimb, Berlusconi a primit 365 de miliarde de lire drept
compensaţie.

42
Decretul-lege nr. 61 din 11 aprilie 2002, Disciplina degli illeciti penali e
amministrative riguardanti le societa' commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre
2001, n. 366, în: Fabrizio Ramacci (ed.), Codice penale e leggi complementari, Giuffrè Editore,
2001, p. 904.
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În anul 1995, Stefania Ariosto, logodnica deputatului Forza Italia,
Vittorio Dotti, a clarificat corectitudinea sentinţei din anul 1991, inclusiv a
judecătorilor care o emiseseră, Vittorio Metta şi Giovanni Paolini. Procuratura a
anchetat concentrându-se în principal asupra transferurilor de bani în fruntea
cărora se afla o societate numită „All Iberian”43. „All Iberian” a devenit un punct
cheie al anchetei, fapt pentru care procuratura a încercat să facă lumină în
privinţa societăţilor fantomă (offshore), cu regimuri fiscale favorabile. Se bănuia
o legătură a lui Berlusconi cu aceste societăţi şi, de asemenea, se suspecta
folosirea acestora în scopul vărsării unor sume ilegale lui Betino Craxi, în
schimbul unor favoruri politice, şi acumularea unor fonduri ilegale prin
cumpărarea unor drepturi de televiziune44.
În anul 2003, este pronunţată pe fond o condamnare de 13 ani pentru
Metta, la care s-a ajuns prin urmărirea celorlalte personaje implicate în acest caz;
11 ani pentru avocatul Cesare Previti, 11 ani pentru avocatul roman Attilio
Pacifico şi cinci ani pentru un alt avocat roman, Giovanni Acampora.
Berlusconi, în schimb, fusese deja eliberat de sub acuzaţia de corupţie (pentru
motivul că „fapta nu există”) atât pe fond, la 19 iunie 2000, de căre GUP
(Judecătorul Audierilor Preliminare), Rosario Luppo, cât şi în apel, la 25 iunie
2001; beneficiind de circumstanţe atenuante, nu a fost rechemat în judecată.
Doi ani după sentinţa din 2003, în 2005, s-a ajuns la o hotărâre în apel
care a achitat toate persoanele condamnate în primă instanţă. Încă doi ani mai
târziu, în 2007, Curtea de Casaţie a pronunţat o condamnare de 1 an şi 6 luni
pentru Previti, Pacifico şi Acampora şi de 1 an şi 9 luni pentru Metta45.
În anul 2002, procesul „lodo Mondadori” s-a redeschis la IMI-SIR. IMI
este Institutul Mobiliar Italian, o societate de stat, în schimb, SIR – Societatea
Italiană Resine, controlată încă din 1981 de către ENI – Societatea Naţională a
Hidrocarburilor.
Afacerea Imi-Sir a început în anul 1982, când petrolistul Angelo
Rovelli, zis „Nino”, a chemat în judecată, în faţa Tribunalului din Roma, pe IMI,
pentru că nu respectase o convenţie din 1979 (încheiată în baza Legii nr. 787 din
1978, pentru formarea asociaţiilor bancare cu scopul participării societăţilor
aflate în criză), pentru redresarea societăţii Rumianca a grupului SIR, Rumianca
fiind o importantă societate în domeniul chimic46. În anul 1986, Tribunalul din
Roma a condamnat IMI la o despăgubire pentru daune în favoarea lui Rovelli.
43

http://www.misteriditalia.it/tangentopoli/processo-imi
sir/03aMotivazioni%28CRONOLOGIADEGLIAVVENIMENTI%29.pdf (accesat la 27.09.2014).
44
All Iberian, Berlusconi assolto. „Falso în bilancio non è più reato”, în: „La
repubblica”, 26 septembrie 2005; All Iberian, la storia din processo, în: „Corriere della sera”, 27
septembrie 2005.
45
http://www.misteriditalia.it/tangentopoli/processo-imi
sir/03aMotivazioni%28CRONOLOGIADEGLIAVVENIMENTI%29.pdf (accesat la 17.09.2014).
46
Legea nr. 787 din 5 decembrie 1978, Disposizioni per agevolare il risanamento
finanziario delle imprese, în: Paolo Cendon (ed.), Comentario al Codice civile, artt. 2595-2642,
Giuffrè Editore, 2001, p. 616.
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După lungi termene de judecată, în ianuarie 1994, IMI a plătit familiei Rovelli
suma de 980 miliarde de lire47.
Declaraţiile Stefaniei Ariosto au clarificat dubiile şi în privinţa sentinţei
favorabile lui Rovelli, pentru care familia îşi pătase cinstea, din vina soţiei lui
Attilio, Primarosa Batistella, şi a fiului, Felice Rovelli, pentru suma de
aproximativ 66 de miliarde de lire dată celor trei avocaţi romani: Previti,
Pacifico şi Acampora. Stefania Ariosto susţinea că atât judecătorul Arnaldo
Valente, cât şi judecătorul Vittorio Metta, preşedinte şi coordonator al primei
secţii civile a Tribunalului din Roma, care emisese sentinţa din ianuarie 1991, cu
care Fininvest reobţinuse acţiunile de la Mondadori de la familia Formenton,
erau prieteni intimi ai lui Previti, care frecventaseră destul de des casa acestuia.
Ariosto a adus la lumină şi ştiri cu privire la bani murdari daţi judecătorilor din
Roma. Procuratura din Milano a descoperit transferurile unor bani suspecţi (un
pic mai puţin de trei milioane de dolari) ai societăţii Fininvest în conturile
externe ale avocaţilor Fininvest, Previti şi Pacifico, şi în cele ale judecătorului
Metta. Procurorii au descoperit că Metta a cumpărat un apartament în Roma (în
popularul cartier Tor Marancia) pentru fiica sa, Sabrina, demonstrând astfel
deţinerea unor lichidităţi suspecte, având în vedere condiţia sa economică
anterioară.
Previti a justificat banii transferaţi în contul său declarând că era vorba
despre comisioane care i se cuveneau pentru serviciile profesionale prestate în
calitate de consultant legal al Fininvest. Meta a afirmat că a primit o moştenire.
Procesul IMI – SIR a început la data de 20 mai 2000. Previti era
inculpatul principal, ceilalţi acuzaţi de corupţie în justiţie fiind Giovanni
Acampora şi Atilio Pacifico, Renato Aquilante, Vittorio Metta, Filippo Verde,
Primarosa Batistelli şi Felice Rovelli. Procesul a avut o traiectorie foarte grea şi
sinuoasă. Încă de la primele înfăţişări au fost invocate excepţii de apărare,
cerându-se strămutarea procesului la Perugia, cerere care a fost respinsă. Previti
i-a acuzat pe magistraţi de „gravă ostilitate” şi „rea-credinţă” la adresa sa, dar
nici cu această ocazie nu a obţinut efectul scontat, respectiv strămutarea
judecării pricinii.
La 25 noiembrie 2002, procesul a fost suspendat în aşteptarea deciziei
Curţii de Casaţie asupra legalităţii strămutării procesului în baza legii Cirami, cu
privire la „suspectul legitim” (Legea nr. 248 din 7 noiembrie 2002 pentru
modificarea articolelor 45, 47, 48 şi 49 din Codul de procedură penală)48. La 28
ianuarie 2003, secţiile reunite ale Curţii de Casaţie au respins din nou cererile de
remitere a cauzei (instituţie reglementată de art. 45 şi urm. ale Codului de
47

http://www.misteriditalia.it/tangentopoli/processo-imi-sir/LevicendeImiSireLodoMondadori.pdf (accesat la 17.11.2014).
48
Legea nr. 248 din 7 noiembrie 2002, Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 di Codice
di procedura penale, disponibilă la http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02248l.htm (accesat la
02.03.2005).
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procedură penală în vigoare)49, introduse de Previti şi de preşedintele Consiliului
de Miniştri, Silvio Berlusconi50. Procesul a rămas la Milano. Reprezentantul
Ministerului Public era Ilda Boccassini.
În 2003, 2005 şi 2007, au fost emise sentinţele despre care s-a vorbit mai
sus: Previti şi Pacifico au fost condamnaţi, în primă instanţă, la 11 ani fiecare,
apoi Previti la cinci ani; amândoi au fost achitaţi în apel. Previti, Pacifico şi
Acamapora au primit un an şi şase luni, Metta – un an şi nouă luni în urma
casării hotărârilor51.
În anul 1990, Berlusconi a fost condamnat de către Curtea de Apel din
Veneţia pentru mărturie falsă din cauza înscrierii sale în P2, dar infracţiunea a
fost amnistiată în 198952.
În anul 1998, Procuratura din Palermo a arhivat, la sfârşitul anchetei
preliminare, cercetările pentru implicare externă în asociere mafiotă şi spălare de
bani în care erau implicaţi Berlusconi şi Dell'Utri; cel din urmă a fost
condamnat, în anul 2004, la nouă ani pentru implicare externă într-o asociere
mafiotă. Cercetarea judiciară a reprezentat o tentativă de a clarifica provenienţa
mijloacelor financiare folosite de Berlusconi pentru a iniţia imperiul său de
afaceri53.
Încă din august 1998, Procuraturile din Florenţa şi Caltanissetta au
început investigaţiile asupra unor persoane implicate în diverse atentate care au
tulburat Italia în prima jumătate a anilor 1990, printre care atentatele asupra
judecătorilor Giovanni Falcone şi Paolo Borsellino, din 1992, atentatul cu
bombă din 14 mai 1993, din strada Fauro, Parioli – Roma, asupra lui Maurizio
Constanzo, atentatul de pe strada Georgofili, la birourile din Florenţa, pe 27 mai
1993, atentatul de la expoziţia de artă contemporană de pe strada Palestro, din
Milano, la 27 iulie 1993. Printre persoanele cercetate în cursul anchetei
Procuraturii din Florenţa s-au numărat şi Silvio Berlusconi şi Marcello Dell'Utri
(supranumiţi „Autore 1” şi „Autore 2”). La sfârşitul anchetelor preliminare,

49

„În orice stadiu sau grad al procesului, atunci când grave situaţii locale, susceptibile de
a tulbura mersul procesului şi care nu pot fi altfel înlăturate, prejudiciază dreptul la libera
determinare ale persoanelor care participă la proces, siguranţa sau ordinea publică, Curtea de
Casaţie, la cererea motivată a procurorului general de pe lângă Curtea de apel sau din ministerul
public de pe lângă judecătorie, trimite cauza unui alt judecător, desemnat în baza articolului 11”. A
se vedea Codice di procedura penale, art. 45, disponibil la http://www.polpenuil.it/attachments/
048_codice_di_procedura_penale.pdf (accesat la 09.07.2015).
50
Cassazione: Imi-Sir, le tappe din processo, în: „Ansa”, 26 martie 2003.
51
http://www.misteriditalia.it/tangentopoli/processo-imisir/03aMotivazioni%28CRONOLOGIADEGLIAVVENIMENTI%29.pdf (accesat la 17.09.2014).
52
http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/processi.html (accesat la
15.06.2015).
53
Dell’Utri condannato a 9 anni per „associazione mafiosa”, în: „La repubblica”,
11 decembrie 2004.
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Ministerul Public florentin a cerut încetarea procedurii, acceptată de către
judecătorul anchetei preliminare; la fel s-a comportat, în 2002, şi PM54.
În octombrie 2001, pentru acuzaţia că ar fi dat bani ilegali Gărzii
financiare cu scopul de a obţine controale fiscale „mulţumitoare” pentru patru
societăţi editoriale (Mediolanum, Mondadori, Videotime, Telepiù), între 1989 şi
1994, Curtea de Casaţie l-a achitat în apel pe Berlusconi pentru motivul că „nu a
comis fapta”. Pentru banii în cauză, Berlusconi primise o notificare de a apărea
în faţa organizaţiei „Mani Pulite”, în noiembrie 1994, chiar în cursul desfăşurării
summit-ului ONU privind criminalitatea de la Napoli, la care liderul Forza Italia,
de şase luni premier, participa împreună cu premierii altor ţări55.
Infracţiunea de fals în bilanţul contabil, în legătură cu transferul
fotbalistului Gianluigi Sentini de la Torino la Milano, se prescrisese; transferul
se întâmplase în 1992, Berlusconi vărsând zece miliarde de lire la negru, pe
lângă cele 18 miliarde declarate în contractul oficial predat la Liga de fotbal,
preşedintelui clubului torinez, Gianmauro Borsano56. Aceeaşi soartă o va avea şi
infracţiunea de fals în bilanţ privitoare la cumpărarea societăţii cinematografice
Medusa57. Berlusconi a fost achitat prin prescriere, în fond şi în apel, pentru
nereguli fiscale în ceea ce privea cumpărarea vilei sale din Marcherio58.
Pentru lipsă de probe, în schimb, fondatorul Fininvest a fost achitat de
Procuratura din Milano de acuzaţia de inducere în eroare a Rai, folosindu-se de
propria poziţie de preşedinte al Consiliului de Miniştri (în perioada celui de-al
doilea guvern, care a început în anul 2001), pentru a stabili cu Fininvest limitele
publicitare, exercitând astfel o concurenţă neloială în domeniu59.
Câteva dintre procesele cele mai importante sunt analizate de
vicepreşedintele grupului parlamentar al partidului Forza Italia în Camera
Deputaţilor, Fabrizio Cicchitto, înr-o carte intitulată simbolic „L'uso politico
della Justitie” (Utilitatea politică a justiţiei)60. Cicchitto susţine că sistemul de
Tangentopoli (mită), în timpul primei Republici implica toate partidele
principale, inclusiv PC; acest fenomen nu a fost eradicat de o reformare
unilaterală a justiţiei: o parte a magistraturii, implicată în anumite sectoare
financiare şi editoriale, a distrus partidele democratice din guvern, cu excepţia
54
A. Bolzoni, Stragi din ’93 senza mandanti occulti e i pm di Firenze archop. cit. ano il
caso, în: „La repubblica”, 26 februarie 2008.
55
L. Ferrarella, Tangenti alla Finanza, Berlusconi assolto, în: „Corriere della sera”, 20
octombrie 2001.
56
http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/processi.html (accesat la
15.06.2015).
57
http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/processi.html (accesat la
15.06.2015).
58
http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/processi.html (accesat la
15.06.2015).
59
http://www.societacivile.it/primopiano/articoli_pp/berlusconi/processi.html (accesat la
15.06.2015).
60
F. Cicchitto, L'uso politico della giustizia, Mondadori, 2006.
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PCI-PDS, care s-a pregătit să demonizeze liderii partidelor concurente, în primul
rând pe Craxi. Când Berlusconi a intrat în politică la conducerea partidului Forza
Italia, ocupând arealul moderat şi reformator crucial pentru destinul politic al
unei ţări ca Italia, a avut aceeaşi soartă ca şi predecesorii săi.
ITALY AT THE SUNSET OF THE FIRST REPUBLIC: THE FIGHT AGAINST
CORRUPTION AND THE ASCENSION OF SILVIO BERLUSCONI
(Abstract)
During this period when anti-corruption investigations become an everyday
phenomenon in all spheres of political and professional life in Romania, this article deals
with a period in the history of contemporary Italy, characterized by the same
phenomenon. The authors analyse the evolution of the Italian political parties after 1989
– the fall of the Berlin wall, the decline of the Italian Socialist Party and of the Christian
Democratic Party, the magnitude of corruption, the ascension of Silvio Berlusconi in
both the business world and on the political scene, as well as some of the most important
trials in which he played a key role.
Keywords: party, politics, corruption, trial, judge.

AUSTRALIA’S APPROACH TO RESILIENCE
KARINA PAULINA MARCZUK



A contemporary Australia (conventional long form is The
Commonwealth of Australia) is the state that has to face various challenges and
threats to its internal security that are posed by numerous factors such as:
Australia’s geographical location, its climate, natural resources, historical ties
with the United Kingdom etc. Bearing in mind these issues, it’s possible to claim
that the risks to Australia’s security and safety of its citizens are mainly manmade, caused by natural hazards or they are technical failures. Furthermore, all
of them could damage not only to the state and its authority, but also to the
people of Australia, so the government had to adopt a resilience-building
approach in order to deal with potential crises.
The aim of the paper is to explore what the concept of resilience means
and, in particular, how the issue is understood in Australia. It is claimed that in
Australia resilience is understood broadly i.e. as the ability of communities as
well as individuals, companies, institutions to return to a previous, normal shape
from disruptions. In order to explore a resilience-building approach in Australia
some official documents adopted by the Australian authorities were analysed.
What does the term ‘resilience’ mean?
The term of resilience, i.e. the capacity to recover quickly from
difficulties or toughness, is commonly used in such states as the United
Kingdom, Australia and New Zealand in the context of disaster management,
civil protection and so on. As well, the notion of resilience is applied to the
issues which are linked to the development aid aimed at the elimination of
damages caused by natural or man-made disasters. Such a meaning of resilience
is adopted, for instance, by the United Nations1.
Taking into consideration the Australia’s case, it is necessary to
emphasize that the term of resilience is linked to, in particular, the ability of the
society to recover from the risks and threats and to return to the previous shape.
The glossary that was drawn up by Emergency Management Australia in 1998
defines resiliency (not resilience, sic!) as: “A measure of how quickly a system

Assistant Professor, PhD, D. Litt. in Political Science, Faculty of Journalism and
Political Science, University of Warsaw, Poland; e-mail: k.marczuk@uw.edu.pl.
1
Further see: K. P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy
Północnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014, p. 38.
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recovers from failures”2. On the other hand, the Australian scholar Philip Buckle
has mentioned that resilience is: “[...] the capacity that people or groups may
possess to withstand or recovery from emergencies and which can stand as a
counterbalance to vulnerability”3. Another definition of resilience, proposed by
Australian scholars, highlights links between resilience and vulnerability of
society: “While people, communities, agencies and infrastructure may all be
exposed to hazards and risks, that is be vulnerable, they may equally possess
qualities that reduce vulnerability. This we call resilience and it is not just the
absence of vulnerability. Rather it is the capacity, in the first place, to prevent or
mitigate losses and then, secondly, if damage does occur to maintain normal
living conditions as far as possible, and thirdly to manage recovery from the
impact”4. Therefore, the authors indicate such phases of resilience as:
1. prevention, 2. mitigation, 3. maintaining normal living conditions, 4. recovery
from the impact.
Features of Australia
To begin with, Australia was claimed as territory of Great Britain at the
beginning of the XIXth century. In 1901 former British colonies in Australia
federated and became The Commonwealth of Australia. It is necessary to
emphasize that the Australian-British ties are very close, for instance the legal
system of Australia based on the British model and the Queen of Australia is
Elizabeth II represented by Governor General5. As well, the impact of Great
Britain might be noticed on solutions, adopted by the authority of Australia, in
the field of civil protection and resilience-building.
A distinguishing feature of Australia is that the state is rich in natural
resources, and, since its origin, has taken full advantage of them what led to
development of industry and the Australia’s economy. On the other hand,
contemporary concerns of Australia are distinctive of high-developed states such
Australia is, as well. In particular, the state suffers from such problems as
population ageing and environmental hazards, mainly droughts and bushfires,
and floods; however Australia has very limited water resources. Australia’s
climate is mostly arid or semiarid.
2
Emergency Management Australia, Australian emergency management glossary,
Emergency Management Australia, Canberra 1998, p. 94.
3
P. Buckle, Re-defining community and vulnerability in the context of emergency
management, in “The Australian Journal of Emergency Management”, 1999, vol. 13, nr. 4, p. 24.
4
P. Buckle, G. Mars, S. Smale, New approaches to assessing vulnerability and
resilience, in “The Australian Journal of Emergency Management”, 2000, vol. 15, nr. 2, p. 9.
5
See: Commonwealth of Australia Constitution Act 1900, s 3, [in:] Australian
Government Solicitor, Australia’s constitution: With overview and notes by the Australian
Government Solicitor, Commonwealth of Australia, Canberra 2010, available at:
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/~/media/AC79B
BA0B87A4906A6D71ACCEEF10535.ashx [Accessed 20 November 2014].
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Nowadays Australia has a population of more than 22,5 million
inhabitants who mainly live in the greatest cities (almost 90%) i.e.: Sydney
(c. 4,5 million), Melbourne (c. 4 million), Brisbane (c. 2 million), Perth (c. 1,6
million), Adelaide (c. 1 million) and Canberra that is the capital city
(c. 400,000)6. Australia’s territory is divided into 6 states (New South Wales,
Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia) and 2
territories (Australian Capital Territory, Northern Territory). Although the
number of inhabitants of Australia is rather small, its territory is sixth-largest
country and the world’s smallest continent. Australia, together with New
Zealand (as well as Melanesia, Micronesia and Polynesia), is classified as a part
of Oceania region7.
Regarding the exploitation of natural resources, Australia use as such of
them as bauxite, coal, iron ore, copper, tin, gold, silver, uranium, nickel,
tungsten, rare earth elements, mineral sands, lead, zinc, diamonds, natural gas,
and petroleum. Hence, Australia has developed various branches of industry, in
particular the food processing industry, chemical, mining and steel. Moreover,
around 79% of electricity used in Australia is generated from fossil fuels while
only around 19% – from hydroelectric plants and other renewable sources of
energy; there are no nuclear power stations in the state8.
A large-scale exploitation of natural resources has provoked of some
environmental concerns inter alia a rapid and intensive urbanisation and
infrastructural and industrial development caused soil erosion, soil salinity, the
dry soil, limited water resources etc. Natural hazards that occur in Australia are
not only above-mentioned bushfires and droughts, but also cyclones along the
coastline. Regarding major diseases, the adult prevalence rate of HIV/AIDS is
only 0,1% while Australia’s health expenditures are 9% of GDP9.
Understanding of resilience in Australia
There is no reference to security, safety and resilience in the
Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 aka Australian Constitution.
As well, the issue of resilience is not concerned by legal acts that are related
directly to national security, both historical acts (i.e. National Security Act 1939)
and contemporary laws (f. ex. Independent National Security Legislation
6
See: Central Intelligence Agency, The World Factbook 2013–14, Central Intelligence
Agency, Washington, D.C. 2013, available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html [Accessed 8 November 2014].
7
See: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division,
Standard country or area codes for statistical use: Current information as of 31 August
1999/Codes Standard des pays et des zones à usage statistique, United Nations, New York 1999,
available at: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm [Accessed 9 November 2014].
8
See: Central Intelligence Agency, op. cit.
9
See: ibidem.
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Monitor Act 2010 or National Security Legislation Amendment Act (No. 1)
2014). All of them are focused mainly on external security of Australia and,
nowadays, on counterterrorism. This point of view is in accordance with the
definitions of national security proposed by the Australia’s Prime Minister and
government: “What is meant by national security? Freedom from attack or the
threat of attack; the maintenance of our territorial integrity; the maintenance of
our political sovereignty; the preservation of our hard won freedoms; and the
maintenance of our fundamental capacity to advance economic prosperity for all
Australians”10 or “A term used to describe the safety of the nation from
espionage, sabotage, politically motivated violence, promotion of communal
violence, attacks on Australia’s defence system, acts of foreign interference or
serious organised crime, as well as the protection of Australia’s borders”11. What
is more, as suggested by the former Prime Minister of Australia Kevin Rudd12,
such security challenges as community safety (or low-level criminality) are not
national security matters. Bruce Braes and David Brooks, in contrast, argue that
in Australia the issue of resilience concerns national security as well as critical
infrastructure and issues referred to environment security: “Nevertheless,
resilience is an undefined term when considered within the context of
security”13.
The notion of resilience has not been defined in a distinct standard made
by the Standards Australia organisation. On the other hand, in the standard
entitled “Lexicon of key terms used in security” (2008) the concept of business
resilience is elaborated14. In addition, concepts related to resilience have been
clarified by “Protective security policy framework: Glossary of security terms”
in 2011 issued by the government of Australia (table 1). According to this
document resilience concerns business (what means building agency resilience)
and it is connected to vulnerability (risk management) of an agency (or
Australian Government agency) to hazards.

10

K. Rudd, The first national security statement to the Australian Parliament: Address
by the Prime Minister of Australia the Hon. Kevin Rudd MP, 4 December 2008, p. 3, available at:
http://www.royalcommission.vic.gov.au/getdoc/596cc5ff-8a33-47eb-8d4a9205131ebdd0/TEN.004.002.0437.pdf [Accessed 22 November 2014].
11
Attorney-General’s Department, Protective Security Policy Section, Protective
security policy framework: Glossary of security terms, Commonwealth of Australia, [s.l.] 2011,
p. 11, available at: http://www.protectivesecurity.gov.au/pspf/Documents/PSPF%20 %20Glossary
%20of%20terms%20-%201%20June%202012.pdf [Accessed 22 November 2014].
12
See: K. Rudd, op. cit., p. 6.
13
B. Braes, D. Brooks, Organisational resilience: A propositional study to understand
and identify the essential concepts, Australian Security and Intelligence Conference, Perth 2010,
p. 14, available at: http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=asi [Accessed
22 November 2014].
14
Further see: Standards Australia, HB 324–2008 Lexicon of key terms used in security,
Standards Australia, Sydney 2008.
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Table 1
Terms and definitions related to resilience according to “Protective security
policy framework: Glossary of security terms” (2011)
Term

Agency (or Australian
Government
agency)

Business continuity
planning (BCP)

Disaster
recovery
plan (DRP)

Emergency
management

Definition
Includes all Australian Government departments,
authorities, agencies or other bodies established in
relation to public purposes, including departments
and authorities staffed under the Public Service
Act 1999, the Financial Management and
Accountability Act 1997 or the Commonwealth
Authorities and Companies Act 1997
The
development,
implementation
and
maintenance of policies, frameworks and
programs to assist agencies manage a business
disruption, as well as build agency resilience It is
the capability that assists in preventing, preparing
for, responding to, managing and recovering from
the impacts of a disruptive event
Planning and implementation of procedures for
the recovery of essential systems that have a
significant impact on an agency’s ability to
deliver its key outcomes. DRPs may be the first
part of a business continuity plan
A range of measures designed to manage risks to
agencies from disasters and emergencies.
Emergency management involves developing and
maintaining arrangements to prevent or mitigate,
prepare for, respond to, and recover from
emergencies and disasters
Harm

Harm
Any
negative
consequence, such as
Any negative consequence, such as compromise
compromise of, or
of, or damage to, or loss of, an asset
damage to, or loss of,
an asset.
The chance of something happening that will
affect objectives – it is measured in terms of event
Risk
likelihood and consequence
The culture, processes and structures that are
directed towards realising potential opportunities
Risk management
whilst managing adverse effects
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Term

Definition
A source of harm that is deliberate or has intent to
Threat
do harm
Evaluation and assessment of the intentions of
people who could pose a hazard to a resource or
function, how they might cause harm, and their
Threat assessment
ability to carry out their intentions – threats need
to be assessed to determine what potential exists
for them to actually cause harm
Vulnerability (Risk The degree of susceptibility and resilience of an
agency to hazards
Management)
Source: Attorney-General’s Department, Protective Security Policy Section,
Protective security policy framework: Glossary of security terms, Commonwealth of
Australia, [s.l.] 2011, pp. 1-24, available at: http://www.protectivesecurity.gov.au/ pspf/
Documents/PSPF%20-%20Glossary%20of%20terms%20-%201%20June%202012.pdf
[Accessed 22 November 2014].

On the other hand the necessity of achieving resilience – in the context
of societal security, emergency management etc. – is emphasised in various
official documents such as national security statement and strategy, sectorial
strategies, action plans and others. In addition, the term resilience (or resilient) is
used, for instance, in phrases: “social cohesion and resilience”, “cohesive and
resilient society”, “resilient economy”, “organisational resilience” etc. It is
stressed, as well, vulnerability of Australia to cyber-attacks. The reason why
resilience is emphasised so much is the decision of the Ministerial Council for
Police and Emergency Management – Emergency Management from 2008 about
the future direction for emergency management of Australia that ought to be
built on community resilience and organisational resilience15. What is more, the
decision indicates not only communities, but also individuals as well as
companies and institutions that should be supported in order to return to
previous conditions after disruptions. In consequence, four phases of this process
(i.e. resilience – see table 2) could be specified: 1. prevent, 2. prepare, 3. recover
and 4. respond – PPRR: “[...] emergency management in Australia is built on the
concept of prevention, preparedness, response and recovery (PPRR)”16.
15

Further see: Ministerial Council for Police and Emergency Management – Emergency
Management, National disaster resilience framework, Ministerial Council for Police and
Emergency Management – Emergency Management, [s.l.] 2008, available at: http://www.em.gov.
au/Documents/NationalDisasterResilienceFramework-EndorsedatMCPEM-EM20Nov2009.pdf
[Accessed 30 November 2014].
16
Council of Australian Governments, National Emergency Management Committee,
National strategy for disaster resilience: Building the resilience of our nation to disasters, Council
of Australian Governments, [s.l.] 2011, p. 3, available at: http://www.em.gov.au/Documents/1
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Table 2
Four phases of resilience (PPRR)
Prevention
Preparedness

Recovery

Response

Measures to eliminate or reduce the incidence or severity of
emergencies
Measures to ensure that, should an emergency occur,
communities, resources and services are capable of coping
with the effects; the state of being prepared
The coordinated process of supporting emergency-affected
communities in reconstruction of the physical infrastructure
and restoration of emotional, social, economic and physical
wellbeing
Actions taken in anticipation of, during, and immediately
after an emergency to ensure that its effects are minimised,
and that people affected are given immediate relief and
support

Source: Council of Australian Governments, National Emergency Management
Committee, National strategy for disaster resilience: Building the resilience of our
nation to disasters, Council of Australian Governments, [s.l.] 2011, p. 22, available at:
http://www.em.gov.au/Documents/1National%20Strategy%20for%20Disaster%20Resili
ence%20-%20pdf.PDF [Accessed 22 November 2014].

The first national security strategy of Australia was adopted only in
2013, nevertheless a previous document that referred to Australia’s security was
“The first national security statement” by the Prime Minister K. Rudd in 2008.
The 2008 document, however, was focused mainly on the national (what here
means on external) security interests of Australia17. However, “The first national
security statement” announced developing “The national security science and
innovation strategy” that refers inter alia to resilience. In the table 3 is presented
a set of selected documents by the Australia’s government devoted inter alia to
resilience.
Table 3
Selected documents by the government of Australia referred
inter alia to resilience
Year
Documents
2008 National disaster resilience framework
2008 The first national security statement to the Australian Parliament
2009 The national security science and innovation strategy
National%20Strategy%20for%20Disaster%20Resilience%20-%20pdf.PDF [Accessed 22 November 2014].
17
See: K. Rudd, op. cit., pp. 7-8.
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2010
2011
2013

Critical infrastructure resilience strategy
National strategy for disaster resilience
Strong and secure: A strategy for Australia’s national security

“The national security science and innovation strategy”, adopted in
2009, was aimed at identifying twelve objectives for science and innovation in
order to enhance Australia’s security. Some of them concern building of “a more
prepared and resilient society” i.e.: 1. Cyber protection and electronic security,
2. Physical resilience, 3. Social resilience18. They, nevertheless, refer mainly to
such issue as protection of critical infrastructure. On the other hand, there is no
definition of resilience in the document.
Explanation of resilience, but focused on the critical infrastructure, is
contained in the „Critical infrastructure resilience strategy” from 2010. A crucial
term, the critical infrastructure, in Australia is defined as: “Those physical
facilities, supply chains, information technologies and communication networks,
which if destroyed, degraded or rendered unavailable for an extended period,
would significantly impact on the social or economic wellbeing of the nation, or
affect Australia’s ability to conduct national defence and ensure national
security”19. That is way protection of the critical infrastructure must be one of
the key concerns for national security of Australia. The reason is that the state,
as it was mentioned before, is rich in natural resources and an important branch
of the Australian economy is the primary sector (mining, steel and chemical
industry). Moreover, due to highly-developed e-services the IT sector is a crucial
matter for the authorities. These facts have been emphasized by the Council of
Australian Governments’ Meeting – it has been concluded that critical
infrastructure is a core matter not only of national security of Australia, but also
of her economy and social well-being20.
Regarding resilience, it has been stated that this issue is related inter alia
to ability of maintaining services during disruptions and hazards and ability to
coming back to a previous state – in particular: “In the context of critical
infrastructure, resilience refers to: coordinated planning across sectors and
networks, responsive, flexible and timely recovery measures, and the
development of an organisational culture that has the ability to provide a
18
See: Department of the Prime Minister and Cabinet, The national security science and
innovation strategy, Department of the Prime Minister and Cabinet, [s.l.] 2009, p. 6, available at:
http://www.dsto.defence.gov.au/sites/default/files/basic_pages/documents/NSSIS-strategy.pdf
[Accessed 22 November 2014].
19
Trusted Information Sharing Network, Trusted Information Sharing Network (TISN)
for Critical infrastructure resilience [online], 2010, available at: http://www.tisn.gov.au/Pages/
Critical_infrastructure.aspx [Accessed 30 November 2014].
20
See: Council of Australian Governments’ Meeting, Council of Australian
Governments’ Meeting, Brisbane, 7 December 2009: Communiqué, Council of Australian
Governments, Brisbane 2009, p. 14, available at: http://archive.coag.gov.au/coag_meeting_
outcomes/2009-12-07/docs/20091207_communique.pdf [Accessed 30 November 2014].
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minimum level of service during interruptions, emergencies and disasters, and
return to full operations quickly”21. Furthermore, a former Attorney-General of
Australia Robert McClelland in 2009 mentioned that there is a need to build in
Australia a resilient nation that will be able “(...) to adapt to change, where we
have reduced exposure to risks, and where we are all better able to bounce back
from disaster”22. According to the “Critical infrastructure resilience strategy”,
“Disaster resilience would be strengthened where communities have continued
access to essential services provided by some critical infrastructure
organisations”23. In the box 1, the relationship between critical infrastructure
resilience, disaster resilience and community resilience was presented.

Sector resilience
Disaster
resilience

Energy
Water services
contribute to...
Communications
Transport
Food chain
Health
Banking & finance

contributes to...
contribute to...
.
Organisational
resilience

Risk
management

Community
resilience

Box 1. Relationship between critical infrastructure resilience, disaster
resilience and community resilience
Source: Australian Government, Critical infrastructure resilience strategy, Australian
Government, [s.l.] 2010, p. 10, available at: http://www.tisn.gov.au/Documents/Australian+
Government+s+Critical+Infrastructure+Resilience+Strategy.pdf [Accessed 22 November 2014].

21

Australian Government, Critical infrastructure resilience strategy, Australian
Government, [s.l.] 2010, p. 8, available at: http://www.tisn.gov.au/Documents/Australian+
Government+s+Critical+Infrastructure+Resilience+Strategy.pdf [Accessed 22 November 2014].
22
R. McClelland cited in ibidem, p. 6.
23
Australian Government, op. cit., p. 9.
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Therefore, Matthew Warren and Shona Leitch hold the view that
Australia “(...) has started to refocus away from Critical Infrastructure Protection
to Critical Infrastructure Resilience”24.
Conclusions
The issue of resilience in Australia was emphasized, as well, in the
national security strategy from 2013 entitled “Strong and secure: A strategy for
Australia’s national security”. In the document the eight pillars of Australia’s
vision of national security are indicated and a one of them is “Strengthening the
resilience of Australia’s people, assets, infrastructure and institutions”25. Key
implications for Australia’s national security in the field of resilience are
included in the strategy, as well (table 4).
Table 4
Key implications for Australia’s national security pillars
Pillar

Strengthening
the resilience
of Australia’s
people, assets,
infrastructure
and institutions

Key judgements
 Major shocks could
occur
with
limited
warning
 Trans-border threats
such as pandemics remain
a possibility in [...]
increasingly
connected
world
 Increasing importance
of
communities
and
private sector in achieving
national resilience
 Global integration of
supply chains
 As
the
climate
continues
to
warm,
extreme weather events

Response
information
sharing with key industry
sectors
 More effective integration
of national security, social and
economic policy
 Working collaboratively
across governments, with
private and not-for-profit
sectors and the community to
prepare for potential shocks
 Strong horizon scanning
 Building partnerships with
the
national
critical
infrastructure community
 Ensuring our national
security crisis management

 Enhancing

24
M. Warren, S. Leitch, Australian national critical infrastructure protection: A case
study, [in:] R. Ottis (ed.), Proceedings of the 10th European Conference on Information Warfare
and Security: The Institute of Cybernetics at the Tallinn University of Technology, Estonia, 7-8
July 2011, Academic Publishing, Reading 2011, p. 279.
25
Department of the Prime Minister and Cabinet, Strong and secure: A strategy for
Australia’s national security, Department of the Prime Minister and Cabinet, Canberra 2013,
p. VII, available at: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/167267/ipublicationdocument_
singledocument/39c8d06e-9f6c-45c2-b81b- dfec99ab387a/en/Australia+A+Strategy+for+National
+Securit.pdf [Accessed 6 May 2014].
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and natural disasters will arrangements and capabilities
increase in frequency and can deploy quickly and
severity across the region effectively in support of state
and territory responses to
natural disasters
Source: Department of the Prime Minister and Cabinet, Strong and secure: A
strategy for Australia’s national security, Department of the Prime Minister and Cabinet,
Canberra 2013, p. 34, available at: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/
/167267/ipublicationdocument_singledocument/39c8d06e-9f6c-45c2-b81b-dfec99ab387
a/en/Australia+A+Strategy+for+National+Securit.pdf [Accessed 6 May 2014].

According to the document resilience is understood broadly. It means
that in Australia the concept of resilience is applied not only in the field of
protection of people (communities), but also it concerns individuals, companies
and institutions. The aim is the capacity to return to previous conditions from
disruptions.

AUSTRALIA’S APPROACH TO RESILIENCE
(Abstract)
The “resilience” term was borrowed from the resistance of materials and is used
by the researchers who are analysing the internal security of the states, in order to deepen
the knowledge on how to protect communities, companies and institutions in the event of
natural disasters or unforeseen technical mistakes. All of them could damage not only to
the state and its authority, but also to the people of Australia, so the government had to
adopt a resilience-building approach in order to deal with potential crises.
Keywords: Australia, crises, government, internal security, resilience-building.

APORTUL ROMÂNIEI LA SECURITATEA SUD-EST
EUROPEANĂ
MIHAELA-ALEXANDRA VEZUINĂ



Noul mediu de securitate al începutului secolului al XXI-lea devine tot
mai complex şi dinamic, fiind marcat atât de creşterea în amploare a procesului
de globalizare, cât şi de schimbările şi transformările continue generatoare de
noi riscuri şi ameninţări. Cadrul actual şi ultimele evoluţii politico-militare din
sud-estul Europei reflectă instabilitatea, insecuritatea, precum şi fragilitatea
sistemului strategic în plan regional, determinând o implicare şi o cooperare mai
practică şi mai eficientă a statelor democratice şi a organismelor internaţionale
cu rol în protejarea şi promovarea lor.
Ca membru al unor a organisme cu efecte stabilizatoare asupra
securităţii regionale (Parteneriatul pentru Pace, Pactul de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est, Iniţiativa de Apărare Sud-Est Europeană, Organizaţia
pentru Cooperare în Zona Mării Negre), statul român a devenit un moderator
zonal recunoscut şi un centru dezirabil de convergenţă a intereselor comune ale
ţărilor limitrofe, întărind flancul de sud-est al Europei.
1. Problema securităţii în spaţiul sud-est european
Problema securităţii în Europa de Sud-Est este foarte actuală şi
preocupantă din cauza tensiunilor şi crizelor locale, ca umare a conturării unor
opţiuni relativ diferite cu privire la regiune, altfel spus, cu privire la remodelarea
internaţională şi la încercările SUA, UE şi ale Federaţiei Ruse de a-şi impune
influenţa şi poziţia. Cu alte cuvinte, spaţiul sud-est european – în care marile
puteri intervin în vederea consolidării interne şi a includerii în Complexul
Euroatlantic sau în cel rusesc a statelor din această regiune – „continuă să fie
spaţiul confruntărilor de interese pentru control, acces şi influenţe majore”1.
Trebuie menţionat, de asemenea, că aria geografică a Europei de
Sud-Est este considerabilă în raport cu celelalte zone ale Europei, fiind definită
de state sau porţiuni de state, astfel: România, Moldova, Ucraina, Bulgaria,
Serbia, Croaţia, Slovenia, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Macedonia,
Albania, Kosovo, Grecia, parţial Turcia şi Cipru. Dintre aceste state, unele sunt
membre ale UE (Grecia, Cipru, Slovenia, România, Bulgaria) şi membre ale
NATO (Grecia, Turcia, Bulgaria, Slovenia, România, Croaţia, Albania). Europa

Doctorand la Universitatea „Prietenia Popoarelor” din Federaţia Rusă, Moscova,
Specializarea Relaţii Internaţionale; e-mail: vezuina_mihaela_alexandra@yahoo.com
1
Sorin Frunzăverde, Constantin Onişor, Europa de sud-est. Dimensiuni principale de
securitate, Iaşi, Editura A’92, 2004, p. 27.

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 29, 2015, pp. 272-283

Mihaela-Alexandra Vezuină
273
_______________________________________________________________________________

de Sud-Est include, în cealaltă jumătate, pe lângă spaţiul terestru, şi mediul
maritim.
Securitatea statelor din spaţiul sud-est european, în mod deosebit al
Balcanilor, este afectată de o serie de vulnerabilităţi de ordin etnic, religios,
teritorial, economic, politic şi de altă natură, specifice acestei regiuni: varietatea
etno-culturală şi politică, conflictele variate, stadiile diferite de dezvoltare la
care se află ţările din această regiune, (ne)apartenenţa la structurile economice şi
de securitate colectivă, disponibilităţile economice şi sociale precare din zonă,
gradul diferit de implicare şi cooperare în plan regional şi continental,
contribuţia diferită la elaborarea unor strategii de valorificare a realităţilor
politice la nivel regional şi european, dezvoltarea considerabilă într-o atmosferă
de conflicte armate şi de dezorganizare statală, a crimei organizate şi a
„economiei subterane”, corupţia ridicată la nivel statal şi regional, stadiile
diferite de dezvoltare a democraţiei, fragilitatea punctelor de legătură la nivel
zonal, continental şi intercontinental, disparităţile acţiunilor privind promovarea
intereselor în zonă etc.
Statele din Balcani nu dispun de resursele şi mecanismele necesare
gestionării şi rezolvării crizelor şi conflictelor. În ultima perioadă, în Balcani, au
luat amploare diferite reţele teroriste, preponderent de orientare islamistă
(Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Albania, Macedonia). Un efect deosebit de
nociv, care afectează stabilitatea zonei, îl constituie procesul de „islamizare” a
unor întinse regiuni ale Europei de Sud-Est, unii fundamentalişti visând chiar la
islamizarea Europei2.
Terorismul3 constituie un risc major la adresa securităţii din zonă,
întrucât poate provoca distrugeri economice, de valori identitare, informatice,
ale imaginii statelor, catastrofe ecologice, precum şi multe alte acţiuni care pot
afecta interesele naţionale de securitate. Indexul Global al Terorismului 20144,
elaborat de către Institutul pentru Economie şi Pace, a relevat că acesta se
corelează cu stabilitatea politică scăzută, coeziunea redusă dintre diferitele
grupuri din societate, cu încălcările drepturilor omului şi cu nivelurile înalte de
nemulţumire colectivă.
Din punct de vedere etno-cultural, Europa de Sud-Est reprezintă un
autentic mozaic de popoare, culturi şi religii, raporturile de intoleranţă fiind
2
În acest sens, Alvin Toffler a remarcat afirmaţia directorului Institutului de Cultură
Islamică din Paris, şi anume că „în câţiva ani, Parisul va fi capitala islamului, la fel cum a fost în
alte vremuri Bagdadul sau Cairo”. Vezi Alvin Toffler, Heidi Toffler, A crea o nouă civilizaţie.
Politica în al treilea val, Bucureşti, Editura ANTET, 1995, p. 455.
3
Pentru o analiză de pe poziţii cât se poate de obiective a izvoarelor terorismului şi, în
consecinţă, a anihilării cauzelor şi limitării efectelor acestuia, a se vedea Gheorghe Văduva
(coord.), Terorismul. Dimensiune Geopolitică şi Geostrategică. Războiul Terorist. Războiul
împotriva Terorismului, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2002.
4
Global Terrorism Index/ Measuring and Understanding The Impact of Terrorism,
2014,http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Global%20Terrorism%20Index%20Rep
ort%202014_0.pdf (accesat la 30.07.2015).
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mult timp mai puternice decât cele de toleranţă constructivă şi de cooperare5.
Mai mult decât atât, ca principale ameninţări externe în acest complex de
securitate pot fi considerate neîncadrarea pe termen lung a statelor din Balcani
în procesele de integrare UE şi NATO, coroborată cu incapacitatea lor de a
edifica un sistem regional de siguranţă.
Principala carenţă de securitate a spaţiului sud-est european, conceput
pe o bază organizatorico-socială instabilă a democraţiei, constă, din punct de
vedere politic, în incapacitatea statelor sale de a preveni şi gestiona crizele şi
conflictele locale. Potrivit „Raportului Political Risk Map 2015”6, România
prezintă, ca stabilitate politică, un risc moderat, în timp ce alte ţări din sud-estul
Europei, precum Moldova, Ucraina şi Serbia, sunt considerate ţări cu risc politic
ridicat.
Este uşor de remarcat că instabilitatea din Ucraina este de natură să
persiste o lungă perioadă. Mai mult decât atât, în orice moment, revoltele
regionale pot degenera într-un război civil sau chiar într-unul global, căci în
paradigma geopolitică actuală, instabilitatea regională se răsfrânge rapid asupra
sistemului internaţional. Criza ucraineană a avut impact asupra securităţii
europene atât la nivel politic şi strategic, cât şi la nivel economic şi energetic.
Deşi se părea că sfârşitul Războiului Rece a deschis o eră de
prosperitate şi stabilitate pentru Europa de Sud-Est, în prezent, „erupţia
vulcanică” din Ucraina a fost capabilă să schimbe sistemul de relaţii
internaţionale, aducându-l într-o fază de confruntare acută.
Criza ucraineană a devenit, în esenţă, conflictul cel mai profund în
sistemul relaţiilor europene după sfârşitul Războiului Rece, reuşind să pună în
umbră cooperarea dintre Rusia şi Occident. În contextul unui conflict extrem de
dificil pe ordinea mondială şi geopolitică regională, statutul de partener NATO
al Rusiei a fost schimbat cu cel de adversar. Această schimbare a fost
confirmată la Summitul NATO din Ţara Galilor7, în septembrie 2014, unde s-a
hotărât să fie suplimentate capacităţile operaţionale ale NATO şi să fie
consolidată prezenţa militară pe frontul estic. Astfel, în ianuarie 2015, Alianţa
Nord-Atlantică a anunţat înfiinţarea unor centre de comandă şi suplimentarea
forţei de reacţie rapidă în ţările de pe frontul estic, precum: Estonia, Letonia,
Lituania, Polonia, România şi Bulgaria.
5

Vasile Popa, Mihai Ştefan Dinu, România şi procesul de stabilizare regională,
Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2004, p. 14.
6
Growing Political Risk in the Year Ahead and Beyond: Marsh’s Political Risk Map
2015,http://usa.marsh.com/Portals/9/Documents/Growing%20Political%20Risk%20in%20the%2
0Year%20Ahead%20and%20Beyond-Marsh%27s%20Political%20Risk%20Map%202015.pdf
(accesat la 30.07.2015).
7
A se vedea Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor, adoptată de către şefii de stat şi
de guvern participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic din Ţara Galilor, 4-5 septembrie
2014, disponibilă pe site-ul oficial
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2014/pdf/
2014.09.06_declaratie_summit.pdf (accesat la 05.08.2015).
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Evenimentele declanşate în spaţiul sud-est european la începutul anului
2014 au afectat puternic echilibrul politico-strategic regional, creând
vulnerabilităţi întregii securităţi europene.
Pentru a neutraliza, diminua sau chiar elimina riscurile şi
vulnerabilităţile interne şi externe care ameninţă complexul de securitate sud-est
european, în regiune activează diverse organizaţii: Reuniunea Miniştrilor
Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM)8, Iniţiativa Central Europeană (ICE),
Iniţiativa de Cooperare Sud-Est Europeană (SECI), Procesul de Cooperare a
Statelor din Sud-Estul Europei (SEECP), Organizaţia Cooperării Economice a
Mării Negre (OCEMN), Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
România ia parte la toate aceste structuri de cooperare regională, la
toate Iniţiativele Politico-Militare de Cooperare9 care urmăresc consolidarea
relaţiilor de colaborare pe baza încrederii reciproce, în vederea întăririi
stabilităţii şi securităţii sud-est europene.
După aderarea la NATO şi integrarea în UE, statul român şi-a dezvoltat
şi amplificat atât în plan politico-economic, cât şi militar, rolul de catalizator al
politicilor regionale de cooperare, implicându-se în mod direct la asigurarea
unui climat de stabilitate în sud-estul Europei.
2. Contribuţia României la securitatea spaţiului sud-est european
Având în vedere apartenenţa actuală la NATO şi UE, România participă
la toate structurile de cooperare regională care urmăresc intensificarea
procesului de înţelegere şi colaborare politico-militară regională dintre statele
membre şi nemembre UE, în vederea întăririi stabilităţii şi securităţii sud-est
europene.
Procesul de stabilizare şi de asociere în domeniul cooperării regionale
este completat de Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE), ce
oferă, în acelaşi timp, cadrul pentru dezbaterea chestiunilor de politică de
securitate, internă şi externă, vizând întreaga regiune. În acest context, UE şi-a
direcţionat efortul spre asigurarea stabilităţii şi securităţii pe continent,
dezvoltând Politica Europeană de Securitate şi Apărare (ESDP)10, la care
România doreşte să contribuie în mod direct, atât din punct de vedere politic,
cât şi militar. În acest sens, Strategia Naţională de Apărare (SNAp) a României
prezintă metode specifice de gestionare a ameninţărilor, riscurilor şi
vulnerabilităţilor, şi de soluţionare a principalelor probleme cu care ţara s-ar
putea confrunta.
8

În perioada 2001-2003, 2013-2015, România deţine preşedinţia SEDM-CC şi
PMSC/MPFSEE.
9
A se vedea Iniţiativele politico-militare de cooperare la care participă România, de
pe site-ul oficial http://www.mapn.ro/diepa/cooperare/initiative_regionale.htm (accesat la
06.08.2015).
10
A se vedea Politica Europeană de Securitate şi Apărare (ESDP),
http://beta.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf (accesat la 06.08.2015).
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Conform Programului de guvernare 2013-2016, politica externă a
României trebuie corelată în materie de obiective şi priorităţi cu politica de
securitate şi apărare, astfel11: toate eforturile de acţiune diplomatică vor fi
concentrate în vederea apărării şi promovării intereselor naţionale şi ale
cetăţenilor români din punct de vedere politic, economic, social, cultural şi al
securităţii; acţiunea de politică externă va avea în vedere, cu prioritate,
susţinerea obiectivului de modernizare şi creştere a profilului statului român pe
plan european şi internaţional; se va consolida profilul României în UE şi
NATO, fiind valorificate cu mai mare eficacitate beneficiile care decurg din
statutul de membru al celor două structuri; se va consolida Parteneriatul
Strategic pentru Secolul XXI cu SUA; se vor susţine în continuare, prin acţiune
fermă, aspiraţiile de integrare europeană ale Republicii Moldova; se va întări
cooperarea bilaterală cu statele vecine, transformând regiunea sud-est europeană
într-o zonă democratică de prosperitate, securitate şi predictibilitate, necesare
pentru asigurarea securităţii naţionale; se consolidează parteneriatele dezvoltate
în ultimii ani şi se promovează noi parteneriate cu diferite state (din regiunea
extinsă a Mării Negre, inclusiv în Caucazul de Sud, precum şi alte state din
G 20), pentru eficientizarea acţiunii diplomatice în context european şi
euroatlantic; se asigură o prezenţă de substanţă în cadrul diferitelor structuri
internaţionale, fiind promovat rolul esenţial al multilateralismului în asigurarea
stabilităţii, dezvoltării şi cooperării în plan global şi regional.
România contribuie la edificarea politicii europene de securitate, atât pe
plan politico-diplomatic, cât şi militar, pe timpul celor trei etape distincte de
modernizare şi realizare a interoperabilităţii: etapa finalizării restructurărilor de
bază (2005-2007), etapa integrării operaţionale depline în NATO şi Uniunea
Europeană (2008-2015), etapa integrării tehnice depline în NATO şi Uniunea
Europeană (2016-2025)12.
Ca stat membru al UE şi al NATO, statul român are un interes major ca
în vecinătatea sa să se afle ţări stabile, prospere şi democratice, aceasta fiind o
condiţie pentru menţinerea păcii, stabilităţii şi creşterii economice regionale în
ansamblu. Astfel, va continua să acţioneze ca un promotor al stabilităţii şi
cooperării regionale13. Încercând să îşi asume în mod conştient rolul de actor
geostrategic important în sud-estul Europei, România acţionează, dincolo de
asperităţile şi disparităţile arhicunoscute, pentru a consolida cooperarea militară
11

A se vedea Ministerul Afacerilor Externe, Programul de guvernare 2013-2016,
disponibil pe site-ul oficial http://www.mae.ro/node/1606 (accesat la 06.08.2015).
12
Preşedinţia României, Strategia de Securitate Naţională a României. România
Europeană, România Euroatlantică: pentru o viaţă mai bună, într-o ţară democratică şi
prosperă, Bucureşti, 2007, pp. 6-7, http://presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf (accesat la
06.08.2015).
13
Preşedinţia României, Strategia Naţională de Apărare. Pentru o Românie care
garantează securitatea şi prosperitatea generaţiilor viitoare, Bucureşti, 2010, p. 6,
http://www.presidency.ro/static/ordine/SNAp/SNAp.pdf;http://www.antena3.ro/media/comcsatap.
pdf (accesate la 06.08.2015).

Mihaela-Alexandra Vezuină
277
_______________________________________________________________________________

în regiune, precum şi perspectiva de aderare la UE şi de integrare euroatlantică
a statelor din Balcanii de Vest.
Сa ,,factor stabilizator şi furnizor de securitate”14 în zona sud-est
europeană, statul român sprijină procesele de democratizare şi susţine
reintegrarea statelor fostei Federaţii Iugoslave în cadrul comuniăţii
internaţionale şi europene, prin reformarea sectorului de securitate.
Astfel, în primăvara anului 2014, premierul României, Victor Ponta, a
lansat o invitaţie oficială celor două guverne partenere şi vecine – din Bulgaria
şi din Serbia –, de a instituţionaliza cooperarea lor, de a înfiinţa un grup de
colaborare comun, „Grupul de la Craiova”, „în genul Grupului de la Vişegrad”.
În viziunea premierului nostru, parteneriatul celor trei ţări ar ajuta la integrarea
Serbiei în UE „şi toate cele trei ţări ar avea o voce mai puternică pe plan
regional şi european”15. Cu toate acestea, trebuie consemnat faptul că reacţia
Europei Occidentale ar putea fi una pozitivă doar dacă obiectivele grupului ar
reprezenta o implementare a politicii Bruxelles-ului în Europa de Sud-Est,
contribuind decisiv la proiectele UE cu privire la Balcanii de Vest, în general, şi
Serbia, în mod special.
În contextual actual, destul de instabil, cooperarea regională devine o
necesitate strigentă, faţă de care România trebuie să adopte cele mai înţelepte
decizii şi să îşi asume, totodată, responsabilitatea şi consecinţele aduse de
acestea.
Datorită poziţiei sale geostrategice (situarea la confluenţa spaţiilor
central-european, sud-est european, răsăritean şi cel al zonei Mării Negre,
Caucazului şi Asiei Centrale), România promovează politici de stabilizare şi
angajare în spaţiul sud-est european, prin dezvoltarea cooperării intra- şi
interregionale, prin diminuarea şi chiar eliminarea riscurilor la adresa securităţii
continentale şi globale, în strânsă legătură cu abordările organizaţiilor
internaţionale (în special NATO, UE, OSCE).
În perioada 2007-2013 şi 2014-2020, România participă la 12 programe
de cooperare teritorială europeană care se derulează atât la graniţele interne, cât
şi la cele externe ale Uniunii Europene, în vederea soluţionării comune a
problemelor ce depăşesc graniţele naţionale, şi a dezvoltării teritoriale din
sud-estul Europei: Programul Interreg V-A România – Bulgaria; Programul
operaţional comun România – Republica Moldova; Programul operaţional
comun România – Ucraina; Programul IPA (Instrumentul de Asistenţă pentru
14
A se vedea Catherine Păvăloiu, România – beneficiar şi furnizor de securitate
(operaţii UE, NATO, PfP), în: Constantin Moştoflei (coord.), Perspective ale securităţii şi
apărării în Europa, vol. II., Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I’’,
2009, pp. 395-401.
15
Declaraţia prim-ministrului Victor Ponta, România, Bulgaria şi Serbia înfiinţează
„Grupul de la Craiova”, după modelul „Grupului de la Vişegrad”, 7 martie 2014,
http://adevarul.ro/news/politica/romaniabulgaria-serbia-infiinteaza-grupul-craiova-modelulgrupuluide-visegrad-1_5319b9cb0d133766a8b082d3/index.html (accesat la 07.08.2015).
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Preaderare) de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia;
Programul Interreg V-A România – Ungaria; Programul operaţional comun
„Bazinul Mării Negre”; Programul Ungaria – Slovacia – România – Ucraina;
Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est
(SEE); Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
Programul operaţional URBACT III; Programul de cooperare INTERACT III;
Programul transnaţional „Dunărea”; Programul de cooperare ESPON 202016.
Participarea la diferitele programe şi inţiative derulate în cadrul EAPC
(Euroatlantic Partnership Council) şi PfP (Programul Parteneriatului pentru
Pace), la misiunile în sprijinul păcii, la operaţii de consolidare şi de reedificare,
la toate structurile de cooperare regională, precum şi în toate teatrele de operaţii
cu forţe substanţiale, au dovedit că România este „nu numai un consumator de
securitate, ci şi un generator de securitate şi stabilitate”17.
Apreciată drept un „vector dinamic al securităţii democratice, stabilităţii
şi prosperităţii economice în regiunea Mării Negre”18, România aduce o
contribuţie importantă în cadrul proceselor şi organizaţiilor de cooperare
regională, precum: Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră
(OCEMN), Iniţiativa de cooperare Sud-Est Europeană (SECI), Gruparea
GUAM, Procesul de Cooperare Dunăreană.
Prin congruenţa cu politicile NATO şi UE – de sprijinire a
democratizării şi oferire de asistenţă de securitate statelor din regiune –
România proiectează stabilitatea în spaţiile adiacente Mării Negre, dezvoltând
forme de cooperare bi- şi multilaterale, precum trilateralele România – Bulgaria
– Grecia, România – Bulgaria – Turcia, România – Republica Moldova –
Ucraina.
Mai mult decât atât, statul român poate contribui substanţial la controlul
strategic al situaţiei din bazinul Mării Negre, la prevenirea ameninţărilor
asimetrice (disparităţile economice şi sociale; conflictele etnice şi religioase;
crima organizată; traficul de arme, droguri şi fiinţe umane; corupţia şi drepturile
omului ş.а.), precum şi la apărarea şi promovarea intereselor europene şi
euroatlantice.
De altfel, conform Directivei politico-militare pentru revizuirea
fundamentală a planurilor de apărare (2003), România trebuie să contribuie în
mod direct la consolidarea securităţii regionale atât pe plan militar, cât şi prin
16

Pentru o analiză riguroasă a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană, a
impactului acestora asupra dezvoltării, stabilităţii şi securităţii regionale din sud-estul Europei, a
se accesa site-urile oficiale http://www.sudestul-europei.ro şi http://www.mdrt.ro (disponibile la
07.08.2015).
17
Ciprian Popescu, România – un important pilon de securitate al Uniunii Europene în
actualul context al relaţiiilor internaţionale, în: Constantin Moştoflei (coord.), op. cit., p. 118.
18
România – vector dinamic al securităţii şi prosperităţii în regiunea Mării Negre //
Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2007, pp. 32-37,
http://presidency.ro/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf (accesat la 06.08.2015).
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apartenenţa la diverse iniţiative şi forţe regionale, cum sunt: BLACKSEAFOR,
SEDM, CENCOOP, SHIRBRIG, SEEBRIG. În cadrul acestor iniţiative, ţara
noastră participă la consolidarea încrederii, bunei cooperări şi interoperabilităţii
între forţele navale ale statelor riverane.
Situată într-o regiune vulnerabilă şi puternic zdruncinată de criza din
Ucraina, România, ca membru UE şi NATO şi ca partener strategic al SUA, îşi
exercită rolul de vector regional, orientarea sa euroatlantică devenind mult mai
pregnantă. Acest aspect este accentuat de găzduirea sistemului antirachetă
american la Deveselu, a unui comandament NATO şi a bazei americane de la
Mihail Kogălniceanu. Acordul încheiat între România şi SUA privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice19 are impact la
nivel geopolitic, dar şi geostrategic regional, aducând statului român o serie de
beneficii şi, implicit, riscuri.
Prin găzduirea sistemului antirachetă şi a bazei americane pe teritoriul
său, România îşi întăreşte securitatea naţională, cunoaşte un progres economic
şi social (ca urmare a investiţiilor în infrastructura locală, a creării unor noi
locuri de muncă, a achiziţiilor publice şi atragerii de noi investiţii străine) şi, nu
în ultimul rând, îşi sporeşte coperarea militară cu SUA, căpătând o poziţie
importantă în procesul decizional asupra problemei de securitate euroatlantică.
Pe de altă parte, trebuie menţionat că, în mod paradoxal, această îmbunătăţire a
statutului politico-militar şi social-economic generează o serie de riscuri şi
provocări la adresa securităţii naţionale, transformând România într-o ţintă
pentru diferiţi actori statali sau nestatali.
În acest sens, secretarul adjunct rus al Consiliului de Securitate,
Evgheni Lukianov, a declarat că elementele scutului antirachetă ce se
desfăşoară pe teritoriul României reprezintă o ameninţare la adresa Federaţiei
Ruse, motiv pentru care statul român va deveni o ţintă pentru Moscova: „Atât
Poloniei, cât şi României le-ar fi mai bine dacă ar gândi altfel. Implementarea
elementelor scutului antirachetă, care în mod real sunt îndreptate spre forţele
noastre nucleare strategice – este o problemă pentru ei. Ei vor deveni în mod
automat ţintele noastre”20.
Astfel, reconsiderarea politicii de securitate externă, precum şi
angajarea României în extinderea NATO şi UE spre Europa de Est, atrage o
serie de nemulţumiri şi reacţii din partea unor actori statali, declaraţi adversari
ai acestor procese.

19

A se vedea Acordul încheiat între România şi Statele Unite ale Americii privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România,
disponibil pe site-ul oficial http://romania.usembassy.gov/ro/fisa-aparare-antiracheta.html (accesat
la 08.08.2015).
20
Польша и Румыния станут потенциальными целями при размещении у себя
элементов ПРО, Москва, 24 июня 2015, http://www.interfax.ru/world/449335 (accesat la
09. 08.2015).
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O mare provocare la adresa securităţii naţionale a fost, de asemenea,
generată de însărcinarea României, la recentul Summit NATO, cu asigurarea
securităţii informaţionale a Ucrainei. Dincolo de recunoaşterea excelenţei în
domeniu, această responsabilitate trebuie văzută şi ca o expunere mai mare la
riscuri în materie de securitate.
La Summitul din Ţara Galilor, din septembrie 2014, România şi-a
asumat o serie de angajamente, printre care: adoptarea Planului de acţiune ce
presupune prezenţa NATO şi creşterea efectivelor militare existente deja pe
teritoriul statului; creşterea bugetului de apărare la 2% din PIB, până în anul
201721; instituirea pe teritoriul ţării noatre a unui comandament NATO
specializat în coordonarea activităţilor regionale, România – Bulgaria;
participarea la realizarea siguranţei cibernetice a Ucrainei şi sprijinirea acesteia
pentru facilitarea participării la exerciţiile NATO; creşterea interoperabilităţii cu
partenerii NATO prin participarea la Iniţiativa Forţelor Conectate (CFI);
participarea la consolidarea securităţii maritime, prin sporirea instrurii la Marea
Neagră.
În contextual actual de securitate, România acţionează ca un pivot
regional, sporind cooperarea cu partenerii estici (precum Republica Moldova,
Ucraina, Georgia, Azerbaidjan), pe care îi sprijină atât în materie de
suveranitate şi integritate teritorială, cât şi în consolidarea capacităţii de apărare.
Din perspectiva statutului de membru UE şi aliat NATO, în relaţia cu
Ucraina, România priveşte menţinerea acesteia pe traiectoria realizării
obiectivelor europene, ca element esenţial pentru consolidarea stabilităţii
regionale22. O prioritate a politicii externe româneşti o reprezintă şi dezvoltarea
relaţiei cu Republica Moldova, susţinerea aspiraţiilor ei europene23, precum şi
participarea acesteia la procesele de cooperare din Europa de Sud-Est.
Astfel, la Summitul din septembrie 2014, statul român a avut o
contribuţie remarcabilă la includerea Republicii Moldova în două iniţiative
importante ale NATO: Iniţiativa privind Construirea Capabilităţii de Apărare
şi Iniţiativa privind Platforma de Interoperabilitate.
Sprijinind deplin parcursul democratic şi european al Republicii
Moldova, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că: „Rolul României este de a
21

Klaus Iohannis: Este esential ca angajamentul cu privire la creşterea bugetului
pentru Apărare să fie respectat, publicat pe site-ul http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/klausiohannis-este-esential-ca-angajamentul-cu-privire-la-cresterea-bugetului-pentru-aparare-sa-fierespectat.html (accesat la 09.08.2015).
22
Ministerul Afacerilor Externe, Cooperare regională // Vecinătatea de interes a
României ca stat membru UE, pe site-ul oficial http://www.mae.ro/taxonomy/term/335/1 (accesat
la 09.08.2015).
23
Conform Declaraţiei privind instituirea unui parteneriat strategic între România şi
Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova (2010) şi Planului de
acţiune pentru punerea în aplicare a Declaraţiei (2012), disponibile pe site-urile oficiale
http://www.mfa.gov.md/img/docs/0001739.pdf,
http://www.romania.mfa.md/bilateral-treatiesrom-ro/ (accesate la 09.08.2015).
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fi un reper de stabilitate în zonă şi de gândire politică înţeleaptă în contextul
tensiunilor şi al pericolului de la graniţa de est a Uniunii Europene”24.
România are oportunitatea de a-şi îmbunătăţi statutul şi vizibilitatea în
arealul său de interes (Europa de Sud-Est şi Regiunea Extinsă a Mării Negre),
din punct de vedere geopolitic şi geostrategic, însă va trebui să ia în considerare
toate pericolele asimetrice la adresa securităţii naţionale.
Concluzii
Ultimele evoluţii din Europa de Sud-Est şi, implicit, criza ucraineană,
conturează o realitate extrem de primejdioasă şi preocupantă în ceea ce priveşte
securitatea şi stabilitatea. În contextul actual, problematica securităţii capătă
valenţe noi şi stimulează necesităţi de iniţiere şi dezvoltare a unor forme
multiple de cooperare în domeniul Apărării.
Întrucât mediul de securitate contemporan cunoaşte schimbări rapide şi
complexe, România trebuie să îşi orienteze efortul în plan regional, printr-o
reconsiderare a rolului şi locului pe care îl poate avea în sud-estul Europei. Aflat
la extremitatea estică a NATO şi UE, precum şi la intersecţia rutelor energetice,
statul român a căpătat un rol însemnat în managementul securităţii, atrăgând
atenţia marilor puteri.
Actori majori, precum SUA, NATO şi UE, sunt decişi să folosească
avantajele oferite de poziţionarea noastră în raport cu interesele de securitate ale
Europei şi expansiunea operaţională americană spre Caucaz, spre Eurasia25.
România este unul dintre statele care sunt obligate contractual să se alinieze la
politica NATO, însă trebuie să răspundă, în paralel, şi cerinţelor de asigurare a
securităţii de stat şi de menţinere a unor bune relaţii cu ţările vecine26.
Ca membru al UE şi NATO, statul român contribuie semnificativ la
consolidarea securităţii şi stabilităţii în regiunea sud-est europeană, prin
dezvoltarea unor politici de stabilizare, de cooperare intra- şi interregionale,
diminuând riscurile în strânsă legătură cu abordările organizaţiilor
internaţionale.
România susţine necesitatea unei reflecţii ample în raport cu
ameninţările care provin în special din vecinătatea estică, cu atitudini pro-active
ale NATO şi UE, prin sporirea sinergiilor între cele două organizaţii şi
cooptarea partenerilor interesaţi în acest proces. Securitatea în Europa se poate
24

Klaus Iohannis despre rolul României în Uniunea Europeană, 28 februarie 2015,
http://www.paginaeuropeana.ro/iohannis-despre-rolul-romaniei-in-uniunea-europeana/ (accesat
la 09. 08.2015).
25
Mirela Atanasiu, România - între est şi vest. Influenţe geopolitice, în Spaţiul sud-est
european în contextul globalizării, (coord. Moştoflei Constantin), Bucureşti, Editura Universităţii
Naţionale de Apărare ,,Carol I’’, 2007, p. 113.
26
Garofiţa Buzoianu, Statutul României de stat membru NATO – garant şi factor de
risc pentru securitatea naţională, în Petre Duţu (coord.), Echilibrul de putere şi mediul de
securitate, Vol II., Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I’’, 2011, p. 481.
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realiza prin consolidarea unei arhitecturi instituţionale cuprinzătoare, care să
apere valorile comune ale comunităţii euroatlantice27.
La ultimul Summit NATO, România şi-a consolidat securitatea
naţională, vizibilitatea şi, totodată, rolul în proximitatea sa geopolitică şi
geostrategică, căpătând o poziţie importantă în procesul decizional asupra
problemei de securitate euroatlantică.
În urma încheierii Parteneriatului strategic cu SUA, securitatea statului
român este expusă unor noi riscuri asimetrice, motiv pentru care va trebui să îşi
folosească cu mare inteligenţă şi prudenţă beneficiile asociate acestui
parteneriat. În acelaşi timp, este recomandat ca ţara noastră să analizeze foarte
atent modul în care diferiţi actori statali percep îmbunătăţirea statutului său
politico-militar şi social-economic.
Conştient atât de riscurile, cât şi de atuurile României în materie de
securitate, preşedintele Klaus Iohannis declara: „România şi-a asumat
angajamentul de a furniza securitate în regiune, de a susţine procesele de
stabilizare, reformă, democratizare şi integrare în zonă, de a promova o Europă
sigură, liberă şi prosperă, nu doar în interiorul NATO şi al Uniunii Europene, ci
şi în vecinătatea acestora. Trebuie să dovedim că, pe lângă apartenenţa noastră la
NATO, avem şi capabilităţile necesare pentru a participa la apărarea
colectivă”28.
THE CONTRIBUTION OF ROMANIA TO THE SOUTHEAST
EUROPEAN SECURITY
(Abstract)
The article also deals with the problem of South-Eastern security and
Romania’s joining peace maintaining forces, stability and safety of common borders in
the EU and NATO zones. The instability in the South-Eastern area clearly reflects that
the problem of defense takes on new meanings after a period of steep decline of
people’s interest, politically speaking, regarding the above-mentioned aspects.
Taking into account the new political context, that is the Ukrainian crisis, the
concept of security in Europe changes, especially within Eastern borders of NATO and
the EU. Romania is called on, not only to enlarge the defense budget, but also to act
more effectively and pragmatically in the new European security system; thus, helping
the development of regional cooperation in the field of defense policy, expanding the
democratic zone of prosperity and predictability.
27

Ministerul Afacerilor Externe, Rolul NATO în actualul context internaţional/
Parteneriatul NATO – UE, p. 3, pe site-ul oficial http://www.mae.ro/node/1570?page=3 (accesat
la 10.08.2015).
28
Ana Maria Lazăr, Iohannis: Planul de aplicare a Strategiei Naţionale de Apărare şi
actualizarea legislaţiei, prioritare, http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-planul-de-aplicare-astrategiei-nationale-de-aparare-si-actualizarea-legislatiei-prioritare-14690600
(accesat
la
10.08.2015).

Mihaela-Alexandra Vezuină
283
_______________________________________________________________________________

The main political objective in the South-Eastern part of Europe is to ensure a
stable and peaceful environment. Romania has become a catalyst for regional
cooperation policies. It is remarkable that its role grew as far as politics, economic
system and armed forces are concerned, after NATO’s and EU’s joining.
Keywords: security issue, Southeast European Security, the regional
cooperation, Romania’s contribution, the national security.
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ANDERSEN ŞI ROMÂNII


TUDOR NEDELCEA

Pe 2 aprilie 2015, micii cititori din întreaga lume au sărbătorit Ziua
Internaţională a Cărţii pentru Copii, zi instituită în anul 1976, începând chiar din
ziua de naştere a celebrului scriitor de literatură pentru copii, Hans Christian
Andersen (1805-1875), anul acesta împlinindu-se şi 210 ani de la naşterea sa.
Era necesară, firească, stabilirea unei asemenea zile, în condiţiile în care, azi,
Galaxia Marconi pare să „învingă” Galaxia Gutenberg, când copiii sunt văzuţi
mai mult în faţa calculatorului decât cu o carte în mână.
Dar cine este scriitorul care a determinat instituirea Zilei Internaţionale a
Cărţii pentru Copii? Este unul dintre scriitorii lumii cei mai citiţi şi apreciaţi de
către tinerii cititori. Cine n-a citit şi apreciat Soldatul de plumb, Privighetoarea,
Răţuşca cea urâtă, Hainele cele noi ale împăratului, Lebedele, Crăiasa Zăpezii,
Prinţesa şi mazărea, Zâna mării? În plus, pentru noi, românii, Andersen are o
rezonanţă aparte, făcându-ne cunoscuţi pe mapamond printr-o carte de călătorii
despre meleagurile noastre. Pe lângă scrierea unor basme fermecătoare,
Andersen a călătorit şi a scris despre aceste călătorii, fiind supranumit, în epocă,
„domnul Europa”. El a întreprins 29 de călătorii, fiind scriitorul cu cel mai mare
număr de voiaje măsurabile în kilometri1.
S-a născut la 2 aprilie 1805, în familia cizmarului Hans şi al AnneiMaria Andersen, în orăşelul Odense, unde urmează cursurile unei şcoli
particulare. Tatăl, cu „o inimă de poet”, îl introduce în lumea mirifică a basmelor
(în special a celor din O mie şi una de nopţi), dar, pe când micul Hans avea
aproape 10 ani, îl părăseşte definitiv, murind în urma unei boli căpătate în timpul
campaniilor lui Napoleon Bonaparte, în armata căruia cizmarul se înrolase
voluntar, ca ofiţer.
Mama, „femeie simplă, care nu ştia nimic dintr-ale vieţii”, îl angajează
ucenic la un postăvar, apoi croitor, dorind să-şi vadă odrasla ajunsă „croitor cu


Cercetător ştiinţific I, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: tudornedelcea2006@yahoo.com
1
Vezi: Marcel Romanescu, Andersen în România. O călătorie pe Dunăre, acum 100 de
ani, Bucureşti, 1941; Christian Andresen, Bazarul unui poet. Memoriile de călătorie în Grecia,
Orient şi ţările dunărene, Bucureşti, Edittura Univers, 2000; Constantin Juan-Petroi, Călători
străini prin Banatul de sud, Timişoara, Edititura Mirton, 1999; Constantin Juan-Petroi, idem,
https://bibliotecaonline.wordpress.com.
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 29, 2015, pp. 285-290
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faimă întocmai ca vecinul de peste drum”. Dar, fiul, moştenind firea visătoare şi
nepragmatică a tatălui, pleacă la 14 ani spre capitală, la Copenhaga, spre „a-şi
cuceri celebritatea”. Ştia să cânte şi să danseze, iar cu aceste calităţi voia să se
facă actor sau dansator. Un prim eşec i-a fost cauzat de către frumoasa
dansatoare Schell, care, probându-i calităţile actoriceşti, îl consideră nebun.
Adolescentul nu se dezarmează. Ajunge la directorul Conservatorului din
Copenhaga, Giuseppe Siboni; acesta, impresionat de vocea sa, se oferă să-i dea
gratuit lecţii de canto în vederea unui viitor angajament. Pierzându-şi vocea, din
cauza vârstei, abandonează muzica în favoarea teatrului, scriind şi o primă piesă,
Briganzii din Wissengerg, caracterizată de el, mai târziu, ca vădind „lipsă de
logică şi o atât de cumplită incultură”. Al doilea eşec, deci. Dar, cu perseverenţă
şi cu o anume şansă (prin deputatul Jonas Collin), obţine o bursă la Colegiul din
Slagese, în 1821, pe care-l urmează timp de şase ani, după care se transferă la un
liceu din Copenhaga, pe care-l absolvă în 1827.
La 24 de ani, vocaţia scriitoricească se concretizează. După câteva
încercări poetice, publică povestirea, plină de ciudăţenii şi de haz, O plimbare pe
jos de la canalul Holmen până la capătul dinspre miazănoapte al insulei
Amager, apoi vodevilul Amorul pe turnul Nikolai, urmat de primul volum de
Poeme (1830). Scurta călătorie în Germania, în 1831, unde-i cunoaşte pe
Ludwik şi Adalbert Chamiso, se va concretiza într-o carte de impresii, Siluete
dintr-o călătorie prin Harz şi Elveţia saxonă. De fapt, sub influenţa literaturii
fantastico-umoristice, a romantismului german, îşi va începe cariera literară.
Acest prim periplu european îi va dezvolta gustul pentru marile călătorii
continentale.
Andersen a vrut, aprioric, să se realizeze ca romancier şi dramaturg. Şi
nu se poate spune că n-a depus strădanii deosebite în acest sens. Mărturie stau
operele tipărite: drama Agnesa şi tritonul (1833), romanele: Improvizatorul
(1835), O. T. (1836), Numai un scripcaru (1837), Două baronese (1840), A fi
sau a nu fi (1849), Petre cel norocos (1870), poemul istoric Ahasverus (1847),
jurnalul autobiografic Povestea vieţii mele (prima parte în 1855, ultima parte în
1868). Dar dorinţa nu concordă întotdeauna cu realizările. În literatura
universală şi în inimile milioanelor de cititori, Andersen a rămas ca unul dintre
cei mai mari povestitori, alături de Ch. Perrault, fraţii Grimm, Puşkin, Selma
Lagërlof, Collodi, L. Tolstoi, Saint-Exupery, impunând basmul ca gen literar
major, împrumutând motive din poveştile scandinave cunoscute sau inventând
altele, sedus de farmecul inegalabil al poveştilor. Altfel spus, de scriitor: „Copil
fiind, cea mai mare bucurie a mea era să ascult poveşti, dintre care unele mi-au
rămas şi azi la fel de vii în amintire, altele au mai pălit, iar pe altele le-am uitat
cu desăvârşire. Am povestit aici [în primul volum de basme, intitulat Poveşti
istorisite copiilor, publicat în 1835, n. n.] câteva dintre ele şi dacă vor fi bine
primite voi da într-o zi un ciclu întreg de poveşti daneze”.
Şi, într-adevăr, poveştile scrise de el au avut audienţa cuvenită, statul
recompensându-l, începând cu 1838, cu o pensie anuală fixă. În 1839, apare
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volumul de povestiri Cartea de chipuri fără chipuri, scrisă atât pentru cei mici,
cât şi pentru cei mari, apreciată chiar de autor ca fiind o „Iliadă într-o coajă de
nucă”. Alte basme au un substrat afectiv. De pildă, basmele Sub salcie şi
Privighetoarea sunt inspirate de dragostea sa pentru cântăreaţa Jenny Lind,
„privighetoarea nordului”, basmul Logodnicii este inspirat şi dedicat iubitei sale
Ribord Voigt, povestirea Sporovăială de copii este scrisă în memoria
sculptorului conaţional Bertel Thorwaldsen, iar peregrinările sale în ţară şi peste
hotare îi inspiră scrierea câtorva basme şi povestiri pline de fantezie: Omul de
zăpadă, Crăiasa zăpezii, Fluturele.
Se stinge din viaţă la 4 august 1875, în casa negustorului Roligled, unul
dintre bunii săi prieteni, la care locuia în ultima parte a vieţii, şi este depus în
cripta familiei Collin.
Pentru români, un interes aparte îl prezintă volumul de călătorii Bazarul
unui poet, apărut în 1842. Însăşi decizia lui Andersen de a întreprinde o călătorie
pe meleagurile noastre are propria sa poveste. Iniţial, în a doua sa călătorie în
străinătate îşi propusese să viziteze Germania, Italia, Portugalia, Grecia, Imperiul
Otoman, Austria. La Hamburg îl cunoaşte pe Liszt, compozitorul, în Roma, pe
sculptorul nordic Thorvaldsen, la Atena participă la Sfintele Sărbători de Paşte,
din Grecia, după o escală la Smirna, ajunge la Constantinopol, unde îl cunoaşte
pe cizmarul Lange, compatriotul său şi, într-un fel, şi al nostru, întrucât Lange
şi-a exercitat meşteşugul şi la Galaţi, unde se căsătorise cu o româncă. Un
cizmar îi trezeşte scriitorului curiozitatea şi-l determină să-şi încheie călătoria pe
Dunăre, de la Marea Neagră până la Viena. Şi, astfel, în luna mai 1841,
Andersen admiră şi descrie impresiile sale de călătorie, descriere „atât de vie şi
colorată, pretutindeni [când] vine vorba de ţăranul român, băştinaş pe aceste
locuri, şi pretutindeni se desprinde impresia limpede a unităţii neamului nostru
între Marea Neagră şi Tisa, impresia care dă acestei mărturii neaşteptate o
actualitate surprinzătoare”2.
Studiind harta, după un prim voiaj de la Constanţa până la Giurgiu,
Andersen constată anumite valenţe ale Dunării, care ar putea trezi inspiraţia
poeţilor, căci acest fluviu este „cale nepieritoare spre Orient, care, din an în an,
va fi mai cercetată şi va purta odată pe valurile ei puternice, poeţi care vor şti
să cânte comorile de poezie cuprinse în orice tufă, în orice piatră de pe aceste
meleaguri”3.
Notele sale de călătorie pe Dunăre conţin date interesante nu atât de
ordin turistic sau geografic, cât mai ales etnografic şi istoric, prin intercalarea
unor obiceiuri şi ocupaţii care azi suscită zâmbete. De pildă, la Nicopole observă
patru negustori francezi care cumpărau arici din Bulgaria spre a-i revinde în
2
Marcel Romanescu, op. cit., p. 9. Vezi şi C. D. Fortunescu, Andersen în România,
recenzie publicată în: „Arhivele Olteniei”, Serie veche, XX, nr. 113-118, ian.-dec. 1941, pp. 227228.
3
Ibidem, p. 10.
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Franţa. Personajele româneşti îi apar, uneori, demne de pana unui poet sau
penelul unui pictor: „Multe curcubee s-ar fi ridicat aici, sub ochii paşalelor şi
boierilor, dar aveau să piară, căci niciun pictor sau poet nu le-a văzut!?”4
Miresmele de fân şi flori îl duc cu gândul la Danemarca.
Urcând, în amonte, ajunge la Cladova, ocolind, din păcate pentru noi,
oraşul Turnu-Severin, unde paza sârbească veghează ca pasagerii transporţi cu
bărcile până la Orşova să nu intre în contact cu băştinaşii, din cauza carantinei.
Peisajul îl încântă: stânci împădurite, case vopsite în roşu, minarete albe, seraiul
paşei îmbrăcat în haină albastră cu epoleţii din fir de aur, ţăranii români în
costume populare şi purtând pălării mari, ţărani care i se par a fi liberi. Fiecare
pasager, intrat în carantină, este întâmpinat de paşă şi primeşte o odaie văruită,
mobilată simplu, cu o masă şi un scaun, dar înconjurată de un peisaj mirific.
Bucătăria locului nu-i este pe plac: slănina şi varza acră, paharul de ţuică
şi cafeaua fără zahăr îi creează dureri de stomac. Lui Andersen nu-i scapă niciun
amănunt: doi tineri ţărani zdrenţuroşi, fugiţi din Austria şi adăpostindu-se la
Orşova, cântau la fluier cântece de jale, alţi doi artişti bucureşteni culegeau
aplauzele auditoriului pentru melodiile cântate la fluier sau nai, acesta din urmă
părându-i-se „o armonică de sticlă”.
La Mehadia, poposeşte într-o duminică a lunii mai 1841; aici, are
posibilitatea de a-i admira pe localnici în straiele lor de sărbătoare: fetele
îmbrăcate în altiţă cusută cu roşu şi verde, cu un opreg încheiat în ciucuri lungi
roşii, albaştri şi galbeni, la ureche purtând câte-o garoafă roşie. Bătrânele purtau
oprege cu ciucuri şi cămăşi din in, iar tinerii aveau trandafiri la pălărie.
Reîntors la Orşova, asistă la o horă românească, prilej de a lăsa pagini
memorabile: lăutarii cântă la cimpoi şi lăută, participanţii la horă sunt desculţi,
spre deliciul unor burghezi îmbrăcaţi în moda vieneză.
Deşi şederea sa la Orşova se datorează carantinei, Andersen este
impresionat: „În această parte a graniţei militare austriece locuiesc ţărani
români; am trecut prin câteva din satele lor pitoreşti. Pereţii de lut ai caselor
sunt crăpaţi; hârtia înlocuieşte pătratul ferestrelor; poarta, prinsă de stâlpi cu
scoarţă de copac împletită se deschide spre bătătura ce mişună de purcei, dar
mai ales de copii, care fac tumbe sub castanii bătrâni şi mirositori. Ţăranii
întâlniţi pe drum, în picioare în carele lor, goneau ca vechii romani pe
hipodrom”5.
La Cazane, entuziasmul scriitorului voiajor este deplin. Prin frumuseţea
peisagistică, faima Porţilor de Fier depăşeşte Valea Rinului. Aici întâlneşte o laie
de ţigani, adăpostiţi în peştera Veterani, o ţigăncuşă ghicind în palmă la lumina
focului şi urându-i danezului (în vederea unui bacşiş pe măsură): „Argintul să ţi
se facă aur, iar bogăţiile să-ţi crească pe fiece an”6.
4

Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 14.
6
Ibidem.
5

Andersen şi românii
289
_______________________________________________________________________________

Din voiajul său pe Dunăre, în care găseşte similitudini între români şi
danezi (totul are „un caracter danez, blând şi zâmbitor”), Andersen reţine în
mod deosebit, ca pe un lucru inedit, zona Porţilor de Fier. Şi ca o dovadă
peremptorie este menţionarea acestei zone în jurnalul său de amintiri – Povestea
vieţii mele, apărut în 1855. „Ambarcaţiuni mici străbăteau apele repezi ale
Dunării, prin locul numit Porţile de Fier, descris, de altfel, în cartea mea
«Bazarul unui poet». La Orşova, am fost opriţi în carantină într-o clădire
amenajată de ţăranii din Valahia. Apoi, spectacolul mişcător şi pestriţ reîncepu.
Priveliştea scăldată-n soare era punctată de vestigiile dominaţiei romane, de
admirabilul basorelief al lui Traian, săpat în stânci. Cetele de ţărani în costume
pitoreşti se amestecau cu cele ale soldaţilor austrieci şi cu triburile de ţigani
nomazi adăpostiţi în bordeie”7.
Gustul pentru marile călătorii europene, ocazie fericită de a lega
prietenii cu marile personalităţi ale epocii (Heinrich Heine, Victor Hugo,
Lamartine, Al. Dumas, von Chamiso, Ludwig Treck, cântăreaţa Jenny Lind,
Richard Björnsen, Giachimo Rossini ş.a.) va fi materializat în numeroase jurnale
de călătorie şi-i va influenţa, în mod inevitabil, şi cariera literară.
Bazarul unui poet, jurnalul călătoriei sale pe Dunăre, elaborat în şase
părţi, fiecare dintre acestea fiind consacrată ţărilor vizitate, prezintă un interes
aparte pentru români, prin descrierile unor regiuni şi a păstorilor noştri, pentru
similitudinile cu peisajul patriei sale, Danemarca. La Orşova, el admiră „ţinutul
scăldat în soare, punctat de vestigiile dominaţiei romane, magnificile
basoreliefuri ale lui Traian, săpate în stâncă”, se minunează de „costumele
pitoreşti ale ţăranilor şi de şetrele de ţigani oploşiţi în bordeie scunde de
pământ”.
Andersen este printre primii scriitori universali care introduc în literatura
lumii ţinuturile româneşti, elemente de etnografie locală, obiceiuri etc. Faptul
este cu atât mai remarcabil, cu cât Bazarul unui poet s-a bucurat de un succes
deosebit şi a constituit una dintre cărţile inimii sale. O spune, de altfel, însuşi
scriitorul: „În curând apăru Bazarul unui poet, cuprinzând impresii din
călătoriile în Germania, Italia, Grecia. S-a citit mult şi a avut ceea ce se cheamă
un adevărat succes. Mai multe personalităţi ale ţării mele se bucură sincer, între
alţii Oerstedt şi Oerhlerschläger, care mă încurajară cu căldură şi-mi
mulţumiră. Cartea a fost tradusă în germană, engleză şi suedeză. Editorul
englez Richard Bentley scoase o foarte frumoasă ediţie împodobită cu portretul
meu, din care îi trimisei un exemplar şi regelui Christian al VIII-lea. Germania
avu aceeaşi iniţiativă şi regele se bucură de renumele meu în străinătate”. Chiar
opinia criticilor s-a schimbat după apariţia cărţii: „După întoarcerea din această
ultimă călătorie [care cuprinde şi voiajul de pe Dunăre, n. n.] şi după tipărirea
Bazarului..., critica îşi schimbă modul de a mă judeca, devenind mai
binevoitoare”.
7

Constantin Juan-Petroi, op. cit., p. 81.
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După critică, este rândul cititorilor români să manifeste un interes în
plus faţă de opera scriitorului danez, creatorul de basme culte inspirate din
folclor, a unor fantezii pe teme de basm.
Copil al fericirii, cum însuşi se socoteşte, Andersen a convertit, precum
Arghezi, la noi, durerea şi tristeţea, necazurile şi nedrepatea în bucurie şi în
creaţie: „În drumul nostru spre perfecţiune, amărăciunea şi durerea pălesc,
singură frumuseţea rămâne”. Ne place să credem că drumul său pe meleagurile
româneşti a adăugat, la povestea vieţii sale, un „grăunte al bucuriei”,
reînfrumuseţând viaţa prin creaţie.

ANDERSEN AND THE ROMANIANS
(Abstract)
The article aims at an overview of the famous Danish writer and, especially, of
his travel diary, The Bazar of a poet, published in 1842. This journal, appreciated in his
country, is the result of his trip on the Danube from Constanta to Vienna, describing the
Romanian landscapes, the local people, customs, traditions, mentalities etc.
Andersen is one of the first Universal writers who introduces Romanian
provinces, local ethnographic elements, habits etc., in world literature.
Keywords: Andresen, Romanians, literature, travel, descriptions.
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1. Preliminarii
Terminologia juridică este legată în mod firesc de legislaţie, jurisprudenţă,
doctrina juridică, precum şi de diverse acte juridice individuale cu caracter public
sau privat. În aceste condiţii, începuturile terminologiei juridice româneşti se
regăsesc în primele pravile bisericeşti tipărite în limba română după a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, urmate de primele pravile laice tipărite la mijlocul
secolului al XVII-lea (Pravila lui Vasile Lupu – 1646 şi Pravila lui Matei Basarab
– 1652), continuate de legislaţia din epoca fanariotă (Pravilniceasca Condică –
1780, Sobornicescul hrisov – 1785, Manualul juridic al lui Andronache Donici –
1814, Legiuirea Caragea – 1818) şi de legislaţia cu puternice influenţe
vest-europene din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Codul Calimach – 1817,
dar tipărit în limba română în 1833, Condica criminalicească a Moldovei – 1826,
Regulamentele organice ale Munteniei şi Moldovei – 1832-1833 şi Condica de
comerciu – 1840), la care adaugă, de la mijlocul secolului al XVIII-lea,
jurisprudenţa şi, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, doctrina juridică.
În acest articol, prezentăm un număr de 77 de termeni juridici ieşiţi din uz,
excerptaţi dintr-un corpus alcătuit din 30 de titluri, dintre care 14 sunt lucrări de
doctrină juridică, 12 din domeniul legislaţiei şi patru sunt culegeri de jurisprudenţă
şi acte juridice. Deşi se încadrează subiectului abordat, nu am inclus 36 de termeni
juridici corespunzători literei A, respectiv abatisi, acheri, acliros, acţeptarisi,
adiafor, adichie, adichisi, aferma, afieromă, ahdname, ajurna, ajurnare,
amanetar, amanetarisire, amanetist, ambosaj, amelisi, amesos, amfivolie, aneris,
aniotar, antihrezist, antreprinzător, arădicata, arbitrarmente, arenduit, arestator,
arestaţiune, aretă, asermentat, asidos, asidosie, aşalandaj, atelis, auditorat, pe
care i-am prezentat într-un alt context, în numerele precedente ale revistei
„Arhivele Olteniei”1.
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O sumară analiză a celor 77 de cuvinte, din punctul de vedere al primei
atestări, corespunzător surselor de care am putut dispune, ne relevă următorul
tablou: a) secolul al XVII-lea: două cuvinte (apestitor, falchidion); b) secolul al
XVIII-lea: 16 cuvinte (amistuit, batalică, buiurdisist, catastasie, catiodar,
chesagiu, chinisi, chiros, ciftliciu, condicărie, cumpanit, curuncă, davat, dăzloji,
eretos, furare); c) prima jumătate a secolului al XIX-lea: 26 de cuvinte
(afilichiotis, afilix, analogit, anilichiotis, anilix, balotaţie, baştinie, buiurdismă,
castrenzia, catagraficesc, chirietoriu, contradar, contradăruire, contrapoliţă,
contrazestre, controlaricesc, curatorisit, cuvenime, deci 3, dezamanetarisi,
donosire, ferpot, ferpotarisi, filodorimasă, formaliceşte, formăluit); d) a doua
jumătate a secolului al XIX-lea: 19 cuvinte (afisa, catagrafisire, catagrafisit,
certifia, ces, comurenţi, conces, contrafactor, criminalmente, deconfitură,
delictant, denonsaţie, deşeanţă, disimţământ, dopiă, emfiteutecar, fondare,
forcluziune, forsat); e) secolul al XX-lea: 14 cuvinte (bârtăcie, brăzdaş,
cambiariceşte, canonicesc, canoniceşte, capturator, catagrafiat, catagrafiere,
civiliceşte, contravenţionalist, criminalizat, curand, cuxă, dijmănar).
În ceea ce priveşte originea termenilor, aceasta reflectă situaţia politică a
ţărilor române aflate sub suzeranitate otomană şi sub regim fanariot, până la
jumătatea secolului al XIX-lea, aproape toţi termenii împrumutaţi având
etimologie directă sau indirectă (în cazul cuvintelor compuse în care numai
prefixele şi sufixele sunt româneşti) grecească (afilichiotis, afilix, analogit,
anilichiotis, anilix, catagraficesc, catastasie, catiodar, chinisi, chiros, eretos) şi
turcească (batalică, buiurdisit, buiurdismă, chesagiu, chirietoriu, ciftliciu, davat,
dezmanetarisi); alte două cuvinte – care au etimologie germană (ferpot şi
ferpotarisi) şi răspândire limitată la zona Olteniei – sunt o reminiscenţă a celor
21 de ani în care Mica Valahie a fost încorporată Imperiului Austriac; spre
sfârşitul acestei perioade, mai exact odată cu Regulamentele Organice,
înregistrăm începutul influenţei occidentale asupra dreptului românesc, resimţită
prin doi termeni cu etimologie franceză (curatorisit – 1833 şi controlaricesc 
1850) şi unul cu etimologie italiană (balotaţie  1832).
De la jumătatea secolului al XIX-lea, terminologia juridică românească se
modernizează graţie receptării masive a legislaţiei şi doctrinei juridice franceze.
Cei mai mulţi termeni juridici pătrunşi cu acest prilej se regăsesc şi astăzi în
limba română, fiind pe deplin asimilaţi şi alcătuind o mare parte din ceea ce
constituie limbajul tehnico-ştiinţific din domeniul ştiinţelor juridice. Alţii au
rămas ca franţuzisme care, după ce au circulat câteva zeci de ani în doctrina,
jurisprudenţa şi legislaţia românească, au ieşit din uz. Statistica celor 19 termeni
pe care i-am înregistrat pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din
punctul de vedere al etimologiei, este concludentă în relevarea puternicului
impact pe care l-a avut limba franceză asupra terminologiei juridice româneşti,
aproape trei sferturi fiind împrumutaţi din doctrina franceză: agisa, certifia,
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conces, contrafactor, criminalmente, deconfitură, delictant, denonsaţie,
deşeanţă, disimţământ, emfiteutecar, forcluziune, forsat.
Cuvintele sunt analizate după metodologia Micului Dicţionar Academic2,
fiecare apelativ fiind structurat în următoarele secţiuni: cuvântul-titlul, categoria
morfologică, prima atestare a cuvântului-titlu, pronunţarea cuvântului-titlu,
variante lexicale, indicaţii morfologice (pluralul în cazul substantivelor şi
adjectivelor, indicativul prezent în cazul verbelor), etimologia (menţionată
numai în grafie latină), indicaţia numărului de sens, aria de răspândire, paranteza
explicativă, unităţi frazeologice de tipul sintagmelor, sensul şi sinonimia. În
plus, am ilustrat fiecare cuvânt-titlu cu unul sau mai multe citate, sursa citată
fiind indicată printr-o siglă urmată de menţionarea paginii sau, în cazul actelor
normative, a articolului corespunzător în care a fost identificat cuvântul-titlu.
2. Lista abrevierilor
a
a
afs
ai
ap.
apr.
art.
asr
At:
aug.
av
C. com.
rom
d.
drr
E:
fr
frî
frm
ger
gmî
grî
ian.
it
2

anul
adjectiv
adjectiv
feminin
singular
adjectiv invariabil
apud
aprilie
articol(ul)
astăzi rar
atestare
august
adverb
Codul
comercial
român
despre
derivat regresiv
etimologie
franţuzesc(ul)
franţuzism învechit
franţuzism
german(ul)
germanism învechit
grecism învechit
ianuarie
italian(ul)

lat
li.
lit.

latinesc(ul)
livresc
litera

mart.
M.Of.
nc.
ng.
nr.
oct.
p.
P:
pbl.

martie
Monitorul Oficial al României
necunoscut
neogrecul
număr(ul)
octombrie
pagina
pronunţare
probabil

pct.
pl
Pzi:
reg
sept.
sf
sfi
si
Si:
sm
smf

punctul
plural
prezentul indicativ
regional
septembrie
substantiv feminin
substantiv feminin invariabil
substantiv invariabil
sinonim
substantiv masculin
substantiv masculin şi feminin

Micul Dicţionar Academic, volumul I, Literele A-C, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2001, pp. IX-XIII.
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itm
iul.
iun.
iuz
înv
îoc
îrg

italienism
iulie
iunie
ieşit din uz
învechit
în opoziţie cu
învechit şi regional

îs
îvr

în sintagma
învechit şi rar

smp
sn
S şi:
tc
tcm
Trs
v
V
vt

substantiv masculin plural
substantiv neutru
variantă de scriere
turcesc(ul)
turcism
Transilvania
la numărul indicaţiei de pagină =
verso
variantă
verb tranzitiv
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(1634-1800), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1982.
POTRA, D., II = George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti
(1821-1848), Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1975.
RĂDOI, C. = Ioan Rădoi, Călăuza cetăţianului în materie judiciară. Manual
teoretico-practic, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1900.
ROMO = Regulamentul organic al Moldovei, ap. HAMANGIU, C. G., I.
ROMU = Regulamentul Organic al Munteniei, ap. HAMANGIU, C. G., I.
TANOVICEANU, D. P. = I. Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol. I, II, Bucureşti,
Atelierele Grafice „Socec&Co.”, 1912.
TANOVICEANU, P. P. = I. Tanoviceanu, Curs de procedură penală română,
Bucureşti, Atelierele Grafice „Socec&Co.”, 1913.
VULCĂNESCU, E. = Romulus Vulcănescu, Etnologie juridică, Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, 1970.
4. Arhaisme juridice neincluse în DLR
afilichiotis si [At: a. 1814, MAN. JUR., XXIX, 3/E: pbl. ngr] (Grî)
Situaţie în care se afla, în reglementarea vechiului drept românesc, o persoană cu
vârsta cuprinsă între 14-25 de ani. Osebit fiind tânărul în afilichiotis, adică între
14 şi 25 de ani, de la împlinirea a 25 de ani are de la pravilă 10 ani, fiind de
faţă, şi 20 de ani nefiind de faţă, întru care vreme poate să mişte jalobă…, iar
împotriva celor ce cu rea-credinţă stăpânesc lucrurile lor după împlinirea a
afilichiotis, adică de la 14 ani a vrâstii, poate să mişte judecată până la 30 de
ani.
afilix si [At: a. 1814, MAN. JUR., XXIX, 3/E: pbl. ngr] (Grî) Persoană cu
vârsta cuprinsă între 14-25 de ani care dispunea, în vechiul drept românesc, de o
capacitate juridică restrânsă. Iar pentru vânzători, cumpărături, schimburi ce va
face afilix cu păgubirea sa, de va cunoaşte în urmă că s-a păgubit şi s-a asuprit,
poate cu cuvântul nevrâstniciei, după împlinirea vrâstei legiuite, până în patru
ani să mişte judecată…
agisa vt [At: 19 oct. 1871, ap. HAMANGIU, C. G., II, 189/Pzi: ~ sez / E:
fr. agir] (Frî) A acţiona (în justiţie). Procurorii de secţiune ai curţei, atunci când
prin delegaţiunea procurorului general agisează, vor purta tot în acel mod o
panglică de aceiaşi estensiune de mătase albastră, pe la margine cu fir de argint
şi placă de argint (Art. 1 lit. b, Decret pentru însemnele exterioare ale membrilor
parchetelor, judecătorilor de instrucţiune şi judecătorilor de pace din 19
octombrie 1871).
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amistuit, ~ă a [At: 29 ian. 1742, CONDICA M., 215v/ II, 393 / Pl: ~iţi, ~e
/ E: amistui] (D. un act, document, înscris) Care a fost distrus. Fiind zapisul
amistuit, n-au putut să-l scoată să i-l arete.
analogit, ~ă a [At: a. 1832, art. 368, ROMO, ap. HAMANGIU, C. G., I /
Pl: ~iţi, ~e / E: analog2 + -it] Stabilit după o anumită proporţie. Si: (înv)
analoghisit. Dacă pricina va fi de competenţa instanţei de mai jos unde s-au
căutat şi s-au hotărât, partea nemulţumită va fi datoare, mai înainte de a apela,
a răspunde la cea mai de jos instanţă cauţia hotărâtă după aşezământ analogită
după nemulţumirea ce ar fi arătat, sau pentru totul sau pentru parte.
anilichiotis si [At: a. 1817, MAN. JUR., XXX, 5 / E: pbl. ngr] (Grî) Stare
a unei persoane cu vârsta mai mică de 14 ani în cazul băieţilor, respectiv 12 ani
în cazul fetelor, lipsită total de capacitatea de exerciţiu, potrivit vechiului drept
românesc. Iar fiind la mijloc anilichiotis, adecă, copilărească nevrâsnicie, se
întorc despre amândouă părţile darurile.
anilix si [At: a. 1814, MAN. JUR., XXV, 2 / E: ngr anilik] (Grî) Copil
mai mic de 14 ani Si: (nob) infans. Fiiul are dreptate din pravilă a răscumpăra
lucrul maicei sale, ce s-ar fi vândut de tatăl său, sau lucrul tatălui său, ce s-ar fi
înstrăinat de mumă-sa în vremea ce se afla nevrâsnic…, însă de au fost anilix a
14 ani, are din pravilă 30 de ani.
apestitor,~oare a [At: a. 1652, ÎNDR. LEG., glava 242 / Pl: ~i, ~oare / E:
apesti + -tor] (D. o infracţiune) Care este premeditat Si: intenţionat, (asr)
precugetat. Aceasta se chiamă moarte apestitoare pentru că o face omul cu
deadinsul.
balotaţie sf [At: a. 1832, art. 300 ROMU, ap. HAMANGIU, C. G., I / Pl:
~ii / E: it ballotazione] (îvr) Alegere prin supunere la vot. (1) Ceilalţi trei se vor
alege prin balotaţie într-o adunare întocmită din cei mai însemnaţi neguţători ai
oraşului (Art. 300, ROMU). (2) Toţi şefii consulatelor au dreptul a fi membri
provisori fără balotaţie (BUJOREANU, C., 2108).
baştinie sf [At: a. 1817, ap. PERETZ, H., 309 / V: ~ tenie / Pl: ~ii / E:
baştină + -ie] Imobil moştenit din moşi-strămoşi. Şi precum se află o mulţime de
asemenea hrisoave de întărituri locuitorilor moşinaşi pe başteniile şi ocinele lor,
fără a se pomeni de dame de mai înainte, ce numai rezemându-se pe urmata lor
veche stăpânire.
batalică sf [At: 14 mai 1776, ap. ACTE JUD., 71 / E: pbl tc] Dovadă
scrisă Si: chitanţă. Să jure medelniceru Dumitrache cum că au numărat banii la
cămară… şi nu s-au trecut la vreo batalica, nici este altă mijlocire.
bârtăcie sf [At: a. 1970, VULCĂNESCU, E., 82 / Pl: ~ii / E: nct] (Reg;
îvr) Asociaţie realizată în scopul întrajutorării la muncile agricole Si:
întovărăşire, (reg) ortacie, (reg) pârtecie, (reg) sâmbrie, tovărăşie. În Banat
tovărăşia se numea bârtăcie.
brăzdaş sm [At: a. 1976, CERNEA, I., I, 213 / Pl: ~şi / E: brazdă + -aş]
(în Moldova, în Evul Mediu) Persoană care depunea jurământul ca martor
într-un proces referitor la stabilirea hotarelor, purtând pe cap sau pe umeri o

298

Teodor Sâmbrian
_______________________________________________________________________________

brazdă de pământ. În Moldova cei ce jurau puneau brazda direct pe cap sau pe
umeri, fapt pentru care se numeau brăzdaşi.
buiurdisit, ~ă a [At: 15 dec. 1793, ap. POTRA, D., I, 387 / P: bu-iur / Pl:
~iţi, ~e / E: buiurdisi, din tc buiurdiu] (D. un act sau ordin administrativ sau
judecătoresc) Care a fost transmis unei autorităţi inferioare. (1) Dobre uncheaşi
Andrei Grecu… ne arată şi ei jalba ce au dat-o mării tale dăn partea opşti
mahalale, şi buiurdisită iarăşi la acest departament ca să să cerceteze.
(POTRA, D., I, 387). (2) Şi să văzu această jalbă buiurdisită de către dumnealui
biv vel vornic Mihalache Manu (ibidem, II, 114).
buiurdismă sf [At: 6 iul. 1823, ap. POTRA, D., II, 112 / V: ~izmă / Pl:
bu-iur~ / Pl: ~me / E: buiurdisi + -ismă] Ordin domnesc Si: buiurdiu. Mahalagii
din mahalaoa Vergului… au dat jalbă mării sale răposatului întru fericire domn
Alexandru Vodă Suţul, în dosul căriia jălbi dăndu-să buiurdizmă către
dumnealor veliţii vornici i dumnealui vel spătar ca să cerceteze fiinţa adevărului
în faţa locului.
cambiariceşte av [At: a. 1921, FINŢESCU, C., I, 10 / E: cambiar +
-iceşte] În conformitate cu normele privitoare la cambie Si: cambialmente,
cambiarmente. Până la acceptare trasul nu e obligat cambiariceşte.
canonicesc, ~ească a [At: a. 1915, PERETZ, I., 553 / Pl: ~eşti / E: canon
+ -icesc] Privitor la canoane Si: canonial, canonic2. Vom trece la canonişti
celebri şi la lucrările lor canoniceşti.
canoniceşte av [At: a. 1915, PERETZ, I., 555 / E: canon + -iceşte] În
conformitate cu canoanele. Astfel, femeia ce avortează, deşi e considerată ca
ucigaşă, nu e pedepsită decât canoniceşte.
capturator sn [At: 11 mart. 1912, ap. HAMANGIU, C. G., VII, 100 / Pl:
~oare / E: captura + -tor] Vapor care capturează o navă inamică sau marfa
inamicului transportată de o navă neutră. Dacă vaporul este prins, ea este
expediată cu cea mai mică întârziere posibilă de către capturator (Art. 1, alin. 2,
Convenţiune privitoare la câteva instrucţiuni la exerciţiul dreptului de capturare
în războiul pe mare, M.Of. nr. 272 din martie 1912).
castrenzia sfi [At: a. 1814, MAN. JUR., XXXVI, 1 / E: lat castrensis] (În
Roma antică) Bunuri dobândite în proprietate cu ocazia exercitării serviciului
militar de către fiii aflaţi sub putere părintească. Ceale ce câştigă fiii cu
ostenelile lor şi cu isteţimea şi cu vrednicia lor… (care să numesc în pravilă
castrenzia şi chvaizi castrenzia) sânt drepte ale lor şi au deplină stăpânire
asupra acelor lucruri… cum şi câştigurile din războae.
catagrafiat, ~ă a [At: 10 mart. 1915, ap. HAMANGIU, C. G., VIII, 788 /
Pl: ~aţi, ~e / E: catagrafia] Inventariat. Armăsarii şi iepele suspecte
individualizate prin marcare şi catagrafiate se vor ţine separat (Art. 179, alin.
ult., Regulament general la Legea de poliţie sanitară veterinară, M.Of. nr. 272
din 10 martie 1915).
catagraficesc, ~ească a [At: 14 iul. 1850, ap. BUJOREANU, C., 548 / Pl:
~eşti / E: catagrafic + -esc] Referitor la catagrafie Si: catagrafic. Fără a se face
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preschimbarea satelor în altă vreme decât după un period catagraficesc. (Art. 1,
Legiuire pentru organisaţia grănicerilor, 14 iulie 1850).
catagrafiere sf [At: 10 mart. 1915, ap. HAMANGIU, C. G., VIII, 779 / Pl:
~ri / E: catagrafia] Recensământ. Serviciile veterinare… vor exercita pe o rază
cât mai întinsă un control repetat al animalelor susceptibile a se contamina, vor
lua măsuri pentru catagrafiere şi vor supraveghea facerea transporturilor lor
(Art. 91, Regulament general la Legea de poliţie sanitară veterinară, M.Of. nr.
272 din martie 1915).
catagrafisire sf [At: 11 aug. 1862, ap. BUJOREANU, C., 846 / Pl: ~ri / E:
catagrafisi] Înregistrare. Lucrările arestaţilor vor fi înscrise într-o condică unde
la catagrafisire… arestatul subscrie şi la primirea lor iarăşi subscrie (Art. 64,
Aşezământul comptabilităţii caselor centrale de pedeapsă).
catagrafisit, ~ă a [At: 30 apr. 1857, ap. BUJOREANU, C., 746 / Pl: ~iţi,
~e / E: catagrafisi] Recenzat. Toţi coloniştii sunt îndatoriţi… în cătimea ce s-ar
cuveni pe numărul sufletelor catagrafisite şi aflate în fiecare colonie (Art. 151,
Statutul coloniilor bulgăreşti din Basarabia).
catastasie sf [At: a. 1779, ap. ACTE JUD., 817 / Pl: ~ii / E: ngr katastasi]
Stare de fapt. Deci, îndestulă pildă avem aceasta spre a cunoaşte domniia mea
că celelalte streji cu asemenea catastasie sânt, din care să poate pricinui tot
feliul de furtişaguri.
catiodar si [At: 12 nov. 1776, ap. ACTE JUD / P: ~ti-o~ / E: ngr
kationtas] (Grî) Rudă directă pe linie ascendentă. Despa nu este din aniotar sau
din catiodar, ci este şi ia din rudele cele dă alături.
certifia vt [At: a. 1861, ap. BUJOREANU, C., 1235 / Pzi: ~iez / E: fr
certifier] (Frî) Certifica. Văzut şi certifiez (Art. 38, Instrucţiuni pentru formarea
rolurilor (tabele) de numele contribuabilor cu contribuţia întreagă).
ces, ~ă a [At: a. 1879, ap. BAROZZI, R., II, 348 / Pl: ~eşi, ~e / E: lat
cessus] 1 (D. o creanţă) Care este cedat. Când se cere interogatorul spre a se
dovedi că cesiunea e fictivă şi că cedentele a rămas adevăratul proprietar al
creanţei cese, instanţa de fond nu poate respinge o asemenea cerere fără a nu
comite un adevărat exces de putere (BAROZZI, R., II, 441). 2 (Îs) Debitor ~
Debitor al unei creanţe pe care creditorul o cedează unui cesionar. (1) Hotărârea
intervenită între cedente şi cesionar nu este opozabilă debitorului ces care n-a
luat parte la această judecată (BAROZZI, R., II, 348) (2) Dar pentru ca… în
relaţia cedentului şi a cesionarului cu debitorul ces… efectul translativ să se
producă, se cere ca cesiunea să fie notificată (prin portărei) debitorului ces, sau
ca debitorul ces să fi acceptat cesiunea prin act autentic (CANTACUZINO, E.,
494).
chesagiu sm [At: 13 mart. 1778, ap. ACTE JUD., 573 / Pl: ~ii / E: pbl tc]
Hoţ. În hanul lui Celibe aga la Ruşciuc… zice că i-au luat şi chesagii[i] 300 de
pielcele.
chinisi vt [At: 8 mai 1776, ap. ACTE JUD., 63 / Pzi: ~sesc / E: pbl ngr] A
porni un proces. (1) Apoi după aceasta au început Preda a chinisi judecata. (2)
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Într-acei ani numitu Ion Pripici n-au chinisit nicio pâră asupra bărbatî-său
(ibidem, 398).
chirietoriu sm [At: a. 1833, ap. COD. CALIMACH, 849 / Pl: ~ri / E:
chirie + -toriu] Persoană care închiriază ceva chiriaşului sau locatarului Si:
chiriator, închirietor, locator. Chirietoriul este acel ce dă în chirie o casă, o
dugheană sau altceva.
chiros si [At: 17 iun. 1776, ap. ACTE JUD., 109 / E: ngr enkyros] (Grî)
Valabilitate. (1) Deci… am hotărât ca hotărniciia dintâi a 24 boeri să aibă
chiros şi dupe această hotărnicie să aibă toţi a stăpâni părţile. (2) Deci am
hotărât după pravilă ca socoteala dintâi… să fie bună, adică să aibă chiros
(ibidem, 156). (3) Şi acel zapis nu are nici un chiros (ibidem, 201).
ciftliciu sm [At: sec. XVIII, ap. INST. FEUD., 100 / Pl: ~ii / E: tc ciftci]
(Tcm, în Imperiul Otoman) Persoană care poseda o moşie mică (ciftlâc) Si:
fermier. Ciftlicciul apare în poziţia juridică a posesorului unui domeniu util,
expus în principiu evicţiunii din partea statului otoman.
civiliceşte av [At: a. 1912, TANOVICEANU, D. P., I, 534 / E: civil +
-iceşte] În conformitate cu normele dreptului civil Si: civilmente. Toma Dragu…
susţine că ireparabilitatea e caracterul distinctiv al acţiunilor penale faţă cu
cele sancţionate numai civiliceşte.
comurenţi smp [At: a. 1890, ALEXANDRESCO, E., III, 226 / E: lat
commurentes] Persoane care au decedat în aceeaşi împrejurare sau în
împrejurări diferite dar în acelaşi timp, fără a se cunoaşte ordinea deceselor Si:
comorienţi. La noi, deci, în lipsă de asemenea presumţiuni, ca şi în codul italian,
părţile pot dovedi prin orice soi de mijloace supravieţuirea unuia din comurenţi.
conces, ~ă a [At: a. 1868, ap. BUJOREANU, C., 1990 / Pl: ~eşi, ~e / E:
drr concesiona] Care a fost dat în concesiune Si: concesionat2. Concesionarii
primesc concesiunea acordată în întregul ei şi sunt ţinuţi a termina liniele
concese în terminile prevăzute la §6 (M.Of. nr. 216 din 1868).
condicărie sf [At: a. 1794, ap. PERETZ, H., 264 / Pl: ~ii / E: condică +
-rie] Registratură. Care adeverinţă de chezăşie… să o poprească dumnealoru la
condicărie.
contradar sn [At: a. 1833, COD. CALIMACH, art. 1268 / Pl: ~uri / E:
contra- + dar] (Iuz) Liberalitate efectuată în scop de recompensă Si:
contradăruire. Dacă cineva mai înainte de a trăda darul se va alcătui să ia
contradar, nu se socoteşte de adevărat dar întregul lucru dăruit, ci numai partea
preţului său, în cât va covârşi preţul, a contradarului.
contradăruie sf [At: a. 1833, COD CALIMACH, art. 1259 / Pl: ~ri / E:
contra- + dăruie] Contradar. (1) Dăruirea răsplătitoare, care se zice şi
contradăruie, este când cineva dărueşte altuia în sămn de mulţămire pentru vreo
slujbă ce i-au făcut de mai înainte sau pentru altă facere de bine (COD.
CALIMACH, art. 1259). (2) Contradăruirea perpetua sub o formă
instituţionalizată vechea tehnică şi structură a potlaciului (INST. FEUD., 124).
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contrafactor sm [At: 1 apr. 1862, ap. BUJOREANU, C., 2063 / Pl: ~i / E:
fr contrefacteur] Persoană vinovată de reproducerea frauduloasă a unei lucrări
Si: falsificator, plagiator. Pe lângă exemplarele confiscate, tot contrafactorul va
fi dator a plăti adevăratului proprietar o sumă echivalentă cu preţul de 1000
exemplare a ediţiunei originale (Art. 7, Lege asupra presei, promulgată prin
Decretul No. 263 din aprilie 1862).
contrapoliţă sf [At: a. 1840, COND. COM., art. 171 / Pl: ~ţe / E: contra3
+ poliţă] Poliţă la vedere emisă de posesorul unei poliţe neplătite la scadenţă şi
trasă asupra unuia dintre giranţii anteriori Si: contracambie. Contra-poliţă este o
poliţă nuoă, prin care înfăţişetorul îşi ia înapoi de la trăgător sau de la unul din
giranţi suma ce se cuprinde în poliţa cea protestată, cheltuelile urmate şi
despăgubirea pentru scăzământul ce va fi cercat la preschimbarea poliţei.
contravenţionalist sm [At: a. 1912, TANOVICEANU, C. P., II, 356 / P:
~ţi-o~ / Pl: ~işti / E: fr contraventionnaliste] (Iuz) Persoană care execută închisoare
contravenţională. La acestea trebuie a se adăuga închisorile speciale pentru
detenţionişti şi aresturile judeţene pentru contravenţionalişti.
contrazestre sf [At: a. 1833, COD. CALIMACH, art. 1669 / V: (îrg) ~zăs~
/ Pl: (înv) ~zăstruri / E: contra3 + zestre] (Iuz) Donaţie primită de soţie înainte
sau în timpul căsătoriei ca replică la zestrea pe care o aducea Si: (înv) dar
nuntesc. (1) Contrazăstre este o deosebită alcătuire, prin care bărbatul sau
altcineva în numele lui dă femeii daruri privitoare cătră zestrea ei. (2) În acele
întâmplări în care părinţii sânt datori să dee zestruri fiicelor, sânt îndatoraţi să
dee şi fiilor cuviincioasele contrazăstruri (ibidem, art. 1670). (3) Contrazestrea
era o libertate antenupţială pe care bărbatul sau altcineva în numele lui o făcea
femeei şi pe care ea o dobândea la moartea bărbatului (ALEXANDRESCO, E.,
VIII, 534).
controlaricesc, ~ească a [At: 30 iun. 1850, ap. BUJOREANU, C., 517 /
Pl: ~eşti / E: controla + -ricesc] Care aparţine controlului. Păzindu-se toate
controlariceştile forme… (Art. 10, Legiuire pentru reorganisaţia dorobanţilor
judeţelor, 30 iunie 1850).
criminalizat, ~ă a [At: 30 mai 1941, ap. HAMANGIU, C. G., XXIX / II,
1167 / Pl: ~aţi, ~e / E: criminaliza] (Iuz; în sistemul clasificării infracţiunilor în
crime, delicte şi contravenţii) Care a fost calificat drept crimă (1-3) şi pedepsit
ca atare. Delictele de luare de mită fiind criminalizate prin decretul-lege din
7 noiembrie 1940, tribunalele au devenit incompetinte să judece procesele de
această natură ce se aflau în cercetarea lor (Raportul ministrului de justiţie la
Decretul-lege pentru stabilirea modului de sesizare a curţii de apel pentru
procesele de luare sau dare de mită în faţa tribunalelor, M.Of. nr. 125 din 30 mai
1941).
criminalmente av [At: a. 1868, ap. BAROZZI, R., II, 548 / E: fr
criminellement] Din punct de vedere penal Si: penalmente. Inculpatul nu e
culpabil criminalmente de acel fapt.
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cumpanit, ~ă a [At: 23 mart. 1792, ap. POTRA, D., I, 375 / Pl: ~iţi, ~e /
E: (înv) cumpanie] Care face parte dintr-o societate comercială Si: companion,
companist, cumpanist. O carte de socoteală a neguţătorilor cumpaniţi.
curand sm [At: 12 sept. 1919, ap. HAMANGIU, C. G., IX-X / Pl: ~nzi / E:
lat curandus] (Trs; liv) Persoană aflată sub curatelă. (1) Se vor expropria în
întregime… toate proprietăţile rurale… ale alienaţilor şi curanzilor, întrucât nu au
descendenţi (Art. 2, pct. 2, lit. c, Decret-lege nr. 3911 pentru reforma agrară în
Transilvania, Banat şi ţările ungurene, M.Of. nr. 117 din 12 septembrie 1919). (2)
Prin capacitate juridică se înţelege: major, minor, interzis, curand (Art. 2, alin. 3,
Regulament de aplicare a legii pentru reformă agrară din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş, M.Of. nr. 174 din 4 noiembrie 1921, ap. HAMANGIU,
C. G., IX-X, pp. 756-803).
curatorisit sm [At: a. 1833, COD. CALIMACH, art. 1966 / Pl: ~iţi / E:
curator + -isit] Persoană aflată sub supravegherea unui curator Si: (îrg) curand.
Între însoţiţi, între fii, între epitropisiţi sau curatorisiţi, nu poate să înceapă, nici
să urmeze uzucapia sau prescripţia în câtă vreme însoţiţii vor petrece în
legătura căsătoriei şi ceilalţi se vor afla supt stăpânirea sau puterea părintelui
ori a epitropului sau curatorului.
curuncă sf [At: 12 aug. 1776, ap. ACTE JUD., 189 / E: nct] Taxă plătită
de evrei marelui rabin pentru tăierea animalelor de sacrificiu. Iar pentru obiceiul
ce au fost între evrei, care s-au chemat curunca, adică, câte vite să tăia pe an
caşer, le lua baş-hahamul câte bani 40 şi dă vita mică câte bani 30, acel obiceiu
s-au rădicat.
cuvenime sf [At: a. 1826 (Condica criminalicească a Moldovei, art. 108),
ap. JUD. DOM, II, 172 / E: nct] Înrudire. Jurământ bisericesc să cuvine a să da
marturilor când vor fi cu totul depărtaţi de orice interes, neavând nicio
cuvenime cu învinovăţitul.
cuxă sf [At: 5 apr. 1928, ap. HAMANGIU, C. G., XV-XVI, 1019 / S şi:
kuxă / Pl: ~xe / E: nct] (Îrg) Drept de participare la beneficiile rezultate din
exploatarea în asociere a minelor din Transilvania. (1) Asociaţiunile de
exploatare minieră în care participarea la averea socială este constituită pe
părţi (cuxe) sunt obligate… să se transforme în societăţi anonime miniere
române (Art. 84, Regulament pentru recunoaşterea şi validarea drepturilor
miniere, M.Of. nr. 78 din 5 aprilie 1928). (2) Regulamentul… se va aplica… şi
asociaţiunilor miniere pe kuxe din Ardeal şi Banat (Art. 264, alin. ult., Lege
pentru exploatarea minelor, M.Of. nr. 71 din 28 martie 1929, ap. HAMANGIU,
C. G., XVII, 352). (3) O originală adaptare la specificul exploatărilor miniere a
tradiţiilor comunitare agrare româneşti a fost sistemul cuxelor, folosit în
exploatările miniere mici (IST. DR., II / 2, 25).
davat sm [At: 6 mart. 1766, ap. POTRA, D., I, 235 / Pl: ~aţi / E: te dava]
(Tcm) Reclamant. Şi am cercetat ca să se mai găsească şi alţi davaţi să ştie
piatra unde au fost mai înainte şi să ia cartea de blestem şi nu s-au mai găsit
alţii.
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dăzloji vt [At: 7 mart. 1780, ap. ACTE JUD., 855 / Pzi: ~jesc / E: cf des- +
zălogi] A scoate de sub zălog Si: dezlogi. Şi tot acest Frâncul jăluitor… mai zise
că, după ce au dăzlojit această jumătate parte dă moş ce o vânduse Stan Untea cu
Stan Briia, Marcului, în urmă s-au învoit între dânşii.
deci3 sn [At: 12 apr. 1839, ap. BUJOREANU, C., 508 / Pl: ~iuri / E: nct]
Dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti3. Iar deciul care cuprinde în sine
otărârea judecăţii se arată în jurnal şi prin urmare o schimbare de cuvântul mai
mult sau mai puţin la un jurnal preface însuşi fiinţa otărârii (Ofis domnesc al lui
Alexandru Dimitrie Ghica din 12 aprilie 1839 No. 61, publicat în Buletinul
Oficial No. 24 din 1839).
deconfitură sf [At: a. 1864, COD CIV.1, art. 1025 / Pl: ~ri / E: fr
déconfiture] (Frm) Situaţie de insolvabilitate în care se află un debitor
necomerciant. (1) Debitorul nu mai poate reclama beneficiul termenului când
este căzut în deconfitură (COD. CIV.1, art. 1025). (2) Femeia… nu poate
pretinde niciun drept de preferinţă pentru dota sa în contra creditorilor soţului
său căzut în deconfitură sau faliment (BAROZZI, R., II, 104). (3) Creditorul nu
poate cere plata… afară numai dacă debitorul fiind comerciant a suspens plăţile
sale, sau când debitorele este căzut în deconfitură (insolvabilitate civilă)
(ERACLIDE, E., II, 434). (4) Deconfitura sau insolvabilitatea necomerciantului
(ALEXANDRESCO, E., V, 179). (5) În art. 1025 şi 1133 se întrebuinţează
neologismul deconfitură (ALEXANDRESCO, E., VI, 499 ad notam). (6) Spre
deosebire, deci, de deconfitura civilă…, procedura falimentară instituie un
regim de egalitate între creditori (M.Of. nr. 262 din 10 noembrie 1938,
ap. HAMANGIU, C. G., XXVI / III, 2426). (7) După C. com. rom… nu puteau fi
declaraţi în stare de faliment decât comercianţii…, pe când necomercianţii aflaţi
într-o situaţie similară, adică în deconfitură, această stare nefiind reglementată
legal (IST. DR., II / 2, 173).
delictant sm [At: a. 1865, ap. BUJOREANU, C., 1368 / Pl: ~nti / E: delict
+ -ant, cf. fr délinquant] Persoană care a comis un delict Si: (îvr) delictor,
delincvent. Sarea şi uneltele găsite la delictant vor fi asigurate până la darea
ordinului cuvenit de către ministerul finanţelor (Art. 49, Instrucţiunile administraţiei
sărăriilor de mare din Basarabia română date de Ministerul Finanţelor).
denonsaţie sf [At: 1 apr. 1862, ap. BUJOREANU, C., 2064 / Pl: ~ii / E: fr
dénonciation] (Frî) Sesizare adresată unui organ de urmărire sau cercetare
penală în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni Si: (înv) denonţiaţie, denunţ,
denunţare, (înv) denunţiare, (îvr) denunţiatură, (înv) denunţiaţie, (îvr)
denunţiemânt. Procurorii statului vor trage pe călcători înaintea tribunalelor
după denonsaţia şefului poliţiei (Art. 21, Lege asupra presei, promulgată prin
Decretul No. 263 din 1 aprilie 1862).

3

DLR reţine omonimele deci3 (conjuncţie şi adverb) şi deci2 (element de compunere cu
sensul de „a zecea parte”).
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deşeanţă sf [At: a. 1900, RĂDOI, 424 / Pl: ~ţe / E: fr déchéance] (Frm)
Pierdere a unui drept. Tutorele nu poate invoca contra minorelui beneficiul nici
a unei deşeanţe sau prescripţiuni când termenul introducţiunei acţiunei a espirat
în cursul tutelei.
dezamanetarisi vt [At: a. 1833, COD. CALIMACH, art. 836 / Pzi: sesc /
E: dez- + amanetarisi] A scoate de sub amanet. Dacă o femeie a dat zestre
lucruri amanetarisite şi în urmă i s-au lăsat legatum zestrea ei, nu se îndatoreşte
moştenitoriul a dezamanetarisi lucrurile acelea, fără numai dacă testatoriul ar fi
zis cu hotărâre ca să le dezamanetarisască el.
dijmănar sm [At: a. 1910, ALEXANDRESCO, E., IX, 415 / Pl: ~i / E:
dijmă + -nar] Persoană care plăteşte dijmă Si: dijmaş. Dijmănarul nu este
obligat să plătească dijma decât în măsură cu producţiunea fondului.
disimţământ sn [At: a. 1873, ERACLIDE, E., II, 158 / V: ~ţim~ / Pl:
~minte / E: cf. fr dissentiment] (Îoc consimţământ) (Înv) Deosebire de vederi
Si: dezacord. Disimţimântul provine din aceea că art. 793 vorbeşte numai de dol
şi violenţă şi tace asupra leziunei.
donosire sf [At: a. 1845, ap. ALEXANDRESCO, E., X, 82 / Pl: ~ri / E:
donosi] (Îvr) Denunţare. La întâmplare de reclamaţie şi donosire… jucătorii de
cărţi vor fi supuşi răspunderei.
dopiă afs [At: a. 1864, ap. BUJOREANU, C., 1197 / E: it doppia] (Itm;
îs) ~ scriptură. Act în dublu exemplar. (1) Comptabilii fondurilor departamentali
şi a stabilimentelor de utilitate publică sunt datori a ţine comptabilitatea lor în
formă de dopia-scriptură (Art. 106, alin. 1, Lege asupra comptabilităţii generale
a statului, promulgată prin Decretul No. 1751 din 5 decembrie 1864). (2)
Guvernul va îngriji a alcătui regulamente speciale pentru aplicarea acestei legi
şi instrucţiuni practice pentru ţinerea comptabilităţii publice atât în forma de
dopiă-scriptură, cât şi în forma de scriptură simplă (ibidem. art. 116).
emfiteutecar, ~ă smf, a [At: a. 1896, ap. BAROZZI, R., II, 414 / P: ~te-u~ /
Pl: ~i, ~e / E: lat emphyteuticarius, fré mphyteoticair] (Persoană) care deţine
un imobil în baza unui contract de emfiteoză Si: bezmănar, embaticar. (1)
Impozitul fonciar calculat asupra venitului trebue să fie plătit numai de
emfiteutecar (BAROZZI, R., II, 414). (2) De la romani acest contract trecu prin
Franţa… dând emfiteutecarului un drept perpetuu de desmembrământ al
proprietăţei (ALEXANDRESCO, E., IX, 373). (3) Trebuie să ţinem seamă şi de
intenţia cu care proprietarul ori posesorul (emfiteutecarul, superficiarul) a făcut
încorporarea unui lucru în altul (LONGINESCU, E., I, 281).
eretos sm [At: a. 1754, ap. GEORGESCU, B., 280 / Pl: ? / E: pbl. ngr]
Judecător ales Si: arbitru, eretocrit. Ori dreaptă, ori nedreaptă va fi giudecata
eretosului, stă întărită şi nimeni nu o strică.
falchidion si [At: a. 1652, ÎNDR. LEG, glava 282 / P: ~di-on / V:
~chedia, ~chidiu / E: lat Falcidia] (Iuz) Rezervă succesorală cuvenită
descendenţilor şi altor rude apropiate ale defunctului. (1) Pentru falchidiu.
Aceasta falchedia se chiamă leage sau judecată pre limba latineaşte (ÎNDR.
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LEG., glava 282). (2) De va avea patru fii… să le lase o a treia parte, iar de va
avea mai mult decât patru, atuncea să le lase jumătate din avere, care această
împărţire a moştenirii îndatorite către fii se numeşte falchidion (MAN. JUR.,
XXXVI, 2).
ferpot sn [At: a. 1826, ap. POTRA, D., II, 244 / Pl: ~uri / E: ger Verbot]
(Gmî) Sechestru. Şi într-această boltă este marfă de sticlărie ce au zis numita
nemţoaică că au făcut-o ferpot prin cinstita Aghenţie dumnealui biv vel logofăt
Constantin Golescu.
ferpotarisi vt [At: 26 mai 1826, ap. POTRA, D., II, 245 / Pzi: ~sesc / E:
ferpot + -arisi] (Gmî) A sechestra. După aceasta am adus şi înaintea noastră pă
numita Lisabeta nemţoaica care ne-au arătat că… s-au ferpotarisit marfa ei din
boltă ot Hanul lui Şerban Vodă.
filodorimasă sf [At: 4 iul. 1823, ap. POTRA, D., II, 111/ Pl: ~se / E: ngr
filodorima] (Grî) Recompensă. Să plătească zapciului celui orânduit… talere
două sute cincizeci filodorimasă.
fondan, ~ă a [At: 1 sept. 1864, ap. BUJOREANU, C., 797 / Pl: ~i, ~e / E:
cf. lat fundus] Referitor la un fond (proprietate imobiliară) Si: domenial (1-2).
Mijloacele de esecutare reală… sunt şi rămân singurele aplicabile la debitorii
fiscului în materii de contribuţiuni directe, fie personale, fie fondane (Art. 72,
Legea pentru constrângere corporală).
forcluziune av [At: 10 oct. 1864, ap. HAMANGIU, C. G., II, 225 / Pl: ~ni
/ E: fr forclusion] Decădere din drepturi. (1) Dispoziţiunile §3 al acestui articol
fiind prescrise sub pedeapsa forcluziunii pentru toţi acei ce crezând că ar avea
veri un drept nu l-ar face să valoreze înaintea zilei adjudecărei (HAMANGIU,
C. G., II, 225). (2) Dispoziţiunea noului articol 303 introduce în această materie
un termen de forcluziune (COD. CIV.2, art. 714).
formaliceşte av [At: a. 1840, COND. COM., art. 544 / E: formal + -iceşte]
Din punct de vedere formal Si: formalmente. După ce se va face părăsirea
cunoscută formaliceşte… lucrurile asigurate rămân ale asiguratorului.
formăluit, ~ă a [At: 22 mart. 1848, ap. BUJOREANU, C., 501 / Pl: ~iţi,
~e / E: formălui] (D. un act juridic) Care îndeplineşte condiţiile legale cerute
pentru o anumită formă Si: formal (1-2) un lucru ce-l cumpără cu bună-credinţă
prin zapis formăluit (Circulara Departamentului Dreptăţii din Ţara Românească
asupra desluşirei ce se cere la alcătuirea actelor de vânzare, No. 1886 din 22
martie 1848).
forsat, ~ă smf, a [At: 11 aug. 1862, ap. BUJOREANU, C., 821 / Pl: ~aţi,
~e / E: fr forcé] (Persoană) care a fost condamnată la muncă silnică. Toţi
condamnaţii la muncile grele pe viaţă sau de la 5 ani la 15 ani… vor face
penitenciarul sau penitenciarele de forsaţi (Art. 6, Regulament pentru
organizarea serviciului stabilimentelor penitenciare şi de binefacere din
România).
furare sf [At: 19 iun. 1776, ap. ACTE JUD., 119 / Pl: ~rări / E: fura] Furt.
(1) Constandin logofeţelu… are prepus pă Ion ciobanu care au lipsit atuncea la
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furarea banilor (ACTE JUD., 119). (2) Pierderea sau furarea titlurilor la
purtător poate da loc la conflicte în dreptul internaţional privat
(ALEXANDRESCO, E., XI, 386).
JURIDICAL ARCHAIMS NOT INCLUDED IN THE DICTIONARY OF THE
ROMANIAN LANGUAGE. LETTERS A-F
(Abstract)
The article presents 77 out-of-use words that have not been included in the
Dictionary of the Romanian Language, and have been identified in a corpus consisting
of 14 legal doctrine works, 12 legislation collections and four jurisprudence collections
and legal acts.
The first part of the article analyses the words from the point of view of their
first mention and of the origin of the loanword. In the second part, the words are
structured into 14 sections, in the following order: the title word, the pronunciation of the
title word, the writing variants, the morphological indications, the etymology, the
number of senses, the explicative parenthesis, the phraseological units, the definition, the
synonymy and one or more quotes from the sources where we have identified the title
word.
Keywords: Legal Linguistics, Legal Romanian terminology, Dictionary of the
Romanian Language, French etymology, Greek etymology.

NUME DE LOCURI ÎN DOCUMENTE SLAVO-ROMÂNE DIN
ŢARA ROMÂNEASCĂ (SEC. XVII)
IUSTINA BURCI



În Arhiva istorică a României, B. P. Hasdeu arăta că „unicul mijloc de a
studia limba română în formele sale până la jumătatea secolului al XVI-lea sunt
hrisoavele slave, în care străbunii noştri furişau totdeauna câte un cuvânt român,
mai cu seamă reproducând numele proprii personale sau locale”1. Întrebuinţarea
slavonei se prelungeşte însă până în prima decadă a secolului al XVIII-lea, ceea
ce înseamnă că actele redactate în această limbă – în care, ce-i drept, în mod
progresiv cuvintele româneşti nu se mai „furişează”, ci se „amestecă” de-a
dreptul în economia textelor (până la „capitularea” celei dintâi, moment în care
raportul se inversează, în sensul că, de această dată, în textele româneşti „se
furişează” termeni slavoni2), cu „înfăţişare” slavizată iniţial, apoi, tot mai
frecvent, autohtonă3 – constituie o sursă importantă pentru studierea sincronică
şi diacronică a formelor româneşti „vechi mai numeroase şi mai interesante”4.
Valoarea acestor înscrisuri a fost sesizată, de altfel, de către mulţi
cercetători5, unii dintre ei lucrând la realizarea unor colecţii de documente care
se opresc, de regulă, la sfârşitul veacului al XVI-lea. Pe parcursul secolului


Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; iustinaburci@yahoo.com
1
B. P. Hasdeu, Arhiva istorică a României, nr. 1, Bucureşti, 1865, p. 2.
2
Iată câteva exemple: „… feciorii lui Ivan postelnic ot Rumcéni ot sudstvo Săcui…” (15
ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 18); „… Anghel i Enuşcul i Voico…” (14 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 15); „Zde cletovţii lu Mihăilă po imea ot Cârsteieneşti, Pătru şi Negoiţă ot Cerburéni şi
Mihăilă ot Brăteşti…” (16 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 20); „Adică eu, Vasilie comis, sân Predii
spatar, vnuc Nicăi logofăt…” (18 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 23), „… să se ştie că amu vândut
… ot selo Cozléciu” (20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 28) etc. În toate cazurile, sublinierile ne
aparţin.
3
Alexandru Ştefulescu, în Documente slavo-române relative la Gorj (1406-1665),
Târgu-Jiu, 1908, p. 6, arăta că: „De oarece limba slavonă era alta decât limba poporului, de aceia
în mai toate actele slavone redactate de diacii români se întâlnesc gândiri întregi, cuvinte şi
terminaţiuni de cuvinte româneşti îmbrăcate în haină slavonească”; vezi şi Damian P. Bogdan,
Glosarul cuvintelor româneşti din documentele slavo-române, Bucureşti, 1946, p. 6.
4
Ovid Densusianu, Histoire de la langue roumaine, I, Paris, 1902, p. 392.
5
Îi amintim aici doar pe câţiva: Damian P. Bogdan, op. cit.; Lucia Djamo-Diaconiţă,
Limba documentelor slavo-române emise în Ţara Românească în sec. XIV şi XV, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1971; Gh. Mihăilă, Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul sec. Xînceputul sec. XVI), Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974; Gh. Bolocan (red. resp.),
Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române. 1374-1600, (DERS), Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1981.
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următor, numărul manuscriselor româneşti6 creşte, în detrimentul celor slavone,
lucru ce denotă faptul că româna îşi face loc tot mai mult, la nivel oficial 7, în
viaţa comunităţii. Însă, limitarea studierii ei la nivelul documentelor slavone
anterioare secolului al XVII-lea nu este de dorit; la fel de importantă ni se pare
cercetarea limbii române dincolo de această „graniţă” temporală, cercetare care
ne poate aduce informaţii despre atestări, evoluţii fonetice şi lexico-gramaticale
noi ale cuvintelor.
Pornind de la citatul din deschiderea articolului, în care B. P. Hasdeu
menţiona că au fost inserate în documente, pentru început, în special
antroponime sau toponime, şi continuând cu ideea că numele româneşti se pot
reconstitui „numai pe suport documentar, prin cercetarea mărturiilor onomastice
existente pentru fiecare epocă”8, ne-am propus, pe parcursul lucrării de faţă, să
prezentăm o parte9 a numelor de locuri10 din înscrisurile slavo-române
aparţinând primei jumătăţi a secolului al XVII-lea. Materialul a fost extras din
acte11 originale, nu şi din copii, deoarece am considerat că cele din urmă nu
6

Se poate constata, pentru o perioadă, simultaneitatea utilizării celor două limbi. Astfel,
cei care redactau documentele o puteau face în română, atunci când scriau un act particular şi în
slavonă, când întocmeau acte oficiale, fie chiar „asupra aceleiaşi chestiuni” (vezi Gh. Ghibănescu,
Două documente din anul 1639, în: „Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi”, anul IX,
1898, Iaşi, Editura Societăţii Ştiinţifice şi Literare, p. 483). Iniţial, documentele româneşti au fost
întocmite cu caractere chirilice.
7
Unele sursele istorice atestă faptul că limba română era utilizată în discuţii oficiale,
alături de slavonă, încă destul de devreme, de către boieri şi domni. Astfel, în 1503, Nicolae Firley,
ambasador polonez în Moldova, reproduce conversaţia avută cu Ştefan cel Mare, care se desfăşura
prin intermediul unui tălmaci, de unde rezultă că domnul Moldovei vorbea româneşte, iar solul
latineşte (Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, Bucureşti, 1913, p. 479).
8
Domniţa Tomescu, Numele de persoană la români. Perspectivă istorică, Bucureşti,
Univers Enciclopedic, 2001, p. 15.
9
Spaţiul tipografic restrâns nu ne permite redarea, în acest articol, a tuturor termenilor
excerptaţi din documente. De asemenea, pe măsură ce vom consulta toate sursele de care
dispunem, vom completa materialul, în vederea integrării lui într-o lucrare amplă, care va cuprinde
atât toponimele, cât şi antroponimele şi apelativele înregistrate în actele slavo-române ale
perioadei menţionate.
10
Care include şi terminologia entopică.
11
Cuprinse în următoarele lucrări: Grigore Nandriş, Documente româneşti în limba
slavă din Mănăstirile Muntelui Athos (1372-1658), Bucureşti, 1937 (notat – Nandriş, Doc. A.);
Alexandru Ştefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj (1406-1665), Târgu-Jiu, 1908
(notat – Ştef. Doc. G.); Alexandru Ştefulescu, Istoria Târgu-Jiului, Târgu-Jiu, 1906 (notat – Ştef.
Ist. TGJ); Alexandru Ştefulescu, Schitul Crasna, Bucureşti, 1910 (notat – Ştef. Crasna); Alexandru
Ştefulescu, Strâmba, Târgu-Jiu, 1906 (notat – Ştef. Strâmba); Alexandru Ştefulescu, Încercare
asupra istoriei Târgu-Jiului, Bucureşti, 1899 (notat – Ştef. Încercare); Romanoslavica (publicaţie
a Asociaţiei Slaviştilor din România), nr. VIII, Bucureşti, 1963; nr. X, 1964, nr. XI, 1965 (notat –
Rsl.); Pavel Mircea Florea, Documente munteneşti din secolele XVI şi XVII (I), în „Studii şi
materiale de istorie medie”, vol. XV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1997 (notat – Florea,
Doc. munt.); „Studii. Revistă de istorie”, tom 21, nr. 5, 1968, Bucureşti; nr. 4, 1962 (notat –
Studii); „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. X, 1983, Bucureşti (notat – Studii şi mat.); B. P.
Hasdeu, Cuvente den bătrâni, tom I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983 (notat –
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prezintă întotdeauna siguranţă, mai ales atunci când este vorba despre scrierea
corectă a cuvintelor româneşti. Ne-am străduit, de asemenea, să redăm cât mai
exact (în ordine alfabetică) formele în care apar elementele româneşti în textul
slavon, indicând pentru fiecare în parte, acolo unde a fost cazul, variantele
grafice, fonetice şi morfologice întâlnite.
alb (adj.) – alb1n¦: andronïe w<t> ~ ian. 1619, Ştef. Doc. G., p. 378; 8 mart.
1625, Ştef. Doc. G., p. 430; alb1ní: mu es wkinu u ~ 19 dec. 1619, Ştef. Doc.
G., p. 392; Alb1ni: i wt ~ Ion R\spopul i wt Frumu[ei 9 febr. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 11; Alboteçi: selo ~ 5 mart. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 28; Alba:
na d1l dori u ~ 17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 144; albeni: i w<t> ~
androniïe 13 apr. 1613, Ştef. Doc. G., p. 320; Albikescu: po v\s hotarom, ali
wt Codrul ~ 20 mart. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 237; Albeçi: i Radul wt ~
29 ian. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 41.
alun (s.m.) – alunul: w selo ~ 5 mai 1645, Ştef. Doc., G., p. 527; alun:
w<t> bae i w<t> k6perk1ni i w<t> ~ 5 mai 1645, Ştef. Doc. G., p. 528;
Aluni[: edna livade wt ~, wt r\u dori u M\ru 20 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 29.
amar (adj.) – am0r0çilor: wt uja ~ 4 oct. 1637, Nandriş, Doc., p. 169;
am0r0ç: stoicá capit w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 564.
anin (s.m.) – Anini: Dascalul Dr0gik Mnh0il0 wt ~ 16 mai 1632, Ştef.
Doc. G., p. 451; anin[: ¦ w<t> ~ ïlïe boba\lcan 18 ian. 1644, Ştef. Doc. G.,
p. 519.
aniniş (s.m.) – Anini[ul: s\s selo ~ 11 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 72;
anini[ul: i s\s v\s ~ 8 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 8.
aninos (adj.) – ain0[: [i din ~ bubul 7 dec. 1601, Ştef. Strâmba, p. 46;
aino[: i w<t> ~ bobul 3 ian. 1603, Ştef. Strâmba, p. 47; aninoasïev: pocupil
vladul edin mestw u lunca ~ 30 mai 1610, Ştef. Doc. G., p. 319; Aninosa:
Grama i N1goei wt ~, Mogo[ 9 iun. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 114; Aninoasa:
na ime: wt ~ 20 <apr.-iul.> 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 254; inio[i]eiv:
hotarom dorim u vod ~ 28 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 347; aninoas: i w<t> ~
lazer 7 aug. 1639, Ştef. Doc. G., p. 489; aninoasev: pocupil vl\du]ul-a-mesto u
lunca ~ 18 ian. 1644, Ştef. Doc. G., p. 517.
apă (s.f.) – apel<e>: brnc\ star w<t> ~ vïi 25 ian. 1642, Ştef. Doc. G.,
p. 494.

CB); Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, vol. XXII (1628-1629), vol. XXIII
(1630-1632), XXX (1645), Bucureşti, Editura Academiei Române (notat – DRH ŢR).
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arc (s.n.) – arkeç: w<t> nan1ga p\cur<\>roa2 w<t> ~ 26 mart. 1618,
Ştef. Doc. G., p. 363; f.d. 1623, p. 425; arca: ¦nwc vaslïe w<t> na ~ 30 mart.
1649, Ştef. Doc. G., p. 540.
ars (adj.) – Ar[i: v1kini wt ~ 3 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 286; 16
sept. 1650, Ştef. Doc. G., p. 551.
avea (vb.) – avut\: au ~ p\<r> cu sa<r>ci<z> de bujorani 15 apr. 1608,
CB,p. 186.
babă (s.f.) – B\bik6l: pac v\sih po selo ~ 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 351;
B\b1ni: d\çtera Tudorov wt ~ 1 mai 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 94.
bade (s.m.) – B\d1ni: Vocot\v monah wt ~ 18 mai 1630, DRH ŢR,
XXIII, nr. 101; B\d1nilor: i polovino u d1lul ~ 18 mai 1630, DRH ŢR, XXIII,
nr. 101.
baie (s.f.) – ba¦a: w<t> ~ iscrul dvornic 21 ian. 1620, Ştef. Strâmba, p. 54;
ba2: da sut im wknu u ~ za fïeru 20 mart. 1643, Ştef. Doc. G., p. 506, 5 mai
1645, p. 527; bae: na p0trý martev w<t> ~ 25 mai 1628, Ştef. Doc. G., p. 439,
5 mai 1645, p. 527, 5 mai 1645, p. 528; 10 febr. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 51;
ba½: ¦ s\s bratkedsi stan w<t> ~ 5 mai 1645, Ştef. Doc. G., p. 527, 12 ian.
1650, p. 545.
bale (s.f.) – b\leçi: w<t> ~ za 25 mai 1628, Ştef. Doc. G., p. 440, 3 ian.
1643, p. 503; b\leç¦: ¦ w<t> ~ cr\k6n harhot\v 3 ian. 1643, Ştef. Doc. G.,
p. 503; b0leçilor: ali u curm\tura ~ 25 mai 1628, Ştef. Doc. G., p. 440, 8 ian.
1644, p. 512; b\leç: m1sto u wgrad0 na ~ 25 mai 1628, Ştef. Doc. G., p. 440,
12 ian. 1650, p. 545.
baltă (s.f.) – b\lteni: i w<t> ~ copaki i w<t> [uto2 7 aug. 1639, Ştef.
Doc. G., p. 490; b0lt1n: i miha6 w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 564;
bl0ta: w<t> na selo ~ 15 mart. 1607, Ştef. Strâmba, p. 39; b0lt1nïi: selo
hubavïi i ~ 28 mai 1626, Ştef. Strâmba, p. 74; b0lta: i b0lt1nïi i selo ~
28 mai 1626, Ştef. Strâmba, p. 74; B\lt1nïi: selo ~ 14 mai 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 76; B\lt1nilor: wkina ~ 16 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80;
b0lt¦[oarev: dori u hotarul ~ 17 aug. 1628, Ştef. Strâmba, p. 62.
ban (s.m.) – [B]\nuleºi: Wana wt ~ 9 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 90.
barbă (s.f.) – B\rboi: dori hot<a>r ali wkna est u ~ 26 mai 1607, Rsl.
VIII, p. 437; 26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871.
bălan (adj.) – b\lneç: u vïer\[ani i u ~ 13 apr. 1621, Ştef. Doc. G.,
p. 414.
bălţat (adj.) – B0l]a]i: Tanasïe logofet i wt ~ 13 mart. 1631, DRH ŢR,
XXIII, nr. 215; B\l]a]ïi: nasl1dni]im selo<v> ~ 31 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 39; B\l]atov: dori v\ usta ~ ... dori u Wbr\[ïa ~ ... 10 febr. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 45.
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bărbat (s.m.) – b\rb\teç: i w<t> ~ wpr1 d\rban]ul 18 nov. 1619, Ştef.
Doc. G., p. 387; b0rb0teç: i w<t> ~ wpr1 i w<t> rogoj¦n stan 13 apr.
1621, Ştef. Doc. G., p. 415; B\rb\teçi: T\nasïi wt ~ <mart. 10 – iun. 10>,
1630, DRH ŢR, nr. 67; B\rb\teçï: postelnic wt ~ 21 oct. 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 167.
bârnă (s.f.) – b\rne: ed¦n mesto u ~ 8 ian. 1642, Ştef. Crasna, p. 81.
beteag (adj.) – Betejanïi: selo ~ s\s v0s hotarom 5 sept. 1631, DRH ŢR,
XXIII, nr. 272.
boală (s.f.) – Bol1sca: postelnic wt ~ 28 iul. 1614, Studii, nr. 4, p. 910;
2 mai 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 95.
bob (s.n.) – bob0i: usta p¦korulov ¦ po matca ~ u gor po p¦scul dl0g 1 febr.
1610, Ştef. Doc. G., p. 316; boboeç: w<t> na zaharï2 w<t> ~ 26 apr. 1620, Ştef.
Doc. G., p. 402; bob\i: i po matca ~ u gor 29 apr. 1621, Ştef. Doc. G., p. 416;
Bobului: est n1coe vinogradï u d1lul ~ 17 apr. 1631, DRH ŢR, nr. 228.
bogat (adj.) – Boga]i: na ime: wt Gor ~ i wt }ig\neçi 1 mart. 1629,
DRH ŢR, XXII, nr. 231.
bold (s.n.) – Boldeçe: I pac pocupil Costandin wkinu u ~ 10 ian. 1630,
DRH ŢR, XXIII, nr. 6.
borcan (s.n.) – borcánilor: prípustit 2coj da mu eg siliç1 glemi
br\de]ïi i siliç1 ~ 24 apr. 1618, Ştef. Doc. G., p. 369.
bot (s.n.) – Bot1ni: jupan N1gul velicïi aga i wt ~ 11 febr. 1631, DRH
ŢR, XXIII, nr. 206.
bouşor (s.m.; dim.) – boi[oar\: bol1rin gvomi datco peh w<t> ~ 28 iun.
1639, Ştef. Crasna, p. 75.
bozie (s.f.) – Bozïel: polovino za rozo<r> u pol6 na ~ Grame<v> 3 febr.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 41; Boziile: i dru<g> razoru u ~ Grame<v> 3 febr.
1645 DRH ŢR, XXX, nr. 41.
brad (s.m.) – br\de]ïi: prípustit 2coj da mu eg siliç1 glemi ~ i
siliç1 borcánilor 24 apr. 1618, Ştef. Doc. G., p. 369; br\dïk1ni: i w<t> ~
harvat i ludat i egÿmen gligorïe w<t> str\mba 6 febr. 1622, Ştef. Doc. G.,
p. 421; 13 mai, 1633; br0dik1n¦lor: w<t> hotarul ~ 17 aug. 1628, Ştef.
Strâmba, p. 62; Br0deçi: i wt ~, Barbul peharnic 13 ian. 1630, DRH ŢR,
XXIII, nr. 13; Br\deçi: Stank6l postelnic i wt ~ 1 sept. 1630, DRH ŢR,
XXIII, nr. 149; Br\di[\çi: da mu est wkinu vi[e rekeni u selo ~ 1 mai 1630,
DRH ŢR, XXIII, nr. 94; br0dïk1ni: da mu est n1coe vekni u ~ 13 mai 1633,
Ştef. Doc. G., p. 461; br0dik1nilom: edna vinograd ý d1lÿl ~ 8 ian. 1644, Ştef.
Doc. G., p. 511.
branişte (s.f.) – Braniç1: po Piscul D\rev u ~ C\nureçilom 18 mai
1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 101.
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brăniştar (s.m.) – Br\niçarïi: wkinu u ~ wt M\gur\ 7 iul. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 125.
brânduşă (s.f.) – Br\ndu[a: edi<n> mesto na ~ a dru<g> mesto po
Malul Bade<v> 12 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 11.
brânză (s.f.) – Br\nzarar6lov: mesto 8 cur\t8ri cod cr0ngul’ ~ 20
ian. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 28.
brustur (s.m.) – brusturoasa: wknu u [uik i u ~ ¦ u voikeç 5 mai
1645, Ştef. Doc. G., p. 528.
bucă (s.f.) – Buca: s\s glav na ~ Curulwv wt nad Radý wprev 26 mai
1607, Rsl. VIII, p. 438.
bucium (s.n.) – bukmenilwr: i wt [um ~ 30 mai 1608, Nandriş, Doc.,
p. 82; Buk6m1ni: i wt ~ Cr\st1 28 febr. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 26;
Bu‹ku›m1ni: i wt ~, Cr0st1 logofet 15 mai 1631, DRH ŢR, XXIII, nr. 241;
bukimi: s\s m1stom pod ~ f.d. 1637, Nandriş, Doc., p. 165; Bukum1ni:
Cr\stev logofet wt ~ 8 febr. 1650, SMIM, vol. X, p. 133.
bujor (s.m.) – bujorani: au avut\ p\<r> cu sa<r>ci<z> de ~ 15 apr. 1608,
CB, p. 186; Bojurani: wkinu u ~ 18 mart. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 41;
Bojorov: za wkinu ~ 20 mart. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 237.
bumb (s.m.) – bumbeçi: za wknu w<t> pork1n i w<t> ~ 26 nov. 1665,
Ştef. Doc. G., p. 563; Bumbueºi: wkinu u selo u ~ 24 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 32.
bun (s.m.) – Buneçi: Cr\stï2n wt ~ 13 apr. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 83.
busuioc (s.m.) – bos6k: ¦ vladýl w<t> ~ 1 febr. 1610, Ştef. Doc. G., p. 317.
buştean (s.m.) – buç1ni: i s\s mestom pod ~ f.d. 1637, Nandriş, Doc.,
p. 165.
bute (s.m.) – Buteçi: wt ~, star {erbu 20 dec. 1632, DRH ŢR, XXIII, nr.
451.
buză (s.m.) – buzeç¦: w<t> ~ za =g aspr¦¤20 mart. 1626, Ştef. Doc. G.,
p. 434; buzeç: w<t> ~ lupul danulwv 20 mart. 1626, DRH ŢR, XXI, p. 434;
buz\[i: wknu u ~ 28 iun. 1639, Ştef. Crasna, p. 75; buzeçï: ¦ mestove w<t>
~ 8 ian. 1642, Ştef. Crasna, p. 82.
capră (s.f.) – c\pr1ni: bratom si pan\v i andreic\v arb\na[ul w<t> ~
29 apr. 1621, Ştef. Doc. G., p. 417; C\pr1ni: wt ~ 25 mai 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 85; c\pr1n: pocupil dragul edno ]iganc0 naim dumitra w<t> na
gica c\p\]0n0 w<t> ~ 25 mai 1628, Ştef. Doc. G., p. 441; c\pr1n¦: i w<t>
~ pan c\m\ra[ 26 apr. 1648, Ştef. Strâmba, p. 85.
carpen (s.m.) – carpen: miha6 post. i w<t> çub16 stank6l i w<t>
~ m0lin 16 mai 1632, Ştef. Doc. G., p. 451.
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cazan (s.n.) – C\zanov: nive u Poяna ~ 8 mai 1604, Florea, Doc. munt.,
p. 189.
căciulă (s.f.) – c\k6l\teç: w<t0>k<i>nu u ~ 4 oct. 1637, Nandriş, Doc.,
p. 170; c\k6l\teçi: wknu u ~ 4 oct. 1637, Nandriş, Doc., p. 170.
căldare (s.f.) – C\ld\reçïi: i s\s plasele eje se zovet Wbidi]ïi i ~
i M\l\eçïi 5 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 101; 28 mart. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 78.
căldăruşă (s.f.) – Calduru[ani: monastir glagolemago ~ 28 mart. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 79; C\ldur8[ani: monastir glagolemago ~ 29 mart. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 80; C\lduro[anïi: sv1taa monasti<r> ~ 29 mart. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 80.
călugăr (s.m.) – c\lug\r1ni: wkinu u ~ 26 mai 1607, Rsl. VIII, p. 438;
C\lu<g>r1ni: da mu e<st> w<k>nu u ~ 26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871;
c0lugrenïi: monastir selo ~ 8 dec. 1618, Nandriş, Doc., p. 98; calugerom:
wknu u izvorul ~ 28 mai 1626, Ştef. Strâmba, p. 73; C\lug\r1ni: i wt ~,
Micul 28 febr. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 26; calugerani: selo... ~ i
marakine 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 176.
căpăţână (s.f.) – C\p\]ineºï: wt na B1lk1 wt S\s1ni i wt na
Baºacul wt ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
căprioară (s.f.) – c\pr1ni: i w<t> ~ pan\ peh. 16 oct. 1642, Ştef. Doc. G.,
p. 497.
cărare (s.f.) – C\r\ri: wt Coasta andolïi dori u ~ 18 apr. 1645, DRH
ŢR, XXX, nr. 119.
cărpiniş (s.n.) – c0rp¦ni[: megï2[ po¦m w<t> holuba lÿpÿl i w<t> ~
dragmir i w<t> alb1n¦ ¦wn r\spopÿl i w<t> frÿmÿ[ï¦ ¦wn v0tah 8 mart.
1625, Ştef. Doc. G., p. 430; C\rpeni[: Lupul i wt ~, Dragomir 9 febr.
1628, DRH ŢR, XXII, nr. 11.
căţea (s.f.) – C\]1lei: dori u M\gura ~ 18 iun. 1629, DRH ŢR, XXII,
nr. 307.
câine (s.m.) – C\innïi: i ~ v\sih 6 mart. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 235;
C\inelov: edin ni<v> wt Dolena ~ u gor 8 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 8;
C\ineºi: Iºfan stolnic wt ~ 28 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 36.
cârlig (s.n.) – cr\lig: wt na lindineçi i wt na ~ 25 iul. 1652, Nandriş,
Doc., p. 222.
cebălui (vb.)– keb\lÿi]\: s\s mnoz l6dï dobrï po¦m stank6l w<t> ~ i
dÿmitrÿ w<t> raco]i 26 apr. 1620, Ştef. Doc. G., p. 402.
cioară (s.f.) – kora: i gr1ca i ~ i suha2 8 dec. 1618, Nandriş, Doc., p. 99,
8 iun. 1641, p. 178; Korani<m>: wt blata selo ~ 29 mart. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 80; Koranïi: na selo ~ 29 mart. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 80.
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cioban (s.m.) – kob\neçïi: i s\s selo ~ 17 mart. 1615, Ştef. Doc. G.,
p. 350.
ciomag (s.n.) – Kom\þeçï: wt sela wt ~ 3 mai 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 63.
ciupercă (s.f.) – k6perk1nïi: i selo ~ 20 mart. 1643, Ştef. Doc. G.,
p. 506; k6perk1n: w<t> na cozma w<t> ~ zet p0trov i lÿp w<t> teleç 8 ian.
1644, Ştef. Doc. G., p. 513; k6perk1ni: w<t> bae i w<t> ~ i w<t> alun 5 mai
1645, Ştef. Doc. G., p. 528.
clăti (vb.) – Cl\teçï: spatar wt ~ 20 <apr.-iul.>, 1629, DRH ŢR, XXII,
nr. 254.
clocit (adj.) – Cloki]ïi: selo ~ 10 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 295.
clocoti (vb.) – Clocotik: Dumitru wt ~ 24 ian. 1645, DRH ŢR, XXX,
nr. 32.
coajă (s.f.) – Cojeçi: bol1ri wt ~ 16 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80;
Cojeçï: postelnic wt ~ 16 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80.
coastă (s.f.) – costenilor: i w<t> pïetri[ dor¦ ÿ vodi]a ~ 3 mai 1620,
Ştef. Doc. G., p. 404; Coasta: wt ~ andolïi dori u C\r\ri 18 apr. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 119.
cocor (s.m.) – Cocor\çi: Carca wt S\rata i wt ~ 28 febr. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 26; Cocor\çï: wt ~, Calot\ 8 ian. 1641, SMIM, vol. X, p. 121.
codru (s.m.) – Codrul: po v\s hotarom, ali wt ~ Albikescu 20 mart.
1629, DRH ŢR, XXII, nr. 237.
colnic (s.n.) – Colnicul: dori u ~ Soketulov 8 mai 1604, Florea, Doc.
munt., p. 190.
copac (s.m.) – copkani: i w<t> dumitru w<t> ~ 15 mart. 1607, Ştef.
Strâmba, p. 39; cop\koasa: i megïa[ïi poim w<t> ~ dr0gan ¦ stoica 10 mai
1626, Ştef. Ist. TGJ, p. 348; cop0k1ni: wknu u ~ 28 mai 1626, Ştef. Strâmba,
p. 73; cop\kel: wkn0 u sel u s\rd\neçi i u ~ 7 aug. 1639, Ştef. Doc. G., p. 487;
Cop\k1ni: wt ~, Datco peharnic i wt R\d\kineºi, udr1 24 ian. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 32.
corb (s.m.) – corbulov: dori u pïscul ~ . i w<t> padina bogdanov po
pïscul dodor\nei 26 febr. 1617, Ştef. Doc. G., p. 359; corbi: brat dobromirov
banul w<t> ~ 24 apr. 1618, Ştef. Doc. G., p. 369; Corbi: i Tudoran pitar i
wt ~: Vrab3 i N1gul 23 apr. 1623, Studii, nr. 4, p. 913; Corbïi: monastira
nar¦]aemoe ~ de P2tr0 23 mai 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 280; corbulu: i wt
~ pero i dobrïin 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 177; cwrb1ni: w<t> nad
barbul arma[ul w<t> ~ 20 oct. 1647, Ştef. Doc. G., p. 537.
corbuşor (s.m.; dim. de la corb) – Corbu[ori: s0ni Voicov wt ~ 28 apr.
1605, Studii, nr. 4, p. 906.
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corn (s.n.) – Corneçï: i wt ~, ¦lïe 16 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80;
cwrni: mesto w<t> na ~ 8 ian. 1642, Ştef. Crasna, p. 81.
cornăţel (s.n.; dim. de la cornet) – corn\]1ni: socol peh. wt ~ 28 iun.
1626, Nandriş, Doc., p. 128, f.d. 1649, p. 193; Corn\]1ni: jupan Socol wt ~
13 aug. 1640, SMIM, vol. X, p. 119; corno]el\: blata wt na ~ f.d. 1649,
Nandriş, Doc., p. 196; Corn\]el: i Ïwn T\tar i Dumitru wt Golgota i wt
~ 20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 30.
cot (s.n.) – Coteçi: po ime wt ~ Voico lwgofet 28 iul. 1614, Studii, nr. 4,
p. 910.
coţofană (s.f.) – co]f1n¦: i w<t> ~ miha6 post 21 ian. 1620, Ştef.
Strâmba, p. 54.
crăciun (s.n.) – Cr\k6n1ni: i wt ~ s\s vinogradu wt Nuket 10 mart.
1628, DRH ŢR, XXII, nr. 34; cr\k6n1ni: i wt ~ preda 8 iun. 1641, Nandriş,
Doc., p. 177; crak6nei: delit hotar s ~ 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 177.
crâng (s.n.) – cr0ngul’: mesto 8 cur\t8ri cod ~ Br\nzarar6lov 20 ian.
1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 28; cr7nþan: wt ~ radýl 8 iun. 1641, Nandriş, Doc.,
p. 177; cr7nþani: delit hotar s ~ 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 178.
creţ (adj.) – cre]ÿleçi: radoýl stannovik lwg. w<t> ~ 26 apr. 1646, Ştef.
Doc. G., p. 533; cre]eçi: wt ~ dragï2 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 177.
crivină (s.f.) – Crivin\: del [erb1sc\ wt Fundure wt gor ~ po<d>
Malul M\tev u stara matc\ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
cucuiat (adj.) – cucu2ta: w<t> ~ dori u malul vodev 1 febr. 1610, Ştef.
Doc. G., p. 316; Cucu2]i: wkinu u ~ 12 apr. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 247.
cuib (s.n.) – cu6bure: w<t0>k<i>nu u ~ i u 26 apr. 1620, Nandriş, Doc.,
p. 116; cuibure: i stoica wt ~ 28 iun. 1626, Nandriş, Doc., p. 128.
cur (s.n.) – Curulwv: s\s glav na Buca ~ wt nad Radý wprev 26 mai
1607, Rsl. VIII, p. 438.
curătură (s.f.) – cur\t8ri: mesto 8 ~ cod cr0ngul’ Br\nzarar6lov 20
ian. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 28.
curmătură (s.f.) – curm\tur: u stona Petrov u ~ 26 mai 1607, Rsl. VIII,
p. 437; Cu<r>m\tu<r>: u pra<v> m1<s>to<m> u St\na Petro<v> u ~ 26
mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871; curm\tura: ali po d1l dori u ~
sokilwm 28 iun. 1639, Ştef. Crasna, p. 75; C8rm\tur\: u gor u ~ v\
Wbr\[ï' Pe[k1nïi 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45.
curte (s.f.) – curt1: w<t> selo ~ i s0s snovi em 10 mai 1627, Ştef. Doc. G.,
p. 437; Curtï[oara: wkinu u ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70;
curte[oar\: gergi dum¦trescul ¦ w<t> ~ 15 ian. 1636, Ştef. Ist. TGJ, p. 351;
curti[oar0: es wknu u ~ 16 oct. 1642, Ştef. Doc. G., p. 497; curte: w<t> sel
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w<t> ~ 16 oct. 1642, Ştef. Doc. G., p. 497; curti[oar\: wknu u ~ 16 oct.
1642, Ştef. Doc. G., p. 497.
dâmb (s.n.) – D\mbulov: wt vod ~ dori u hotar 8 mai 1604, Florea, Doc.
munt., p. 189; D\mbul: wt ~ dori u Merïi Radulov Baicov 8 mai 1604,
Florea, Doc. munt., p. 190.
deşirat (adj.) – de[ira]i: w<t0>k<i>nu u ~ v0 sudstvw ¦alm. 10 iul.
1626, Nandriş, Doc., p. 134.
dichisit (adj.) – dicis1ni: selo ~ wt s8d. 2lovni]e f.d. 1649, Nandriş,
Doc., p. 194.
domn (s.m.) – Domneçïi: togo selo ~ 10 iun. 1629, DRH ŢR, XXII,
nr. 293.
drum (s.n.) – Drumul: dori u ~ Purcar6lov 18 iun. 1629, DRH ŢR, XXII,
nr. 307; Drumu: dori u ~ Stejar6lov 18 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 307.
dud (s.m.) – dudeçi: selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 199.
falcă (s.f.) – F\lcoi: selo ~ wt Wlte] 10 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr.
295; F\lcoii: selo ~ 10 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 295; F\lcoïi: selo ~
13 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 298.
fată (s.f.) – fetev: i u lacul ~ i u m0gura laculov 2 mai 1613, Ştef. Doc. G.,
p. 334.
făgaş (s.n.) – f\ga[<u>lwv: dori v0 wb0r[ï2 ~ 12 ian. 1650, Ştef. Doc. G.,
p. 546.
fântână (s.f.) – f0nt0ná: nad ~ tresteni 20 apr. 1607, Ştef. Doc. G.,
p. 309; f\nt0nelele: wt na <se>la gl<agol>emïe ulmule]i i ~ i vïi[ora
24 nov. 1618, Nandriş, Doc., p. 109.
fier (s.n.) – fïeru: da sut im wknu u ba2 za ~ 20 mart. 1643, Ştef. Doc.
G., p. 506; hïer\ç: az [erban log. w<t> ~ 5 iul. 1623, Ştef. Doc. G., p. 425;
Fïer7çi: postelni wt ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70.
floare (s.f.) – Floreç: jupani]a Marïa w<t> ~ 14 apr. 1605, Rsl. XI,
p. 347.
floc (s.m.) – Floki: Costandinov logofet... wt ~ 15 ian. 1647, SMIM,
vol. X, p. 127.
frate (s.m.) – fr\teç: selo dol ~ polvin 30 apr. 1604, Ştef. Doc. G., p. 305;
fr0teçi: polovino za selo ~ v\ wknu i v\ whab 30 apr. 1604, Ştef. Doc. G.,
p. 305; 15 ian. 1636, Ştef. Ist. TGJ, p. 351.
frăsinet (s.m.) – Fr0senet: edin lazu v0 selo oý ~ 1 sept. 1637, Ştef. Ist.
TGJ, p. 355; fr\senet: laz... w<t> ~ za wme aspri got. 1 sept. 1637, Ştef. Ist.
TGJ, p. 355.
frânc (s.m.) – fr0nkeç: w<t> p0tru arc\v ¦ cr\k6n w<t> ~ 30 mart.
1649, Ştef. Doc. G., p. 541.
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frumos (adj.) – frumu[e¦: ¦wn w<t> ~ ian. 1619, Ştef. Doc. G., p. 378;
frÿmÿ[ï¦: megï2[ po¦m w<t> holuba lÿpÿl i w<t> c0rp¦ni[ dragmir i w<t>
alb1n¦ ¦wn r\spopÿl i w<t> ~ ¦wn v0tah 8 mart. 1625, Ştef. Doc. G., p. 430;
Frumu[ei: Dragomir i wt Alb1ni Ion R\spopul i wt ~ 9 febr. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 11.
frunte (s.f.) – frunt1: dori u ~ laculov 17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 144.
fund (s.n.) – Fundul: pocupi Stepan u ~ Stanuluv 26 mai 1607, Rsl.
VIII, p. 437; f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 199; 26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p.
871; Fund1ni: i vekini wt ~, Stank6l 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 351; 25 iul.
1652, Nandriş, Doc., p. 222; Fundure: del [erb1sc\ wt ~ wt gor Crivin\
po<d> Malul M\tev u stara matc\ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
gaură (s.f.) – Gaura: dori u ~ Zmeulov 20 mart. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 42; g0ÿreç: wknu u selo pork1nïe toat part1 wpri[ov w<t> ~ 26 nov.
1665, Ştef. Doc. G., p. 565.
găunos (adj.) – gaunoçi: s<v'>taa troi]a selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc.,
p. 197; gauno[i: selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 197.
gârlă (s.f.) – Gr\la: po ~ St\j0rilov u gor 23 apr. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 59; Gr\lev: wt Pïetri[u u gr\l\ u aol dori v\ usta ~ 10 febr. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 45.
geamăn (adj.) – þ1menile: s\s planina naim munkel i ~ 6 febr. 1622,
Ştef. Doc. G., p. 421; þ1men: i delit hotar s0s ~ pac ide na murminte 8
iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 178.
gârbov (adj.) – gr0bovan: w<t> sïe pol za lac w<t> na ~ 2 mai 1613,
Ştef. Doc. G., p. 335.
gâscă (s.f.) – G\çeçi: … ªirbul i wt ~ 22 febr. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 22.
glod (s.f.) – glod1nul: wt na hoç1 i wt na ~ 25 iul. 1652, Nandriş,
Doc.,p. 222.
gorgan (s.n.) – Gorganul: dori do ~ R0suhatev 20 iun. 1629, DRH ŢR,
XXII, nr. 309; Gorgan: po wkina M\r\kin1nilor wt na ~ n wt Gor
M\r\kin1ni 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
gorgănel (s.n.; dim de la gorgan) – gorgan1le: pis u ~ wt iz dol m\neçi
f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 199.
gorun (s.m.) – Gorun1sa: podl1 s\s Po2nn... iz gor daet u ~ 10 febr.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45.
grădişte (s.f.) – Gr\diç1: paci selov Dol ~ 3 febr. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 4; Gr\diçe: peharnic wt ~ 13 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 108; Gr\dïçe:
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wkinu u ~ 21 oct. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 167; 31 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 39.
grec (s.m.) – grek¦i: s0s v0s hotarwm i ~ 8 dec. 1618, Nandriş, Doc.,p. 99;
gr1ca: i ~ i kora i suha2 8 dec. 1618, Nandriş, Doc., p. 99; grek: arsenïe
cluk w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 564; grekeçi: w<t0>k<i>nu u ~
10 iul. 1626, Nandriş, Doc., p. 135; Greki: slujer wt ~ 10 mart. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 34; Grekilwr: hotarul ~ 25 nov. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 182;
greki: selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 193; gr\ki: selo ~ f.d. 1649, Nandriş,
Doc., p. 193; grekilom: po w<t0>k<i>na ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 198.
grind (s.n.) – Grind: wkinu na ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
grohot (s.n.) – Gruhotul: dori na ~ Vr\toapelor i po velica mejdin\
17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 144.
grohotiş (s.n.) – Grohoti<[>: edi<n> ni<v> na ~ 8 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 8.
gros (adj., s.m.) – gro[¦¦: ¦ selo [erbeç¦¦ v0s¦ ¦ ~ v\s¦ 15 iul. 1617, Ştef.
Strâmba, p. 69; gro[: wknu u ~ 28 mai 1626, Ştef. Strâmba, p. 73; Gro[ani:
wkinu u ~ kast vsah M\ine<v> Gro[anul 2 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 83.
grui (s.n.) – Gru6: u ~ Eleno<v> na Ebl\cu togo Be<l> 8 ian. 1645,
DRH ŢR, ŢR XXX, nr. 8.
gruieţ (s.n., dim de la grui) – Grue]u: u gor dori na M\rul Purcar6lov
i po ~ 17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 144.
grumaz (s.n.) – Grumazul: wt camen po ~ Br0nzi[ov i mejdu Secure
20 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 309.
gură (s.f.) – gureni: za wknu w<t> ~ 21 ian. 1620, Ştef. Strâmba, p. 54;
gur1ni: da sut im wknu u ~ pla6 za vinogradý 6 febr. 1622, Ştef. Doc. G.,
p. 421; gur1nïi: a selo ~ 17 aug. 1628, Ştef. Strâmba, p. 59; gur1n¦lor: dori u
hotarul ~ 17 aug. 1628, Ştef. Strâmba, p. 62.
hodaie (s.f.) – Hoda2: wkinu na pol6, ali wt ~ Erine<v> u dol dori u
3 febr. 1645 DRH ŢR, XXX, nr. 41.
hurez (s.m.) – hurez¦: da r\zd1l¦t s\s ed¦n klc\ naim dijmar6l w<t> ~
24 apr. 1620, Ştef. Doc. G., p. 398; hurez: ¦ svedtly poim w<t> ~ p\tra[co
i corn1 i lupul... 24 apr. 1620, Ştef. Doc. G., p. 398; hurezi: w<t0>k<i>nu
u ~ 4 oct. 1637, Nandriş, Doc., p. 169.
iaz (s.n.) – 2<z>: po ~ wt v\rb1 M\laev u dol 8 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 8.
iezer (s.n.) – 2zer: del dwmev w<t> ~ 17 mart. 1615, Ştef. Doc. G., p. 350.
iute (adj.) – 6tele: wt nad ~ 4 oct. 1637, Nandriş, Doc., p. 170.
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izlaz (s.n.) – Nzlazul: togo selo ~ 5 mai 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 262;
Nzlaz: selo wt ~ 5 mai 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 262.
izvor (s.n.) – izvor: da es wknu u ~ 12 oct. 1609, Ştef. Strâmba, p. 52; 8 iun.
1641, Nandriş, Doc., p. 177; izvor7: wprev sn0 zlatei w<t> ~ 2 iun. 1616,
Ştef. Doc. G., p. 354; izvoru: wknu u ~ 13 febr. 1619, Ştef. Strâmba, p. 110;
izvoar7: wknu w<t> ~ 13 febr. 1619, Ştef. Strâmba, p. 110; izvorul: wknu u
~ calugerom 28 mai 1626, Ştef. Strâmba, p. 73; Izvor: wt Sn1gov i wt ~ 18
mart. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 41; Izvorani: u seslo u ~ 8 ian. 1645, DRH
ŢR, XXX, nr. 8; izvorane: i pac w<t0>kinu 8 ~ v\s\ d1l0 plopov0 f.d.
1649, Nandriş, Doc., p. 194.
întorsură (s.f.) – •ntorsur\: m1sto zovemago Dol ~ 18 iun. 1629, DRH ŢR,
XXII, nr. 307.
jarişte (s.f.) – jar\çï: mesto u ~ 8 ian. 1642, Ştef. Crasna, p. 81.
jir (s.n.) – jirov: lupul peh w<t> ~ 12 ian. 1607, Ştef. Strâmba, p. 34.
jupân (s.m.) – jÿp\neçi: za wknu w<t> ~ 26 apr. 1646, Ştef. Doc. G.,
p. 532; jup\neç¦: kast w<t> selo ~ 2 dec. 1643, Ştef. Crasna, p. 85.
lac (s.n.) – laculov: po drum na vale ¦ dori u piscul ~ ¦ dori usta ~ 1 febr.
1610, Ştef. Doc. G., p. 317; 2 mai 1613, p. 334; 24 apr. 1618, p. 369; 17 aug.
1628, DRH ŢR, XXII, nr. 144; lacul: w<t> pov\som hotarov d\neçim dori u ~
lazarov 28 mai 1607, Ştef. Ist. TGJ, p. 339; 2 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 334;
lacu: wknu u ~ polvin 2 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 335, 8 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 8; lac: w<t> sïe pol za ~ w<t> na gr0bovan 2 mai 1613, Ştef. Doc. G.,
p. 335; l\c[or: i w<t> pl1[a po rÿþ¦n dor¦ ÿ ~ 3 mai 1620, Ştef. Doc. G.,
p. 404.
laz (s.n.) – Lazu: i vekini u selo u ~ 13 ian. 1630, DRH ŢR, XXIII, nr. 13;
lazul: edna l¦vade ~ micl¦¦ 8 ian. 1642, Ştef. Crasna, p. 81.
lindină (s.f.) – lindineçi: wt na ~ i wt na cr\lig 25 iul. 1652,
Nandriş, Doc., p. 222.
livadă (s.f.) – Livez1nïi: selwv ~ 6 apr. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 52.
luncă (s.f.) – lunca: v mestove w<t> ~ d1[ulwv 30 mai 1610, Ştef. Doc.
G., p. 319; 18 ian. 1644, p. 517; Lunca: i s\s [um do ~ Strezev 26 mai
1607, Rsl. VIII, p. 438; 20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 29; Lunc\: mesto u ~
20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 29.
lup (s.m.) – Lupulwv: s\s wkinu u... Val1 ~ 26 mai 1607, Rsl. VIII,
p. 438; lupeçi: selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 192; l8peçi: u d1l0 ~
f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 200.
mal (s.n.) – Maluri: mesto wt na<d> Stan Rob... ali mesto na ~ 12
ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 11; Malul: edi<n> mesto na Br\ndu[a a
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dru<g> mesto po ~ Bade<v> 12 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 11; 18 apr.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
maldăr (s.n.) – m0ld\reçy: stank6l post. w<t> ~ ian. 1619, Ştef. Doc. G.,
p. 378.
margine (s.f.) – M\rgin1ni: i wt ~ 5 mart. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 28;
M0rþin1sca: eje se zovet ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70.
maţ (s.n.) – M\]\u: wkinu u dol ~ 28 iul. 1614, Studii, nr. 4, p. 910.
măceaşă (s.f.) – M\ke[anïi: i ~ v\sih 6 mart. 1629, DRH ŢR, XXII,
nr. 235.
mădular (s.n.) – m0dulari: i radul pit. w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef.
Doc. G., p. 564.
măgură (s.f.) – m0gura: i u lacul fetev i u ~ laculov 2 mai 1613, Ştef.
Doc. G., p. 334; 25 mai 1628; M\gura: dori u ~ C\]1lei 18 iun. 1629, DRH
ŢR, XXII, nr. 307; M\gur\: wkinu u Br\niçarïi wt ~ 7 iul. 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 125; magur\: mimo ~ base[te 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 178.
măgurea (s.f.; dim de la măgură) – M\gur1le: dvornic wt ~ 16 mai
1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80.
mălai (s.n.) – M\l\eçïi: i s\s plasele eje se zovet Wbidi]ïi i
C\ld\reçïi i ~ 5 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 101; 28 mart. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 78.
măr (s.m.) – Merïi: wt D\mbul dori u ~ Radulov Baicov 8 mai 1604,
Florea, Doc. munt., p. 190; M\rul: u gor dori na ~ Purcar6lov i po Grue]u
17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 144; M\ru: edna livade wt Aluni[, wt
r\u dori u ~ 20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 29; Meri: mesto u Gr\[it
na ~ 20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 29.
mărăcine (s.m.) – m\r\k¦n: i pac pocupil scurtul ¦ s\s vnucoms¦ radýl u
~ 3 mai 1620, Ştef. Doc. G., p. 408; marakine: selo... calugerani i ~ 8 iun.
1641, Nandriş, Doc., p. 176; M\r\kin1ni: u selo u ~ 26 iun. 1644, SMIM,
vol. X, p. 129; M\r\kin1nilor: po wkina ~ wt na Gorgan n wt Gor
M\r\kin1ni 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
mătase (s.f.) – m0t0seçi: i wt ~ sin i zaharïe 30 mai 1608, Nandriş,
Doc., p. 82; M0t0seç: i wt ~ Sin i Vladu f.d. dec. 1620, Rsl. XI, p. 349.
mierlă (s.f.) – Mïerlarïi: selov Pïerseca, selov ~ i... Posmagul i Pï'tra
18 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 110.
muncel (s.m.) – munkel: s\s planina naim ~ i þ1menile 6 febr. 1622,
Ştef. Doc. G., p. 421.
murg (adj.) – murþeç: wknu u ~ 13 febr. 1619, Ştef. Strâmba, p. 110.
muşcel (s.n.; v. muncel) – Mu[kel: u sudstvo ~ i Pad8re] 25 nov.
1636, Studii, nr. 4, p. 915.
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negru (adj.) – N1gra: Ra<d>ý<l> Nano<v> w<t> ~ 26 mai 1607, Studii,
1968, nr. 5, p. 871.
nisip (s.n.) – n\sip: w]u v0sï6v dr\gik6v w<t> ~ 3 febr. 1609, Ştef.
Strâmba, p. 105.
nucet (s.n.) – Nuket: i wt Cr\k6n1ni s\s vinogradu wt ~ 10 mart.
1628, DRH ŢR, XXII, nr. 34; nuketu: i wt ~ vlaicul spatar 8 iun. 1641,
Nandriş, Doc., p. 177; nuketom: na pladne dubravom i delit <s> ~ 8 iun. 1641,
Nandriş, Doc., p. 177.
nucşoară (s.f.) – Nuc[oar7: 2coje da im est wkinu u ~ 28 apr. 1605,
Studii, nr. 4, p. 906; Nuc[oar: cupil wt selo ~ 28 apr. 1605, Studii, nr. 4, p. 907;
Nuc[oar\: wkinu u ~ 23 apr. 1623, Studii, nr. 4, p. 913.
obârşie (s.f.) – wbr\[ïe: u go<r> do ~ 26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5,
p. 871; wbr\[ï2: u gor dori u ~ tei[ulov 26 febr. 1617, Ştef. Doc. G., p. 359;
wbr\[ï7: pusta sterpoev dori ~ sn1govelwv 26 mart. 1618, Ştef. Doc. G.,
p. 363; wbr0[ï2: dori ~ g\g\6lwv 29 apr. 1621, Ştef. Doc. G., p. 417; wbr\[ïa:
prehodit tufe i pada na ~ potoca 8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 176; Wbr\[ïa:
dori u ~ B\l]atov... 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45; Wbr\[ï': u gor u
C8rm\tur\ v\ ~ Pe[k1nïi 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45; wb0r[ï2:
dori v0 ~ f\ga[<u>lwv 12 ian. 1650, Ştef. Doc. G.,p. 546.
obidit (adj.) – Wbidi]ïi: i s\s plasele eje se zovet ~ i C\ld\reçïi
i M\l\eçïi 5 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 101; 28 mart. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 78.
ocnă (s.f.) – Wcna: vama wt ~ 11 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 72; wcn\: i
s0s vama wt mala ~ i s\s vinarik6l 14 febr. 1630, Nandriş, Doc., p. 147;
wcna: po t za bolovani <s>ol wt ~ gospodstva f.d. 1637, Nandriş, Doc., p. 165.
ogor (s.n.) – Wgorani: na ~ i wt drugi mestove 18 ian. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 24.
ogradă (s.f.) – Wgr\z1ni: brat Danov wt ~ 22 febr. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 22; Wgrada: mesto u ~ na B\leçi 25 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 85;
Wgrad: ali mesto na ~ 12 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 11.
ohabă (s.f.) – whab: w<t> na staico post. snu nanulov post. w<t> ~ 3
febr. 1609, Ştef. Strâmba, p. 104.
olar (s.m.) – wlarïi: w<t> sel ~ 3 febr. 1609, Ştef. Strâmba, p. 103.
orb (adj.) – wrbeç: i w<t> ~ kocr\lïe 12 ian. 1607, Ştef. Strâmba, p. 34;
wrbi: ¦ leca ¦ g6wca i w<t> ~ dad6l 5 iul. 1624, Ştef. Doc. G., p. 428; Wrb1sca:
Bun1 lwgofet wt ~ 3 febr. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 4; Wrbi: i Stank6
}ar\ i wt ~ 27 apr. 1637, SMIM, vol. X, p. 116.
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ostrov (s.n.) – wstrovu: pr1hodit wlt na glavu ~ 8 iun. 1641, Nandriş,
Doc., p. 176.
padină (s.f.) – padina: dori u pïscul corbulov. i w<t> ~ bogdanov po
pïscul dodor\nei 26 febr. 1617, Ştef. Doc. G., p. 359; 8 ian. 1642, Ştef. Crasna,
p. 81; padin: i ¦wna[co w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 564.
pădureţ (adj.) – Padu<re]>: u sudstvo Mu[kel i ~ 20 apr.-iul. 1629, DRH
ŢR, XXII, nr. 254; 8 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 8; Pad8re]: u sudstvo
Mu[kel i ~ 25 nov. 1636, Studii, nr. 4, p. 915.
păr (s.m.) – p\rulwv: i blata ~ 1 mai 1658, Nandriş, Doc., p. 230.
păun (s.m.) – P\unov: na d1l po V\lk1wa ~ i prez Piscul *rsulov
10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45.
pârâu (s.n.) – p0r0u: i dr0gmir i w<t> ~ milo[ 13 mai 1633, Ştef.
Doc. G., p. 461; p0r02ni: i w<t> ~ stank6l post. 7 aug. 1639, Ştef. Doc.
G., p. 488; p\r\ý: i w<t> ~ milo[ log. 7 aug. 1639, Ştef. Doc. G., p. 488.
pârlit (adj.) pr\li]i: est w<t0>k<i>nu u ~ 28 iun. 1626, Nandriş, Doc.,
p. 128; pr0li]i: u selu ~ v0 sudstvo 2l. 10 iul. 1626, Nandriş, Doc., p. 133.
periş (s.n.) – peri[: jupani] capl1 spat0r2sa wt ~ f.d. 1649, Nandriş,
Doc., p. 193.
peşte (s.m.) – peçi[ani: l6dïe w<t> gor ~ 6 febr. 1622, Ştef. Strâmba,
p. 71; peçï[an¦: w<t> dol ~ pw¦m nanul ¦ stan ¦ portar6l ¦ p0tru 30 mart.
1649, Ştef. Doc. G., p. 540.
piatră (s.f.) – Pï'tra: selov Pïerseca, selov Mïerlarïi i... Posmagul i
~ 18 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 110; P2tr0: monastira nar¦]aemoe Corbïi
de ~ 23 mai 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 280.
picior (s.n.) – p¦korulov: usta ~ ¦ po matca bob0i u gor po p¦scul dl0g
1 febr. 1610, Ştef. Doc. G., p. 316; pikorulov: dor¦ u malul vodev po piscul
nanov. po poteca usta ~ 29 apr. 1621, Ştef. Doc. G., p. 416; pikorÿl: da imat
dr\jati ~ s\s pusta w<t> vr\hÿl kebanlÿn 18 ian. 1644, Ştef. Doc. G.,
p. 519.
piersic (s.m.) – Pïerseca: selov ~, selov Mïerlarïi i... Posmagul i Pï'tra
18 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 110; Pïersikïi: wkina ~ 18 iun. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 110; Pïerseki: wt ~ u gor s\s tri pa[i za mesto 20 ian.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 29.
pietriş (s.n.) – pïetrï[u: i w<t> l\c[or dor¦ ÿ ~ 3 mai 1620, Ştef. Doc. G.,
p. 404; pïetri[: i w<t> ~ dor¦ ÿ vodi]a costenilor 3 mai 1620, Ştef. Doc.
G., p. 404; Pïetri[i: u drumul u ~ 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45;
Pïetri[u: wt ~ u gr\l\ u aol dori v\ usta Gr\lev 10 febr. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 45; Pïetro[ani: Man1 wt ~ 8 febr. 1650, SMIM, vol. X, p. 133.
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pisc (s.n.) – Pi<s>cu: po ~ do B\d\u u gla<v> pi<s>co<v> St\ne<v>
26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871; piscure: svedtlï¦ po¦m w<t> ~ stank6l
ro[ul 7 aug. 1639, Ştef. Doc. G., p. 490; Piscul: na d1l po V\lk1wa
P\unov i prez ~ *rsulov 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45; pisculeçi:
monastir selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 195; pisculeçïi: selo ~ f.d.
1649, Nandriş, Doc., p. 195; pisculeç: s<`>n0 barbulov wt ~ radï pomen0 f.d.
1649, Nandriş, Doc., p. 195.
plop (s.m.) – plop<i>lor: a s\s siliç' ~ 1 mai 1658, Nandriş, Doc.,
p. 230; plwp<i>lwv: selo r1kca i siliça ~ 1 mai 1658, Nandriş, Doc., p. 230.
ploştină (s.f.) – ploçina: wknu u ~ dr0goeçïlor 30 mart. 1649, Ştef. Doc.
G., p. 540.
podişor (s.n.; dim. de la pod) – Podï[or: wkinu u ~ 8 mai 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 70; pod1ni: i u cacale]¦ i u ~ 5 mai 1645, Ştef. Doc. G., p. 526.
pogorâş (s.n.) – Pogor\[ul: i dori u ~ Svinom i dori v\ hotarul
S\s1nilor 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
poiană (s.f.) – Poяna: nive u ~ C\zanov 8 mai 1604, Florea, Doc. munt.,
p. 189; po2n0: i w<t> ~ barbul post. 16 mai 1632, Ştef. Doc. G., p. 451;
po'n0: i w<t> ~ barbul post. 16 mai 1632, Ştef. Doc. G., p. 452; po2na: edno
m1sto za wratu u ~ scoru[ulov 3 mai 1620, Ştef. Doc. G., p. 409; Po2n\: i
wt ~ Barbul postelnic 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 351; Poenïi: po cra6ºe ~
Pu6lov 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45; Poenile: u gor wt ~ Petric\v
10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45; Po'na: i na vale dori u ~ Garkev 10
febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45; Po2nn: podl1 s\s ~ 10 febr. 1645, DRH
ŢR, XXX, nr. 45; po¦an: i n1goe w<t> ~ 26 apr. 1648, Ştef. Strâmba, p. 85.
poienar (s.m.) – Poen\rei: Ïwn wt ~ wt sudstvo Mu[kel i Padure]
i s\s sinovi ego 12 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 11.
poieniţă (s.f.) – Poeni]\: Stan logofet wt ~ 10 ian. 1629, DRH ŢR,
XXII, nr. 207.
popă (s.m.) – popen: i brat eg lazaro wt ~ 30 mai 1608, Nandriş, Doc.,
p. 82; popeni: u selo ~ 30 mai 1608, Nandriş, Doc., p. 82; popeç: prodev lwg
w<t> ~ 17 mart. 1615, Ştef. Doc. G., p. 350; 25 iul. 1652, Nandriş, Doc., p. 222;
popeçï: i s\s selo ~ 17 mart. 1615, Ştef. Doc. G., p. 350.
porc (s.m.) – pork1nïi: da mo es wknu i vekni u selo ~ v\ sudstvo
gwrjil 26 nov. 1665, Ştef. Doc.G., p. 562; pork1ni: za wknu den ~ 26 nov.
1665, Ştef. Doc. G., p. 563; 26 nov. 1665, p. 565; pork1n: za wknu w<t> ~ i
w<t> bumbeçi 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 563; pork1nïe: w<t> togda
wvamo po satul ~ vekni 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 564; 26 nov. 1665,
p. 565; pork1n¦: v0sih veknïi w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 565.
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posmag (s.m.) – Posmagul: selov Pïerseca, selov Mïerlarïi i... ~ i Pï'tra
18 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 110.
prigorie (s.f.) – prigorï7: dast. 2coj da mu es selo ~ v\s selo s0s
v0s hotarom i s0s v\sih veknïi 2 iun. 1616, Ştef. Doc. G., p. 354; prigorïev:
u hotarul ~ 2 iun. 1616, Ştef. Doc. G., p. 354; prigorï2: pocupil v0s selo ~
w<t> nad jupani]a florev 2 iun. 1616, Ştef. Doc. G., p. 354.
prisacă (s.f.) – Pris1c7: wt selo wt ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70.
pui (s.m.) – pueç¦lor: wbak w<t> te6l ~ 8 ian. 1642, Ştef. Crasna, p. 82;
Pu6lov: po cra6ºe Poenïi ~ 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45.
purcar (s.m.) – purc\re]ilor: na pïscul ~ 26 febr. 1617, Ştef. Doc. G.,
p. 359; Purcar6lov: u gor dori na M\rul ~ i po Grue]u 17 aug. 1628,
DRH ŢR, XXII, nr. 144, 18 iun. 1629, nr. 307.
putinei (s.n.) – Putine6: wt sel wt ~ 3 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 98.
rac (s.m.) – rak: wknÿ u ~ u doln¦ hotar 30 iun. 1609, Ştef. Strâmba,
p. 108; rak¦lor: ¦ w<t> val1 ~ dori u ... 17 aug. 1628, Ştef. Strâmba, p. 62;
Rakilor: i wt Val1 ~ 17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 143.
raclă (s.f.) – Racla: bez dva rozoare wt ~ St\lpulov 27 apr. 1637, SMIM,
vol. X, p. 115.
rădăcină (s.f.) – R\d\kineºi: Capl1 wt ~ wt sudstvo Arge<[> 18 ian.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 24; 24 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 32.
răstoacă (s.f.) – R\stoac\: u dol na ~ podl1 s\s 2zul 8 ian. 1645, DRH
ŢR, XXX, nr. 8.
rău (adj.) – R1: na Val1 ~ s\s mesto 26 mai 1607, Rsl. VIII, p. 439.
râios (adj.) – r0iw[i: imal pr1nïe s0s v0sï6 w<t> ~ 3 febr. 1609, Ştef.
Strâmba, p. 104.
râmnic (s.n.) – R\mnic: ýli]a wt cod ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 70.
risipi (vb.) – R\sipi]i: i vekini u selo ~ 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 351;
R\sipi]ïi: poneje togo selo ~ 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 352.
roată (s.f.) – rotareçi: prehodi potoc ~ bliz siliçe ~ 8 iun. 1641,
Nandriş, Doc., p. 176.
rogojină (s.f.) – rogoj¦n: i w<t> b0rb0teç wpr1 i w<t> ~ stan 13 apr.
1621, Ştef. Doc. G., p. 415; Rogojina: i Barbulov wt ~ 7 mai 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 66; rogoj¦na: i w<t> ~ barbul log 26 apr. 1648, Ştef. Strâmba, p. 85;
rogojina: i barbul w<t> ~ 26 nov. 1665, Ştef. Doc. G., p. 564.
rogojel (s.n.; dim. de la rogoz) – rogojelul: selo ~ 2 mai 1613, Ştef. Doc.
G., p. 335; rogojel: edin a]¦gan wprev zlatei post w<t> ~ 28 iun. 1639, Ştef.
Crasna, p. 75; 7 aug. 1639, Ştef. Doc. G., p. 488.
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român (s.m., adj.) – romoneç¦: i w<t> ~ dragul pwst. 16 oct. 1642, Ştef.
Doc. G., p. 497; rwm<\>neç: ¦ w<t> ro[ïa barbul post. ¦ w<t> ~ dragul
12 ian. 1650, Ştef. Doc. G., p. 545.
roşu (adj.) – ro[ï2: poim udr1 w<t> ~ 23 apr. 1618, Ştef. Doc. G., p. 367;
24 apr. 1618, Ştef. Crasna, p. 4; ro[ïa: ¦ w<t> ~ barbul post. ¦ w<t>
rwm<\>neç dragul 12 ian. 1650, Ştef. Doc. G., p. 545.
roşior (s.m., s.f., adj.; dim. de la roşu) – Ro[iwri: wt selu ~ 20 nov. 1607,
Rsl. X, p. 452; Ro[ïwarev: u matca ~ 15 iun. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 109.
rovină (s.f.) – rovinari: wknu u ~ 23 apr. 1618, Ştef. Doc. G., p. 367; 16
mai 1632, p. 452; rov¦nar¦: w<t> nad sora i w<t> wprï2na w<t> ~ 23 apr.
1618, Ştef. Doc. G., p. 367.
runc (s.n.) – runcu: i stanov i l\udatov i bogdanov i ¦wnov i stank6lov
i wan\[ov w<t> ~ 24 apr. 1618, Ştef. Doc. G., p. 369; runcure: wkna u hotaru
koc\z0v del florev i brat em b\dil v0sah w<t> ~ 25 mai 1628, Ştef. Doc.
G., p. 440; Runcure: wt ~ 25 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 85; runculwv:
w<t> hotarul ~ 17 aug. 1628, Ştef. Strâmba, p. 62.
sac (s.m.) – sacului: monastir selo fundul ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc.,
p. 199.
salcie (s.f.) – Salk1: v\s selo ~ i s\s vekinïi 1 mai 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 61.
sas (s.m.) – Sasilom: u d1lul Tr\goviºïi po Val1 ~ 23 febr. 1945,
DRH ŢR, XXX, nr. 48; S\s1nilor: i dori u Pogor\[ul Svinom i dori v\
hotarul ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119; S\s1ni: wt na B1lk1 wt
~ i wt na Baºacul wt C\p\]ineºï 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
sat (s.n.) – S\t1ni: del ventil\v wt ~ 28 iul. 1614, Studii, nr. 4, p. 910.
săpat (adj.) – S\patul: wt gla<v> do gla<v> wt ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 119.
sărat (adj.) – s\rata: w<t> ~ po gru6kor gor dori ÿ vr\[ïe 3 mai 1620,
Ştef. Doc. G., p. 404; S\rata: Carca wt ~ i wt Cocor\çi 28 febr. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 26; s0r]1ni: wt sel wt ~ 10 mai 1654, Nandriş, Doc., p. 226.
sârb (s.m., adj.) – S\rbulo<v>: edi<n> codru zapl\no u Piscul ~ 8 ian.
1645, DRH ŢR, ŢR XXX, nr. 8.
scai (s.m.) – Sc\2ni: Gros1 wt ~ 9 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 90.
scărişoară (s.f.; dim. de la scară) – Sc\ri[oar\: i wt ~ Bad1 10 mart.
1628, DRH ŢR, XXII, nr. 34.
scaun (s.n.) – Sc\u2ni: i wt ~, popa N!goe i Cr\k6n 20 ian. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 29.
scoarţă (s.f.) – scoar]a: da mu est wknu u ~ 3 mai 1620, Ştef. Doc. G.,
p. 408; scoar]\: ¦ conca w<t> ~ 3 mai 1620, Ştef. Doc. G., p. 409.

326

Iustina Burci
_______________________________________________________________________________

scoică (s.f.) – scoikyi: ¦ po slem1 u dol dori u r0pa ~ u cucu2ta 1 febr.
1610, Ştef. Doc. G., p. 317.
scoruş (s.n.) – scoru[: ¦ drugo m1sto u dol¦nu w<t> ~ w<t> na 3 mai
1620, Ştef. Doc. G., p. 409; scorÿ[: mesto...pod coast\ prez vwd cod ~ 8 ian.
1642, Ştef. Crasna, p. 81; scoru[ulov: edno m1sto za wratu u po2na ~ 3 mai
1620, Ştef. Doc. G., p. 409.
scurt (adj.) – Scurteçi: u selo u ~ 20 <apr.-iul.>, 1629, DRH ŢR, XXII,
nr. 254; scurtului: w<t> sel w<t> petreçi ~ 26 apr. 1648, Ştef. Strâmba, p. 84.
sec (adj.) – saca: po nih belezeh seliça zavomi sura i ~ i kora 8 iun.
1641, Nandriş, Doc., p. 178.
secui (s.m.) – s\cu2ny: drosul post. i p0dure w<t> ~ ian. 1619, Ştef.
Doc. G., p. 378.
secure (s.f.) – Secure: wt camen po Grumazul Br0nzi[ov i mejdu ~ 20
iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 309.
silişte (s.f.) – siliçe: prehodi potoc rotareçi bliz ~ rotareçi 8 iun. 1641,
Nandriş, Doc., p. 176; siliç': a s\s ~ plop<i>lor 1 mai 1658, Nandriş, Doc.,
p. 230.
siliştioară (s.f.; dim. de la silişte) – siliçwarev: del ego v\sa w<t> hotarul
~ 28 mai 1607, Ştef. Ist. TGJ, p. 339; siliçoarei: wknu u hotarul ~ 28 mai
1607, Ştef. Ist. TGJ,p. 339.
soc (s.m.) – sokilwm: ali po d1l dori u curm\tura ~ 28 iun. 1639, Ştef.
Crasna, p. 75; sokilwr: w<t> curm\tura ~ na vale 28 iun. 1639, Ştef. Crasna,
p. 75.
spin (s.m.) – Spin1ni: i wt ~ dumitra[co 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 351;
spinişor (s.m.; dim de la spin) Spini[wr: za selo wt Gor ~ 13 mart. 1635,
Rsl. XI, p. 351; Spini[or: u selo u Gor ~ 13 mart. 1635, Rsl. XI, p. 351.
stâlp (s.m.) – St\lpulov: bez dva rozoare wt Racla ~ 27 apr. 1637,
SMIM, vol. X, p. 115.
stână (s.f.) – St\na: u pra<v> m1<s>to<m> u ~ Petro<v> u Cu<r>m\tu<r>
26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871; St\ne<v>: po Pi<s>cu do B\d\u u
gla<v> pi<s>co<v> ~ 26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871; St\n\: mesto
za ~ 12 mai 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 271.
stejar (s.m.) – stejar: [i din ~ mo2n [i b\lan 7 dec. 1601, Ştef. Strâmba,
p. 46, 3 ian. 1603, p. 46; st0jar6l: sut zad1dnu danov caluger w<t> ~ 12
ian. 1607, Ştef. Strâmba, p. 34; st0jar6lov: wknÿ u hotar ~ del danov
bobin]oae 30 iun. 1609, Ştef. Strâmba, p. 108; stejar6l: wknu u ~ 21 ian.
1620, Ştef. Strâmba, p. 54; stej<e>r0¦: ¦ w<t> na stank6l w<t> ~ 26 apr.
1620, Ştef. Doc. G., p. 402; stej<e>re¦: i pac pocÿp¦ p\rvÿl w<t> ~ edin
rozwr za v¦nograd¦ 26 apr. 1620, Ştef. Doc. G., p. 402; St\j0rilov: po Gr\la
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~ u gor 23 apr. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 59; Stejar6lov: dori u Drumu ~
18 iun. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 307; Stejar6l: <s>elo ~ wt sudstvo
Mehedin]i 13 mart. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 68.
sterp (adj.) – sterpoev: pusta ~ dori wbr\[ï7 sn1govelwv 26 mart.
1618, Ştef. Doc. G., p. 363.
stolnic (s.m.) – Stolnikani: wkinu u ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70.
strâmb (adj.) – str0mbele: bjstvn1i monastiru w<t> ~ 3 ian. 1603,
Ştef. Strâmba, p. 46; str0mbev: i po put petreçilwr dori u vod ~ 26 mart.
1618, Ştef. Doc. G., p. 363; str\mba: i w<t> br\dïk1ni harvat i ludat i
egÿmen gligorïe w<t> ~ 6 febr. 1622, Ştef. Doc. G., p. 421; str0mba: am\
cumparat d1la radýl\ d1n\ ~ a lui wkni towt 7 dec. 1601, Ştef. Strâmba,
p. 45, 3 ian. 1603, p. 46; 16 mai 1632, Ştef. Doc. G., p. 452; Str0mbul:
monastir glemïe ~ 21 ian. 1620, Ştef. Strâmba, p. 54.
stupină (s.f.) – stupinilor: al¦ u p¦scul ~ 3 mai 1620, Ştef. Doc. G.,
p. 408; Stupinwv: wt St\n1sa po Val1 ~ 26 mai 1607, Rsl. VIII, p. 437;
Stupino<v>: po Val<1> ~ 26 mai 1607, Studii, 1968, nr. 5, p. 871.
sur (adj.) – sura: po nih belezeh seliça zavomi ~ i saca i kora 8 iun.
1641, Nandriş, Doc., p. 178.
surpa (vb.) – surpa]i: w<t> na vladýl dï2cwn del eg na ~ 30 mai
1610, Ştef. Doc. G., p. 319; 18 ian. 1644, p. 517; Surpatele: sv1ta munastire
~ 17 dec. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 194.
şerb (adj.) – [erbeç¦¦: ¦ selo ~ v0s¦ ¦ gro[¦¦ v\s¦ 15 iul. 1617, Ştef. Strâmba,
p. 69.
şipot (s.n.) – {ipot: mesto na ~ 20 ian. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 29.
Şipoţel (s.n.; dim. de la şipot) – {ipo]el: pre<z> r1co na ~ 8 ian. 1645,
DRH ŢR, XXX, nr. 8.
şopârlă (s.f.) – {opr\liga: i wt ~, Mu[at Milev 28 mart. 1645, DRH
ŢR, XXX, nr. 78.
ştiubei (s.n.) – çub16: miha6 post. i w<t> ~ stank6l i w<t> carpen
m0lin 16 mai 1632, Ştef. Doc. G., p. 451.
tabără (s.f.) – tab0ra: dora u ~ i u dl\g wt matca 21 dec. 1613, Nandriş,
Doc., p. 85.
talpă (s.f.) – t0lp\[eç: snvi rustei w<t> ~ 12 ian. 1607, Ştef. Strâmba,
p. 34.
târg (s.n.) – t\rgul: d0rjati vodini] wt ~ ji6lui 16 dec. 1601, Ştef.
Încercare, p. 42; f.d. 1652, Ştef. Ist. TGJ, p. 358; tr\g: sut ~ jil v\s i s\s
v\som hotarom 29 iun. 1604, Ştef. Încercare, p. 43; 20 nov. 1607, Rsl. X, p. 452;
Tr\g[or: Miha6 wt ~ 23 febr. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 23; 13 aug. 1640,
SMIM, vol. X, p. 119; tr\gul: w<t> curti[oar\ beng\v w<t> ~ þilort 16
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oct. 1642, Ştef. Doc. G., p. 497; t\rgu: Adec eu gerge fekorul mihalkei w<t>
~ jy6lui f.d. 1652, Ştef. Ist. TGJ, p. 358.
teiş (s.n.) – tei[: u wbra]ïi vinogradem nad ~ 20 apr. 1607, Ştef. Doc. G.,
p. 309; tei[ulov: u gor dori u wbr\[ï2 ~ 26 febr. 1617, Ştef. Doc. G., p. 359;
Tei[ulov: codru u Piscul ~ 8 ian. 1645, DRH ŢR, ŢR XXX, nr. 8.
telegă (s.f.) – telega: wt gitoare i wt ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 193.
trestie (s.f.) – trestïe: laz za seno w<t> na ~ ponej es platil dabela 7 mai
1636, Ştef. Doc. G., p. 469; Trestï2nilov: wkin\ u D1lul ~ 8 febr. 1650,
SMIM, vol. X, p. 132.
tufă (s.f.) – tufa: nad ~ zmiev i w<t> d1l i w<t> vale 20 apr. 1607,
Ştef. Doc. G., p. 309.
tulbure (adj.) – turbur1: i w<t> ~ s\liº i stanislav i p\tru
iv\nw[ 29 apr. 1621, Ştef. Doc. G., p. 417.
turc (s.m.) – turkeni: radul w<t> ~ 28 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 347;
tÿrkineçï: da mu es wknu u ~ 5 iun. 1624, Ştef. Doc. G., p. 428; tÿrk1nïi:
selo poime ~ w<t> sÿdstvo gwrjil 30 iul. 1634, Ştef. Doc. G., p. 463;
tÿrk¦neçï¦: caco sut selo ~ 3 apr. 1635, Ştef. Doc. G., p. 466; turcu: i po
v¦nogradï i u ~ pol1 16 sept. 1650, Ştef. Doc. G., p. 552.
ţepos (adj.) – }epo[i: i wt ~, N1gul 16 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80.
ţigan (s.m.) – }ig\neçi: logofet wt ~ 28 iul. 1619, Studii, nr. 4, p. 912;
26 iun. 1644, SMIM, vol. X, p. 130; 1 mart. 1629, DRH ŢR, XXII, nr. 231;
}ig\neçï: wt ~, Stepan 16 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 80; 8 ian. 1641,
SMIM, vol. X, p. 121; }iganulov: edna livade na Bro<d> ~ 8 ian. 1845 DRH
ŢR, XXX, nr. 8.
ţânţar (s.m.) – ]0n]0r1ni: w<t> sta monastir w<t> ~ 3 febr. 1609, Ştef.
Strâmba, p. 104.
uda (vb.) – *da]i: wt ~, albota 28 mart. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 78.
ulm (s.m.) – ulmulov: pac pocup¦h dum¦tru w<t> nad negr16 edin
m1tu u vr0hul ~ 24 apr. 1620, Ştef. Doc. G., p. 398.
ulmuleţ (s.m.; dim. de la ulm) – ulmule]i: wt na <se>la gl<agol>emïe ~
i f\nt0nelele i vïi[ora 24 nov. 1618, Nandriş, Doc., p. 109.
ungur (s.m.) – ungurel: w<t> na hamza w<t> ~ za-h-ban got. 25 mai
1628, Ştef. Doc. G., p. 441.
unt (s.n.) – 8nt1ni: selo bora i selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 195;
unteni: a selo ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 195.
urdă (s.f.) – oýrdari: sn0 b0lakov w<t> ~ w<t> soýdstvo gorjil 16 mai
1632, Ştef. Doc. G., p. 450; urdari: ketvr0tago del w<t> ~ 16 mai 1632, Ştef.
Doc. G., p. 450; oýrdar¦: s0s snovi im stoic0v post. w<t> ~ 16 mai 1632, Ştef.
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Doc. G., p. 451; ÿrdar¦: sni stoicî post. w<t> ~ 25 ian. 1642, Ştef. Doc. G.,
p. 493.
ureche (s.f.) – ureceçi: napisan¦ u zapis naym w<t> ~ barbul beleuja
3 ian. 1642, Ştef. Doc. G., p. 502; 20 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 47;
*receºi: bojesvnnomu monastiru glagolimi ~ 20 febr. 1645, DRH ŢR, XXX,
nr. 47; ureceºïi: sv1tomu monastiru ~ 20 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 47.
urs (s.m.) – urso2: selw ~ 2 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 332; Ýrs1nilor:
est bil wt Hotarul ~ 7 mai 1628 DRH ŢR, XXII, nr. 66; Ursoii: pogoane wt
vinogradý u D1lul ~ 13 aug. 1640, SMIM, vol. X, p. 118; urseºilor: dori
u hotarul ~ 3 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 41; *rsulov: na d1l po
V\lk1wa P\unov i prez Piscul ~ 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45.
urzică (s.f.) – urzica: i dela w<t> ~ v0sah ponej sï6 selove ian. 1619,
Ştef. Doc. G., p. 377; urzik1ni: wt na vi[a wt ~ f.d. 1637, Nandriş, Doc.,
p. 165.
uscat (adj.) – usca]ï: dank6l w<t> ~ ian. 1619, Ştef. Doc. G., p. 378.
vacă (s.f.) – V\c\reçïlor: i wt put ~ 25 nov. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 182; vacareçi: w<t0>k<i>na 8 ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 195;
v\careçi: dobr1 wt ~ f.d. 1649, Nandriş, Doc., p. 195.
vale (s.f.) – val1: i po piscu la d1l alatur1 s\s ~ p\r\ului 24 apr.
1618, Ştef. Doc. G., p. 369; 17 aug. 1628, Ştef. Strâmba, p. 62; Val1: wt
St\n1sa po ~ Stupinwv 26 mai 1607, Rsl. VIII, p. 437; 26 mai 1607, Rsl. VIII,
p. 438; 17 aug. 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 143; 10 febr. 1645, DRH ŢR, XXX,
nr. 45.
vălar (vălean) (s.m.) – v\lari: w<t> nad 6ga w<t> ~ a niv w<t> r\u
26 apr. 1619, Ştef. Doc. G., p. 381.
vâlcea (s.f.) – V\lk1le: Dumitru wt ~ 18 ian. 1645, DRH ŢR, XXX,
nr. 24; V\lk1wa: na d1l po ~ P\unov i prez Piscul *rsulov 10 febr.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 45.
vârî (vb.) – V\r\]ï: i wt ~, Necula vatah 23 ian. 1645, DRH ŢR, XXX,
nr. 31.
vârf (s.n.) – vr\hul: w<t> r\u dori u ~ costev 26 apr. 1619, Ştef. Doc.
G.,p. 381; 18 ian. 1644, p. 519; 12 ian. 1650, p. 546; vr0hul: w<t> nad negr16
edin m1stu u ~ ulmulov 24 apr. 1620, Ştef. Doc. G., p. 398; 28 iun. 1639,
Ştef. Crasna, p. 75.
vârtop (s.n.) – vr0topul: i po selov mogo[ani v\s i ~ v\s ian. 1619,
Ştef. Doc. G., p. 377; vr0top: i w<t> selo ~ ian. 1619, Ştef. Doc. G., p. 377;
Vr\toapelor: dori na Gruhotul ~ i po velica mejdin\ 17 aug. 1628, DRH
ŢR, XXII, nr. 144; v\rtopÿl: da imat dr\jatï c\inep\, ~ kebanÿl a
udr1... 18 ian. 1644, Ştef. Doc. G., p. 519.
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viişoară (s.f.; dim de la vie) – vïi[ora: wt na <se>la gl<agol>emïe
ulmule]i i f\nt0nelele i ~ 24 nov. 1618, Nandriş, Doc., p. 109.
viezure (s.m.) – v1zur1: pocupil dan st0nesev wknu u ~ d1la lupulov
13 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 334; viezur1: mu[at i radul vladulov w<t> ~
13 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 334; vïezuri: wknu u ~ del radev d0çera
calugerulov 10 mai 1626, Ştef. Ist. TGJ, p. 347; vïezure: svedtelïi poim w<t>
~ 10 mai 1626, Ştef. Ist. TGJ, p. 347; 6 iun. 1638, Ştef. Doc. G., p. 480.
viezurel (s.m.; dim. de la viezure) – viezurel: ej s1 zov1mag ~ ali d1l
lupulov 13 mai 1613, Ştef. Doc. G., p. 334.
viu (adj.) – vïi: brnc\ star w<t> apel<e> ~ 25 ian. 1642, Ştef. Doc. G.,
p. 494.
vulpe (s.f.) – Vulpeçt: est selo ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70;
Vulpeçïi: selo ~ 8 mai 1628, DRH ŢR, XXII, nr. 70.
vultur (s.m.) – vl0tureçi: stroe i bad1... r1pede i razor... i wt ~ [erbu
8 iun. 1641, Nandriş, Doc., p. 178.
zălog (s.n.) – Z\lojile: dori u Lacul s\s ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR,
XXX, nr. 119.
zmeu (s.m.) – Zmeulov: dori u Gaura ~ 20 mart. 1628, DRH ŢR, XXII,
nr. 42.
zori (s.m.) – Zoreºï: sin\ Wprev wt ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX,
nr. 119; Zoreºi: i wt na<d> ~ 18 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 119.
zorilă (s.m.) – Zorileçi: i vekini u selo u ~ 23 oct. 1628, DRH ŢR,
XXII, nr. 168.
Dacă ne referim la paleta semantică a apelativelor care stau la baza
toponimelor indicate – pentru că acesta este primul lucru vizibil – atunci vom
constata că este una cât se poate de variată. Ea se bazează în special pe elemente
care fac parte din terminologia geografică (apă, baltă, colnic, dâmb, gorgan,
izlaz, luncă, muncel, padină, pârâu, pisc, ploştină, poiană, rovină, vale etc.),
vegetală şi animală (alun, bouşor, bozie, brad, brânduşă, brustur, bujor,
busuioc, căprioară, câine, corb, coţofană, păun, scoruş, urzică etc.), specifică
spaţiului denominat.
Însă nici celelalte aspecte ale vieţii umane nu au fost neglijate, pornind
de la persoane şi părţi ale corpului (babă, barbă, bărbat, buză, fată, frate, frunte,
gură, picior, talpă etc.), trăsături fizice şi psihice (bun, creţ, dichisit, frumos
etc.), stare de sănătate (beteag, orb, gârbov), gust (amar), alimente (măceaşă,
măr, păr, posmag, unt, urdă), obiecte din gospodărie şi de vestimentaţie (cazan,
căciulă, căldare, putinei, rogojină, secure etc.), acţiuni (cebălui, risipi etc.),
culori (alb, bălţat, negru, roşu), personaje fantastice (zmeu), până la apelative
care îl plasează pe denominator în context social, atunci când se referă la etnia
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(grec, român, sas, sârb, turc etc.), meseria practicată (brăniştar, cioban, olar,
purcar etc.), poziţia ierarhică (bogat, domn, jupân, obidit, şerb, ţigan) a
persoanelor-reper, şi inclusiv la organizarea administrativă (ogradă, sat, târg) a
comunităţii etc.
Denumirile reprezintă atât sate, cât şi ape, dar mai ales locuri/obiecte
mici de pe un anumit teritoriu, servind ca indicatori necesari la delimitarea clară
a unor zone, în vederea stabilirii (şi respectării) proprietăţii private. Iată un
exemplu12 grăitor în acest sens: I hotarove wkinev da se znaet: dori v\ usta
B\l]atov... dori u Wbr\[ïa B\l]atov... i Val1 Mamulov... po cra6ºe
Poenïi Pu6lov... u gor u C8rm\tur\ v\ Wbr\[ï' Pe[k1nïi… na d1l po
V\lk1wa P\unov i prez Piscul *rsulov u gor wt Poenile Petric\v... i
na vale dori u Po'na Garkev podl1 s\s Po2nn... iz gor daet u
Gorun1sa... u drumul u Pïetri[i wt Pïetri[u u gr\l\ u aol dori v\
usta Gr\lev / Şi hotarele ocinei să se ştie: … până în gura Bălţatului… până în
Obârşia Bălţatului… şi Valea lui Mamul… pe culmea Poienii lui Puiul… în sus
în Curmătură în Obârşia Pescenii… la deal pe Vâlceaua lui Păun şi peste Piscul
Ursului pe sus de la Poienile lui Petrică … şi la vale până în Poiana Garcei
alături cu Poiana pe unde din sus dă în Goruneasa… în drumul în Pietriş şi de la
Pietriş în gârlă în jos, până în gura Gârlei…
Din alt punct de vedere, şi anume, comparând informaţia prezentată aici
cu cea existentă în actele perioadei anterioare, vom constata că există „noutăţi”
în ceea ce priveşte statutul unor termeni şi integrarea altora în rândul lexicului
românesc în documentele pe care le supunem discuţiei. Astfel, confruntând
materialul nostru cu cel cuprins în Dicţionarul elementelor româneşti din
documentele slavo-române. 1374-160013, secţiunea toponime, am surprins
următoarele situaţii:
1. termeni care în DERS apar ca apelative şi antroponime, iar în
documentele ulterioare şi ca toponime: cărămidă (c\r7mizi), sterp (sterpoev);
2. termeni care în DERS apar ca antroponime, iar în documentele
ulterioare şi ca toponime: uscat (usca]ï);
3. termeni care în DERS apar ca apelative, iar în documentele ulterioare
şi ca nume de loc: boală (Bol1sca);
4. termeni la care apar forme derivate noi (cu sufixele -eşti, -ani, -ean,
-easa, -el, -iş, -iga etc.) faţă de cele întâlnite în DERS: brad (br\de]ïi,
Br\deçi, Br\di[\çi, br0dik1nilom), căpăţână (C\p\]ineºï), câine
(C\ineºi), copăcioasa (cop\koasa), capră (c\pr1ni), grohot (Grohoti<[>),
gorun (Gorun1sa), lăcşor (l\c[or), sas (S\s1nilor), şipot ({ipo]el), şopârlă
({opr\liga), turcineşti (tÿrkineçï), viezurel (viezurel) etc.
12
13

Extras din DRH ŢR, XXX, nr. 45.
Vezi nota 5.
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5. termeni care în DERS lipsesc, iar în documentele ulterioare sunt
atestate ca toponime: arc (arkeç), bold (Boldeçe), borcan (borcánilor), busuioc
(bos6k), făgaş (f\ga[<u>lwv), pogorâş (Pogor\[ul), prigorie (prigorï7,
prigorïev, prigorï2), talpă (t0lp\[eç), telegă (telega), uda (*da]i), vârî
(V\r\]ï), zori (Zoreºï).
Mutând discuţia la nivelul „înfăţişării” flexionare14 pe care o au
apelativele în actele redactate în slavonă, se observă că aceasta poate fi atât
românească, cât şi slavă. Toponimele, ca parte integrantă a limbii, nu puteau
face nici ele excepţie de la această regulă: Pogor\[ul, te6l pueç¦lor, hotarul
S\s1nilor, d1lul Bobului, M\gura C\]1lei sunt nume de locuri cu flexiune
integral românească, spre deosebire de structurile analiticele vod D\mbulov,
pusta sterpoev, blata p\rulwv, usta p¦korulov, vodi]a costenilor, cr0ngul’

Br\nzarar6lov, hotarul b0lt¦[oarev, lacul fetev, m0gura laculov, frunt1
laculov, Poenile Petric\v care „amestecă” cele două limbi, ca flexiune şi ca
origine a cuvintelor prezente în sintagma toponimică. Foarte des, în
„organizarea” internă a aceluiaşi cuvânt (de exemplu: p¦korulov, corbulov,
D\mbulov, Stejar6lov, Purcar6lov etc.) sufixul posesiv românesc a fost
dublat de cel slav, reprezentând mai degrabă „un element de «slavizare» a
textului decât o formulă gramaticală slavă”15.
Un nume (în cazul nostru, de loc) poate înregistra forme flexionare
diferite, la distanţă temporală – Val1 Stupinwv (26 mai 1607, Rsl. VIII, p. 437)
/ p¦scul stupinilor (3 mai 1620, Ştef. Doc. G., p. 408), dar şi în cuprinsul
aceluiaşi document; iată cum era exprimată posesia într-un act16 de la 1645:

polovino za pogo<n> na 2ma T\baculov / polovino za pogon na 2me na
Tabacu.
Se simte, în toate aceste exemple, presiunea limbii slavone asupra limbii
române, ceea ce a făcut ca „sub haina slavonă a documentelor, să aflăm deseori
cuvinte, întorsături de frază curat româneşti scăpate de sub pana diecilor sau
grămăticilor cari le-au scris, ori din graiul domnilor ori boierilor cari le-au
dictat”17.
Cercetând documentele de arhivă putem surprinde foarte bine şi
transferul de elemente care se desfăşoară, în dublu sens, între toponimie şi
14

După cum observa Damian P. Bogdan în Glosarul..., p. 6.
DERS, p. XXVII.
16
DRH ŢR, XXX, nr. 41.
17
St. Nicolaescu, Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţării Româneşti şi
Moldovei cu Ardealul în secolele XV şi XVI, Bucureşti, 1905, p. IV; vezi şi Alexandru Ştefulescu,
Documente slavo-române relative la Gorj (1406-1665), Târgu-Jiu, 1908, p. 6, unde se spune că:
„De oarece limba slavonă era alta decât limba poporului, de aceia în mai toate actele slavone
redactate de diacii români se întâlnesc gândiri întregi, cuvinte şi terminaţiuni de cuvinte româneşti
îmbrăcate în haină slavonească”.
15
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antroponimie. Astfel, în conjuncturi favorabile, numele de persoane au intrat şi
s-au păstrat în componenţa unor nume de locuri – d1lul B\d1nilor, Wbr\[ïa

B\l]atov, Malul Bade<v>, Merïi Radulov Baicov, Po'na Garkev, M\rul
Purcar6lov, după cum, de la numele de locuri au luat naştere supranume şi, mai
apoi, de asemenea în conjuncturi favorabile, patronime – wkinu u Gro[ani,
kast vsah M\ine<v> Gro[anul (2 apr. 1645, DRH ŢR, XXX, nr. 83); Stank6l
postelnic wt Dl\ga / vsa<h> del Stank6lov postelnic D\lþ1nul (23 ian.
1645, DRH ŢR, XXX, nr. 31), i wt Kor0ºe, Stoica Kor0scul (10 ian. 1630,

DRH ŢR, XXIII, nr. 6) etc.
În concluzie, găsirea celei mai vechi forme a unui cuvânt reprezintă un
aspect deosebit de important pentru demonstrarea vechimii lui; însă stabilirea
„parcursului” său în limbă, în sensul înregistrării unor evoluţii de natură
fonetică, semantică, morfologică, al transferului dintr-o clasă lexicală în alta, nu
se poate face decât urmărindu-i traiectul de-a lungul timpului. Din acest punct de
vedere, după cum menţionam şi în debutul articolului nostru, considerăm că este
utilă şi interesantă cercetarea materialului documentar şi după secolul al
XVI-lea.
NAMES OF PLACES IN SLAVIC-ROMANIAN DOCUMENTS OF WALACHIA
(17TH CENTURY)
(Abstract)
Over several centuries, Slavonic was used in Romanian feudal institutions and
churches. It is for this reason that the study of Slavonic documents still remains one of
the primary sources in researching and understanding the development of our language
and society. In this article we intend to submit place names from the Slavic-Romanian
documents during the first half of the 17th century, given their importance for both
language/toponymy and history.
Keywords: Slavonic, documents, attestation, toponymy, history.

IDEEA DE DECADENŢĂ ÎN GÂNDIREA CRITICĂ
ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI AL XIX-LEA.
ŞTEFAN PETICĂ – RELIGIA FRUMOSULUI ŞI ESTETISMUL


MIHAI CAPŞA-TOGAN

Întregul secol XIX a fost dominat de imaginea organicistă asupra istoriei
şi civilizaţiei, care s-a răsfrânt, fără îndoială, în chip firesc, şi asupra criticii
literare şi culturale româneşti. Aceasta s-a petrecut cu o întârziere extrem de
mică – dacă luăm în considerare precaritatea dezvoltării societăţii româneşti din
acea vreme – faţă de data apariţiei ideii de decadenţă culturală în Occident.
Cezar Bolliac vorbeşte, în 1846, despre „maturitatea” omenirii timpului său faţă
de „juneţea” spirituală a popoarelor antice1, proces evolutiv care, având ca
fundament noţiunea modernă de progres2, priveşte nu numai organizarea socială
ca atare, ci şi arta în întregul ei. „Este de observat că odată cu progresul unei
societăţi, cu progresul politic, cu progresul social, progresează fatalmente şi
literatura unei naţiuni”3.
Bolliac judecă poezia celor două tipuri de societăţi, a cărei funcţie – de
„tutelă a omenirii” – este fundamental aceeaşi, dar presupune o diferenţă majoră
în ceea ce priveşte mijloacele de exprimare: „[…] Acum însă, acolo unde
societatea este matură prin filosofie şi experienţa lucrurilor, unde raţia s-a urcat
pe tronul său, […] poezia, ca o tutelă eternă a omenirii, trebuie să-şi reformeze
cu totul mijloacele sale cele vechi, căci impuberul şi-a venit în vârstă şi
raţionează”4.
În plină epocă romantică5, crezul lui Bolliac are puternice accente
iluministe: poetul modern trebuie să renunţe la rolul său de profet, de mediator
între Cer şi Pământ – rol impus de „credulitatea” oamenilor societăţilor arhaice
–, pentru a deveni „luminatorul” societăţii sale, inteligenţa care răspândeşte
superstiţiile şi credinţele născute din ignoranţă. Înscăunată ca „regină a
facultăţilor”, „raţia” devine garanţia fericirii omeneşti într-o societate în care
poetul îşi arogă – de data aceasta în descendenţa curentelor romantice – poziţia


Doctorand, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere; e-mail:
mihaicapsa@yahoo.com
1
Cezar Bolliac, Scrieri, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 64.
2
Noţiune sine qua non pentru înţelegerea conceptului şi fenomenului decadent.
3
Vezi nota 1, p. 72.
4
Ibidem, pp. 64-65.
5
În revista „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, apare articolul Poezie (1846), unde
accentul este aşezat pe misiunea poeziei sociale, autorul fiind influenţat de ideile programatice ale
lui V. Hugo.
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de înaintemergător, de „tutore” al poporului din care face parte. Ideea
autonomiei esteticului, pe cale de a se naşte în cultura europeană, se rezumă,
deocamdată, în gândirea autorului român, la independenţa artei de religie: poezia
trebuie să fie „numai” filosofică, socială, umană şi politică. Recunoaştem aici
ideologia literară a paşoptismului românesc.
Tabloul spiritualităţii moderne, conturat, iniţial, de către Bolliac în
culorile cele mai luminoase, capătă însă, în paginile următoare, o tentă din ce în
ce mai sumbră: deşi eliberat de „ceaţa” misticismului religios, poetul modern
este împiedicat în a-şi îndeplini nobila misiune pentru care este chemat de
corupţia6 societăţii, materializată prin împărţirea acesteia în clase ce au apărut,
în opinia scriitorului român, ca urmare a concretizării unor virtuţi proslăvite de
poeţi: „Pentru ce poeţii n-au astăzi în staturi influinţa ce avea în Antichitate?
Pentru căci atunci poeţii erau ai populilor, iar nu ai castelor, pe care putem zice
că le-au creat ei chiar, în momente de intuziasm pentru o virtute oarecare şi carii
au ajuns apoi să-i facă chiar pe dânşii – creatorii lor – să crează că ei nu sunt
pentru altceva decât numai ca să surâză şi să celebreze plăcerile şi crimele lor, şi
că treaba lor ar fi să se ocupe numai cu cerul şi cu acele afecţii domestice şi
amoroase; […] pentru căci corupţia şi slăbiciunea lor i-au adus în stare să
ambiţioneze mai mult un loc pentru dânşii în aceste caste decât a le împrăştia pe
dânsele în corpul cel mare al populilor, unde natura lor îi face să fie adoraţi”7.
Corupţia societăţii nu îl ocoleşte, din nefericire, pe poet, a cărui
literatură devine, la rândul ei, coruptă, astfel decadenţa societăţii este şi
decadenţa poeziei: „Dacă artele în vechime au fost religioase şi belicoase, cauza
a fost fiindcă poezia era religioasă şi belicoasă; dacă acestea au decăzut şi au
devenit târâtoare şi coruptive, cauza este că poezia a decăzut, s-a făcut târâtoare
şi coruptivă”8.
În 1861, ideea decadenţei reapare la Pantazi Ghica, într-o scrisoare
adresată ziarului „Independinţa”, intitulată Despre roman, în care autorul
constată triumful romanului asupra celorlalte „expresiuni ale literaturii” în epoca
modernă9: „Romanţul şi drama, în general, domnesc în timpurile noastre toate
celelalte expresiuni ale literaturii. Poezia epică şi lirică sunt absorbite astăzi de
romanţ şi dramă. Fondul este acelaşi, ca şi natura intimă a omului, dar formele
s-au schimbat. Ceea ce era simplu la începutul societăţilor, astăzi s-a complicat
prin civilizaţie; viaţa nu mai este supusă unei fatalităţi neîmpăcate care o
condamna la cele mai crude suferinţe, sau norocului puternic care o strălucea
prin fapte fabuloase. Oamenii nu se mai fac lesne eroi; eroii nu mai trec lesne
6

Aici cu sensul de decadenţă.
Cezar Bolliac, op. cit., pp. 66-67.
8
Ibidem, p. 68.
9
Ipoteza, conform căreia Pantazi Ghica este autorul fragmentului de roman intitulat
Don Juanii din Bucureşti, este întărită, credem, de faptul că figura scriitorului constituie, probabil,
principala sursă de inspiraţie pentru personajul lui Mateiu Caragiale din romanul Craii de Curtea
Veche.
7
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între zei şi zeii nu mai locuiesc Olimpul. Tigrii şi leii nu se mai îmblânzesc de
sunetele armonioase ale lirei lui Orfeu; şi rezbelul nu se mai face pentru răpirea
unei Elene. Copilul, legănat şi uimit prin farmecul viselor, s-a făcut bărbat şi
caută realitatea şi viaţa pozitivă.
Cauzele acestei transformări a vieţii sunt numeroase şi diferite. Este un
rău sau un bine? Este decadenţă sau progres?”10 [s.n].
Civilizaţia modernă, spune Pantazi Ghica, este mai „complicată” decât
aceea antică, reluând astfel unul dintre laitmotivele judecăţilor critice despre
decadenţă – opoziţia dintre simplu (conotând, în aprecierile denigratoare la
adresa decadentismului, apropierea de natură, moralitate şi inocenţa) şi complex
(conotând artificialul, imoralitatea şi perversiunea). Ceea ce surprinde însă este
tonul afirmaţiei, care, departe de a condamna decadenţa, priveşte lucrurile într-o
lumină uimitor de obiectivă pentru epoca respectivă: „Deşi eroii nu mai trec
lesne între zei şi zeii nu mai locuiesc Olimpul, iar rezbelul nu se mai face pentru
răpirea unei Elene, aceste transformări, motiv de nesfârşite lamentaţii pentru
cvasi-unanimitatea criticilor, nu sunt, în viziunea scriitorului român, decât
metamorfoze formale ale unui fond comun. Din perspectiva optimistă a filosofiei
iluministe, viziunea organicistă asupra istoriei şi civilizaţiei”11 presupune
transformarea primitivului-copil în adult, a poeziei în raţiune, în sfârşit, „a
decadenţei în progres”.
La numai un an de la acest articol, în 1862, C. Negruzzi deplânge, în
cadrul unor Studii asupra limbei române, „conruperea” limbii noastre în epoca
fanariotă12, prin amestecul cuvintelor şi expresiilor cu turcisme şi grecisme.
„Hibridul” astfel format, căruia îi este opusă „simplitatea” limbii lui Dosoftei şi
Cantemir13, ilustrează accepţia etimologică a decadenţei: „Ne-aducem aminte de
decadenţa în care căzuserăm în privinţa limbei subt domniile străine. În
conrupţia generală, se conrupsese şi ea! Nu mai era acum limba lui Dositeiu şi a
lui Cantemir, nici a cărţilor bisericeşti. Era un mare gerg hibrid, mestecat cu
ziceri turco-grece etc. Atunci era de bun ton a vorbi numai greceşte sau o
românească pestriţă”14.
Revoluţia de la 1848 a avut, în concepţia lui Negruzzi, un rol nefast
pentru cultura română, scriitorul afirmând: „Politica predomnind, literatura
amuţi”15. De la acţiunile culturale ale lui Heliade, Alecsandrescu şi C. Bolliac, şi
10
Pantazi Ghica, Despre roman, în vol.: „Din istoria teoriei şi criticii literare româneşti”,
(în continuare se va cita: „Din istoria teoriei…”), Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1967,
pp. 617-618.
11
Aici în accepţiunea termenilor lui H. Spencer.
12
Amintim că această perioadă a fost considerată, în întregul ei, una decadentă.
13
Afirmaţia lui Negruzzi dovedeşte, dacă mai era nevoie, imposibilitatea definirii unei
aşa-zise decadenţe obiective. Observăm că decadenţa, privită ca mitologem, se situează dincolo de
opoziţia epistemologică dintre „subiect” şi „obiect”.
14
Costache Negruzzi, Studii asupra limbei române, în vol.: „Din istoria teoriei…”,
p. 633.
15
Ibidem, p. 634.
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până la data publicării acestor studii, literatura română a cunoscut un continuu
declin: „Ei bine! Ce s-a făcut pentru ea în curs de patrusprezeci ani?
Perfecţionatu-s-a limba? Statornicitu-s-a regulile ei? Nicidecum. Atâta numai că
am gonit slovele şi am luat literile, fără a pune şi bazele după care să le
întrebuinţăm în limba noastră”16.
Articolul lui Negruzzi a primit, în 1863, o replică din partea lui Hasdeu,
care pune în lumină profundul subiectivism prezent în orice etichetare a unei
epoci drept „decadentă”: „Cuvintele d-lui Negruzzi: «Politica predominând,
literatura amuţi», ni se par a fi un adevăr subiectiv, iar nu general; o idee
personală, iar nu o maximă. Sunt ţări unde necontenitele preocupaţiuni politice,
înrădăcinate în însăşi natura poporului, nu împiedecă grabnicul progres al
literaturii, precum în Franţa şi-n Anglia; sunt ţări unde tocmai epocele cele mai
politice au fost totodată şi cele mai literare: Ellada; sunt ţări unde anume lipsa
mişcării politice a căşunat mortăciunea literaturii. [...] Peste alţi zece ani, cine
ştie dacă unul din noi, generaţiune acum tânără, nu se va scula pentru a declara,
dintr-un simţ de egoism, cum că literatura română a decăzut după 1863?”17.
Pentru a ajunge la decadenţă, spune Haşdeu – adoptând astfel viziunea
organicistă definitorie pentru veacul al XlX-lea – o literatură trebuie să parcurgă
anumite faze de dezvoltare; oboseala unei literaturi apare în urma unor realizări
de excepţie, cum sunt acelea ale culturilor greacă şi latină: „O săgeată, detunată
din arc, poate ea oare a răsări îndărăpt sau a se înfige în aer mai nainte de a se
izbi de o ţintă? Aşa sunt şi literaturile: reacţiunea lor retrogradă sau amorţirea lor
staţionară sunt cu putinţă numai după ce, odată pornită, cultura ajunge obosită la
o mare depărtare de cale, ajunge şi-adoarme pe loc sau cade înapoi o bună
bucată de vreme. Astfel s-au petrecut la greci, la romani, la italieni, la
spanioli etc., la toate naţiunile cari au parcurs un period literar. Săgeata literaturii
române moderne e încă departe, foarte departe de acel moment, fiind ea abia
îndrumată; şi, deci, cariera progresului său era neapărat mai mică la 1848 decât
acum, e neapărat mai mică acuma decât va fi pe la 1873!”18.
Obsesia începutului, care va marca întreaga ideologie şi critică literară
românească a secolului al XlX-lea, ajungând să cunoască formularea cea mai
celebră în Criticele lui Maiorescu, apare la Hasdeu ca metaforă a săgeţii încă
nelansate. Aşa cum va susţine mai târziu criticul Junimii, eforturile culturale
trebuie îndreptate la noi îndeosebi către „îndrumarea” săgeţii, pentru pregătirea
lansării acesteia: „Ai un singur bloc de marmură: dacă îl întrebuinţezi pentru o
figură caricată, de unde să mai poţi sculpta o Minervă?”19. Ne situăm aşadar, în
mod ironic, sub semnul Meşterului Manole – cultura română trebuie mereu
re-începută. Ideile decadentismului european acumulează, în acest context,
16
17

p. 646.
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Ibidem, pp. 634-635.
B. P. Hasdeu, A propos de scrierea d-lui C. Negruzzi, în vol.: „Din istoria teoriei…”,
Ibidem, pp. 646-647.
Titu Maiorescu, Critice, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 8.
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întreaga încărcătură negativă a decadenţei luată în sens etimologic: pregătită
pentru construcţia unei „Minerve”, ideologia literară românească a secolului al
XlX-lea va rămâne prizoniera unui clasicism academizant, lipsit de forţă
creatoare, pentru care decadentismul nu putea fi decât o literatură „bolnavă”, o
lucrare „greşită” sau „de prisos”. O literatură aflată la începuturile sale nu poate
fi decadentă, acest lucru este evident. Problema este următoarea: care sunt
criteriile pe baza cărora Maiorescu hotărăşte unde şi când începe literatura
română? Pentru că oricine va recunoaşte că afirmaţia conform căreia „Heliade,
[...], cu toată vioiciunea inteligenţei, nu arată în scrierile sale nici o inspiraţiune
de adevărat poet, ci numai o adunare de reflecţii manierate”20 este una în
întregime subiectivă, aşa cum este, în viziunea criticului, şi adevărul artistic21. În
fapt, cercetarea critică maioresciană – piatra unghiulară a culturii române
moderne – îşi are rădăcinile imaginare într-un mit: mitul eternului început,
convingerea profund subiectivă că lumea începe sau, mai bine spus, re-începe cu
fiecare generaţie şi conştiinţă umană. Conform mitului critic maiorescian,
literatura română se afla, la sfârşitul secolului al XIX-lea, abia în faza
începuturilor sale. Concluzia se impune de la sine: oricât de influenţaţi ar fi fost
scriitorii români de ideile literare occidentale contemporane lor, oricâte
experimente poetice ar fi încercat, în linia poeticilor decadente, Macedonski,
literatura acestora nu putea fi decadentă.
Când Caragiale parodia producţiile literare „simbolisto-macabroinstrumentaliste”, ieşite din cenaclul lui Macedonski, el nu făcea altceva decât să
se alinieze unei ideologii literare care va da naştere, la începutul secolului
următor, sămănătorismului şi poporanismului. Noţiunile de decadenţă şi
decadentism vor rămâne, până la operele lui Bacovia şi Mateiu Caragiale,
stigmatizate: acuzaţi de decadenţă în poezie, Ştefan Petică şi Macedonski, cei
mai esteţi dintre scriitorii români ai secolului al XlX-lea, vor protesta vehement,
respingând etichetarea drept cea mai gravă ofensă care li se putea aduce.
Mihai Zamfir observa că „statutul «decadenţei» române a fost cu mult
mai dificil decât în alte părţi. Chiar dacă notorietatea lui Baudelaire, Mallarmé şi
Rimbaud a venit prea târziu, ignorarea iniţială a numelor lor nu se compară cu
discreditul absolut în care se aflau aruncaţi «novatorii» români. Macedonski sau
Ştefan Petică apar perfect respectabili literar, cu nimic mai prejos decât oricare
dintre scriitorii oficiali ai epocii; totuşi, literatura lor a fost apreciată exagerat de
sever şi îngropată sub o uitare cu consecinţe îndelungate, perceptibile şi
astăzi”22.
Mitul „eternului început” presupune, în primul rând, minimalizarea
muncii şi a operei înaintaşilor; astfel, nu întâmplător cel mai atacat scriitor
paşoptist este, în articolul lui Maiorescu, Heliade Rădulescu: aşezarea „pietrei de
20
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temelie” a culturii române, în 1867, devine lipsită de sens de îndată ce citim
aceste rânduri, scrise de Heliade, în 1830: „Literatura rumânească, până în
vremea răposatului şi vrednicului de toată aducerea aminte, rarului bărbat
Enăchiţă Văcărescu era cu totul nesocotită în ţara rumânească, încât cineva poate
zice că nici numele nu era cunoscut”23. În acelaşi timp, vom fi surprinşi de câte
elemente comune există între teoria critică maiorescienă, referitoare la condiţia
materială, respectiv ideală a poeziei, şi judecăţile despre poezie exprimate de
către Heliade Rădulescu în Gramatica poeziei; mitul eternului început este însă –
aceasta constituindu-se în cea de-a doua caracteristică fundamentală a sa –
incompatibil cu ideea de continuitate: „Precum la toate meşteşugurile şi ştiinţele
asemenea şi aci cea dintâi cercetare este de a se cunoaşte pre sine dacă este făcut
ca să fie poet: adică dacă imaginaţia se aprinde şi inima se înfierbântă cu
înlesnire; dacă între amândouă este o corespundere împrumutată şi repede; dacă
urechea are pentru măsură şi armonie o delicată simţire; […] dacă cineva
înţelege cu înlesnire relaţia dintre ideile cele abstracte şi lucrurile cele văzute şi
simţite, cu ale căror feţe poate cineva îmbrăca pe cele nevăzute şi ideale, sau mai
bine dacă aceste idei abstracte se nasc în duhul omului priimind chipul şi forma
celor simţite; dacă lucrurile se înfăţişează de sine subt chipul cel mai interesant
şi priincios de a se zugrăvi; dacă, cu un cuvânt, la ideea unui objet patetic (ce
insuflă milă), sintimenturile se nasc mulţime şi se îmbulzesc a se înfăţişa
sufletului cu nerăbdare de a se răspândi, – atuncea poate cineva crede că este
născut poet”24.
Triumful viziunii maioresciene în literatura şi, mai ales, în gândirea
critică românească a secolului trecut, este subliniat cu satisfacţie, în 1882, de
către chiar mentorul Junimii: articolul Literatura română şi străinătatea expune
o teorie a romanului care opune esteticii „meşteşugite”, „convenţionale” a
saloanelor aristocrate, estetica „primitivă”, „sănătoasă”, în care sentimentele
personajelor au simplitatea fenomenelor naturale; această „primitivitate” este
raţiunea pentru care literatura lui Eminescu, Alecsandri, Slavici sau Negruzzi a
ajuns „să încânte pe tot omul luminat” din Occident şi „să atragă simpatica luare
aminte asupra poporului nostru”25. Eroii romanelor, spune Maiorescu, spre
deosebire de cei ai tragediilor, trebuie aleşi din rândul claselor de jos: „Dar ceea
ce voim să zicem este că, precum tragedia prin chiar natura ei a fost silită să-şi ia
mai ales regii şi eroii drept persoane principale, tot aşa romanul este şi va fi din
ce în ce mai mult silit să-şi caute elementul său propriu în tipurile mărginite ale
unei anume clase sociale dintr-un anume popor, de regulă ale claselor de jos.
Căci, mai ales tipul poporan este nemeşteşugit şi se impune cu realitatea unui
product al naturei primitive. Figurile romantice din societatea înaltă sunt
23

Ion Heliade Rădulescu, Literatura rumânească, în vol.: „Din istoria teoriei…”,
Bucureşti, 1967, p. 115.
24
Ion Heliade Rădulescu, Gramatica poeziei, în vol.: „Din istoria teoriei…”, pp. 129130.
25
Titu Maiorescu, op. cit., p. 452.
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întrucâtva rezultate ale convenţiunii; simţirile lor sunt, în mare parte,
meşteşugite prin modă şi trecătoare ca şi moda […]”26. Privit din perspectiva
esteticii decadente, demersul critic maiorescian apare ca paradoxal: pe de o
parte, impune modelul „clasic” în dauna celui „decadent”. „După măsura acestor
cerinţe [condiţiile materiale ale poeziei, n.n.] se dovedeşte apoi adevăratul poet,
şi se deosebeşte chiar şi în privinţa cuvintelor [sensurilor, n.n.] literatura clasică
de literatura decadenţei”27. Pe de altă parte însă, criticul militează încă de la
debutul Cercetării critice a poeziei române de la 1867 pentru autonomia
esteticului: „Poezia, ca toate artele, este chemată să exprime frumosul; în
deosebire de ştiinţă, care se ocupă de adevăr”28.
Făcând un pas mai departe decât Heliade şi Bolliac, şi situându-se,
astfel, pe aceleaşi poziţii cu cele ale estetismului, Maiorescu doreşte să elibereze
arta de orice condiţionare exterioară: „De aici rezultă că tot ce este produs al
reflecţiei exclusive, politica, morala, teoriile ştiinţifice etc., nu intră în sfera
poeziei, şi orice încercare pentru aceasta a fost o eroare [...].
Să nu uităm că în poeţii cei mari, a căror chemare poetică este mai
presus de orice contestare, în Corneille, Racine, Shakespeare, Goethe, nu se află
niciun vers de politică sau de teorii serioase asupra ştiinţelor. Nu că poezia ar fi
nedemnă de reflecţia ştienţifică sau reflecţia ştienţifică nedemnă de poezie: dar
aceste sfere provin din operaţiuni aşa de radical deosebite ale minţii omeneşti,
încât confundarea lor este cu neputinţă, şi anume cu neputinţă într-o stare
sănătoasă a literaturei. Unde se întâmplă este un simptom rău nu numai pentru
literatură, ci şi pentru viaţa publică”29.
Purismul maiorescian, privit în lumina criticii de astăzi, de multe ori
deranjant, nu este, după cum se poate observa, numai unul estetic: aşa cum
poezia nu trebuie să fie moralizatoare sau politizantă, nici politica nu trebuie să
fie poetică – atac prea puţin voalat la adresa scriitorilor paşoptişti. Singurul
apreciat dintre aceştia este Alecsandri, a cărui culegere de poezii populare pune
în lumină „naivitatea” şi „lipsa de artificiu” a acestora, în contrast cu
„aberaţiunile intelectuale” care „strică inspirarea multor poeţi”30.
26

Ibidem, pp. 454-455.
Ibidem, p. 30.
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Criteriul purităţii nu poate fi aplicat până la capăt literaturii noastre,
„prea tânără încă pentru o estetică mai rafinată”31: eternul început exclude
estetismul, sub orice formă s-ar manifesta acesta.
Nu este alta, în privinţa decadentismului, poziţia lui D. Gherea: departe
de a putea fi suspectat de o atitudine favorabilă autonomiei esteticului – ba chiar,
după cum bine se ştie, dimpotrivă –, Dobrogeanu-Gherea rămâne, prin
observaţiile făcute în 1893, cu privire la fenomenul discutat aici, la observaţii
generale, de suprafaţă: „În timpul nostru se aud plângeri necontenite că literatura
decade, că literatura contimporană nu mai are genii sau cel puţin talente
puternice, care ar putea să fie comparate cu genialii reprezentanţi ai literaturilor
trecute. Aserţiunea despre decăderea literaturilor contemporane, din punctul de
vedere al geniului artistic, e cam exagerată şi nu-i nici măcar originală, căci în
toate timpurile s-au găsit oameni care au socotit literatura ce le era
contemporană, inferioară faţă de literatura mai veche. […] Dar cu toate
exagerările e incontestabil că literatura contemporană în ţările cele mai civilizate
cum e Franţa, Anglia şi Germania se află în decădere, nu numai în comparaţie cu
un trecut mai mult sau mai puţin vag, dar chiar în comparaţie cu epoca imediat
precedentă din secolul nostru.
Faţă cu Hugo, Musset şi Lamartine, poezia franceză contemporană, aşa
numită decadentă, este o adevărată caricatură”32.
Probabil cel mai modern scriitor român al secolului al XlX-lea, spirit
cultivat şi subtil, Ştefan Petică este cititor asiduu al lui Whitman, Ibsen,
Maeterlinck, Verhaeren, D'Annunzio, Verlaine, Mallarmé, Moréas şi, mai ales,
al prerafaeliţilor englezi. Petică are marele merit, alături de Macedonski, de a fi
introdus în conştiinţa critică românească ideile literare novatoare ale sfârşitului
de secol. Dintre acestea, cea mai apropiată de sensibilitatea poetului român,
asupra căreia vor insista toate articolele şi conferinţele sale, este estetismul:
„Estetismul nu mai e un cuvânt; estetismul e o putere. El e o măreaţă şcoală de
emoţiuni literare unde se învaţă a iubi lucrurile preţioase, a dori ceea ce nu s-a
văzut încă şi a înţelege pasiunea pentru ce e nou”33.
Cel care a schimbat, în viziunea lui Petică, întreaga concepţie europeană
asupra artei, deschizând astfel porţile modernismului literar, este criticul englez
John Ruskin. Articolul Estetismul lui Ruskin, apărut în „Noua revistă română”,
în 1 februarie 1900, se doreşte a fi atât un elogiu adus „întemeietorului
prerafaelismului”, cât şi, mai ales, o prezentare detaliată a noii viziuni estetice,
ale cărei idei revoluţionare, Petică le doreşte transpuse şi în literatura română.
Într-o lume dominată de teoriile şi ideologiile materialiste şi pozitiviste, în care
vechile credinţe se sting încetul cu încetul, arta este, în gândirea critică a lui
31

Ibidem, p. 30.
Constantin Dobrogeanu-Gherea, Decăderea literaturii contemporane, în: „Săptămâna
ilustră”, nr. 2/1893, p. 11.
33
Ştefan Petică, Noul corent literar, în: „Scrieri”, II, Bucureşti, Editura Minerva, 1974,
p. 209.
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Ştefan Petică, singura şansă a omului de a-şi păstra deschiderea către idealitate;
devenită „scop suprem al vieţii”, „religia frumosului” este, în continuarea ideilor
lui Schiller – trecute în sistemul de gândire al lui Ruskin –, acea formă
superioară de devoţiune care dizolvă dificultăţile teoretice ale vechilor religii.
Asemenea lui Macedonski, Petică evită să ducă ideile estetismului până
la ultimele lor consecinţe, dezaprobând „excesele” urmaşilor lui Ruskin, pe care
le califică drept o „decădere”: „Swinburne, care plecă de la şcoala prerafaelită în
tot ce priveşte teoriile curat estetice, negă însemnătatea lor morală şi se restrânse
numai la partea privitoare la tehnică. Era o decădere”34.
Urmându-l pe criticul englez în sublinierea reprezentării morale a artei, a
rolului esenţial al acesteia în educarea societăţii – e drept însă că definind un nou
tip de morală, conform căreia „teoria binelui e o minunată deducere exactă din
definiţia frumosului”35, ceea ce trimite, din nou, la teoriile lui Schiller –, poetul
român se alinia curentului de opinie majoritar în acea vreme în critica
românească, curent inaugurat, aşa cum spuneam, de către Maiorescu. În această
perspectivă, opiniile sale dovedesc, încă o dată, faptul că gândirea estetică
românească a secolului al XlX-lea nu s-a putut desprinde niciodată, cu adevărat,
de un anume clasicism academizant: „Pentru dânsul [e vorba de Ruskin, n.n.] e
frumos tot ce păstrează vechea claritate şi puritate a liniilor, tot ce-i armonic cu
sine însuşi, tot ce nu simte încă artificialul. Unde munca omenească n-a
schimbat şi n-a stricat, n-a adaus şi n-a luat nimic, natura e frumoasă”36.
„Armonie”, „claritate şi puritate a liniilor”, evitare a „artificialului”:
elemente fundamentale ale oricărui discurs îndreptat împotriva decadentismului.
De altminteri, Petică se dovedeşte a fi un adept fidel al lui Ruskin, judecând
lucrurile din perspectiva faptului că esteticianul englez a perceput şi promovat
mişcarea prerafaelită drept o întoarcere la natură37.
Deşi îl citea şi aprecia pe Wilde, pe care îl socotea „şeful recunoscut al
esteţilor englezi”38, Şt. Petică nu se poate rupe decisiv de vechea concepţie
estetică, bazată pe valorile recunoscute ale clasicismului – proporţia, unitatea şi
armonia: „Sentimentul frumosului este forma superioară a sentimentului
solidarităţei şi unităţei în această armonie, astfel că plăcutul devine frumos cu cât
cuprinde mai multă solidaritate şi sociabilitate între toate elementele
conştiinţei”39.
Astfel, pledoaria lui Petică devine, în cele din urmă, o condamnare a
consecinţelor celor mai profunde ale estetismului şi decadenţei: „… ajunsă aici
arta nu poate merge mai departe. Ea se opreşte, deoarece a trece peste marginea
34
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Ibidem, p. 211.
37
Derek Stanford, Pre-Raphaelite Writings, London, Editura Dent, 1973, p. 35. [t.a.].
38
Ştefan Petică, op. cit., p. 214.
39
Ibidem, pp. 216-217.
35

Mihai Capşa-Togan
343
_______________________________________________________________________________

care i se pune e a cădea în gol [...].
Datoria esteţilor viitori e să nege negarea ultimilor esteţi, adică să
răstoarne cele ce s-au susţinut în sprijinul indiferenţei sociale a artei şi să
adauge, pe lângă perfecţia tehnicei, valoarea sa morală. Adevăraţii esteţi sunt cei
care îşi vor îndeplini această datorie artistică şi socială, împăcând într-o sinteză
superioară, antinomiile aparente de astăzi”40.
Prizonier al hegelianismului, Ştefan Petică nu întrezăreşte încă sfârşitul
metafizicii. Cel care va face acest lucru în literatura română, peste foarte puţină
vreme, va fi George Bacovia, poetul care va avea marea îndrăzneală de a „trece
peste margine” şi a „cădea în gol”.

IDEA OF DECADENCE IN THE THE ROMANIAN CRITICAL THINKING OF
THE NINETEENTH CENTURY. ŞTEFAN PETICĂ – RELIGION OF BEAUTY
AND AESTHETICISM
(Abstract)
The Romanian symbolism and the modernism, in general, have had Baudelaire
as a fundamental reference. The term that the British literates found to name this new
aesthetic phenomenon was Preraphaelitism. The new style of making literature,
especially poetry, gained consistency and shone about the same time as the spreading
throughout Europe of the aesthetics and poetry of Baudelaire. In the full blooming stage
of Preraphaelitism, to Dante Gabriel Rossetti’s name, there are added those of John
Ruskin and William Morris.
No wonder that Romanian literature itself, which was then only at the stage of
symbolism, without actually being in the current, was influenced by some of the leaders
of post-Baudelaire period.
Immediately after 1880, the ambiance created by Alexandru Macedonski
through the magazine “Literatorul” and through the literary club with the same name
became known to the Romanian public. Among its writers, Ştefan Petică, the youngest
and, parodoxically, the most erudite of them has great merit, along with Macedonski, to
have been introduced in criticism and in the Romanian poets’ awareness the Romanian
literary innovative ideas of the end of the century.
Keywords: decadence, art, religion, aestheticism, moral.
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ETNOGRAFIE

INSTITUŢIA NĂŞIEI ÎN COMUNITĂŢILE TRADIŢIONALE
DIN OLTENIA
ANCA CEAUŞESCU

În organizarea societăţii tradiţionale româneşti, un rol însemnat l-au avut
relaţiile de rudenie care se stabileau între membrii acesteia. Ca fapte de cultură,
cum le numeşte Nicolae Constantinescu, „relaţiile de rudenie sunt văzute, aşa
cum sunt şi în realitate, ca un sistem, ca o reţea de relaţii sociale integrate
structurii sociale date, accentul căzând pe complexitatea unităţii, pe caracterul
organizat al întregului”1. Ele se constituie ca modalităţi de reglementare a vieţii
comunităţii sau a unor categorii din interiorul acesteia, prin instituirea unor
reguli, a unor prescripţii şi interdicţii, care trebuie respectate cu stricteţe de către
fiecare membru al grupului.
Alături de înrudirea de sânge şi înrudirea prin afinitate, în societatea
tradiţională românească se remarcă o formă de înrudire spirituală cu funcţii
multiple: înrudirea prin năşie. Desemnată prin relaţiile care se stabilesc între
naşi şi fini, odată cu săvârşirea Tainei Botezului, această formă de înrudire
ocupă un loc important în cadrul relaţiilor interumane.
În studiul de faţă vom realiza o privire de ansamblu asupra instituţiei
năşiei în cadrul primului moment al existenţei umane, respectiv asupra rolului
naşilor la Botez, pe baza materialului obţinut în urma investigaţiilor de teren
realizate de noi în câteva sate din sudul Olteniei. Vom încerca să punem în
evidenţă aspectele semnificative ale acestei instituţii creştine, dar şi dinamica
mutaţiilor culturale survenite în timp.
Instituţia năşiei este întâlnită în tot spaţiul românesc, dar şi pe un areal
mai larg în exteriorul acestuia, fapt atestat de numeroase consemnări etnografice.
Se pare că îşi are originile în secolul al VII-lea, când „biserica şi-a creat propria
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abordare a rudeniei spirituale prin ritualul botezului”2. Această formă de înrudire
a fost considerată tot atât de puternică, precum aceea generată de înrudirea
consanguină, dacă nu, uneori, chiar superioară acesteia.
Năşia instituţionalizează o relaţie stabilă, legând mai multe generaţii
aparţinând la două familii: cea a naşilor şi cea a finilor. Henri H. Stahl, într-o
analiză sociologică asupra instituţiei năşitului şi a regulilor ei de transmitere,
realizată în satul Drăguş, remarcă: „Năşia capătă deci un caracter de relaţie
permanentă care leagă două grupe familiale între ele, iar sistemul de rudenie
spirituală izvorât din năşie ajunge să reglementeze sfere cu mult mai largi şi cu
totul altfel decât cum prevăd canoanele bisericeşti, cu privire la botez şi
cununie”3. Aşadar, legătura prin năşie uneşte două grupuri, nu numai două
persoane. Ea se menţine de-a lungul vieţii individului, regăsindu-se în toate
momentele liminale ale acestuia, precum şi în complexul de gesturi şi acte
rituale care le însoţeşte.
Naşii au fost impuşi de Biserică. Termenul naş se referă la persoana care
ţine copilul în braţe în timpul botezului (naş de botez) sau la cea care cunună un
cuplu (naş de cununie). Sub această formă, termenul este întâlnit în Oltenia,
Muntenia şi o parte din sudul Moldovei. În restul teritoriului locuit de români, se
foloseşte termenul nănaş. În lumea latină, după cum subliniază Vasile Scurtu,
naşii aveau o mare varietate de nume: afferentes, sponsores, fideijussores, patres
spirituales, paranymphi, susceptores, după funcţiile pe care le îndeplineau4.
Acelaşi autor ne oferă informaţii despre echivalentele latine în limba română:
nenasch = compater, patrinus; nănaş (la botez) = testis baptismi, pater lustricus,
levans e baptismo5.
Funcţiile sociale şi ceremoniale ale naşilor încep odată cu botezul,
moment în care ei devin principalii actanţi. Trebuie să amintim faptul că până nu
demult, în satele oltene a existat obiceiul ca moşii să fie şi naşii copilului. Însă,
„aceasta pare să fi fost situaţia generală până la un moment dat, când cele două
funcţii s-au despărţit, moaşei (moşilor) revenindu-le anumite obligaţii, mai ales
în perioada primei copilării, iar naşilor – rosturi precise în momente ulterioare...
ale existenţei finilor”6. Dacă moaşa este deţinătoarea practicilor de medicină
empirică şi a actelor magice solicitate de naştere, ea integrează copilul, o fiinţă
fără nume venită din preexistenţă, în lumea de aici, în familie şi spiţa de neam
2
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paternă, atribuţia naşilor este aceea de a introduce copilul în lumea creştină, de
a-l boteza.
Rolul naşilor este, însă, mult mai amplu, aşa cum remarca Henri H. Stahl
la mijlocul anilor 1930, aceştia îndeplinind funcţii rituale complexe: „Naşul nu
este numai o persoană care apare, cu un anumit rol ritual, la un botez sau la o
cununie, ci o persoană, legată statornic de o serie de acte rituale, care formează
între ele un sistem. Astfel, a boteza pe cineva înseamnă a-ţi lua îndatorirea de a-l
cununa, de a-i fi naş la «cea de-a doua cununie» sau la «punerea mesei», a-i
boteza copiii şi a-l duce la groapă, luându-i de acolo «mărul» …”7. Aşadar, naşa
asista la naştere, în vremea când rolurile de naşă şi moaşă se suprapuneau; naşii
participă la botez, unde sunt principalii martori ai creştinării; ei au obligaţia de a
cununa finii pe care i-au botezat şi de a participa la evenimentele importante din
viaţa acestora, cu precădere la botezul copiilor lor; naşii participă la ritualul de
înmormântare al finilor dacă aceştia decedează înaintea lor, asumându-şi, în
anumite situaţii, cheltuieli materiale: „Când finul moare înainte de împlinirea
vârstei de un an, naşul îi plăteşte toate cheltuielile de înmormântare”8.
În societăţile tradiţionale din Oltenia, de regulă, naşii erau cunoscuţi
înainte de naştere sau de căsătorie, deoarece, aici, este respectată tradiţia
păstrării acestora. Naşii, ca şi moşii, se moştenesc pe linie patriliniară, din tată în
fiu, toţi copiii naşului fiind naşii tuturor fiilor finului: „Obligaţia de a năşi este în
principiu neîntreruptă. Trebuieşte deci ca ea să poată fi transmisă din generaţie
în generaţie. Cum anume se procedează? Ne putem uşor convinge că şi în
această privinţă realitatea cea mare, care trece chiar dincolo de viaţa indivizilor,
este gospodăria”9.
Funcţia naşului este, astfel, ereditară, la căsătoria copilului botezat (doar
dacă este băiat) naşii sunt aleşi tot din cadrul aceleiaşi gospodării: „Naşul de
botez al mirelui devine naşul de cununie al acestuia şi, în continuare, naşul de
botez al copiilor noului cuplu sau cel puţin al primului lor născut”10. Această
situaţie este semnalată şi la aromâni, albanezi, slavii din sud şi greci11.
Păstrarea naşului pe linie paternă era obligatorie, după cum reiese din
informaţiile din comuna Cetate, jud. Dolj: „Naşii sunt de baştină. Te cunună
7
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naşii soţului, care l-au botezat pe el. Tot ei îţi botează şi copiii”12, „naşul care tea botezat, el te cunună, pe băiat; pe fată nu o cunună naşul de botez, ci naşul
soţului”13 şi din satul Cioroiu, com. Fălcoiu, jud. Olt: „Naşii tatălui se păstrează.
Aşa e obiceiul. Buni sau răi, ei te cunună şi tot ei îţi botează şi copiii”14.
Botezul tuturor copiilor de către naşii de cununie ai părinţilor este
semnalat şi la Peştişani, jud. Gorj: „Naşii erau de moştină, care au cununat pe
moş-strămoşii, erau aceiaşi la toţi copiii”15 sau la Vădastra, jud. Olt: „Naşii se
moştenesc: naşii de botez ai mirelui îi cunună şi în continuare le botează
copiii”16. În Transilvania, Gail Kligman comsemna, în anii 198080 ai secolului
trecut, o practică asemănătoare: „Naşii mirelui botează copiii cuplului”17.
Obiceiul este întâlnit şi la românii din Ţinutul Codrului18. În Oltenia, foarte rar
tradiţia de a păstra naşii nu era respectată.
Transmiterea năşiei de la cununie la botez, dar şi de la botezul primului
copil la următorii născuţi este cunoscută încă din secolul al XV-lea. Citându-l pe
cronicarul bizantin Georgios Sphrantzes, Paul H. Stahl notează: „Iar în acelaşi
an, la 26 ale lunii ianuarie, m-am cununat cu Elena fata secretarului împărătesc
Alexie Paleologul Tamplacon. Şi la 1 mai din anul 1439 s-a născut fiul meu
Ioan, pe care şi împăratul oblătuitorul meu chir Constantin l-a ţinut la sfântul
botez, el care înainte de aceasta ne şi cununase ... Şi la 16 aprilie din acelaşi an
(1441), tot în duminica luminată, mi s-a născut fiica Tamar, pe care domnitorul
meu despotul chir Constantin a ţinut-o şi pe dânsa la sfântul botez”19.
După cum se poate observa, avem de-a face cu o relaţie care se stabileşte
între botez şi căsătorie, relaţie care se continuă fără întrerupere (botez –
căsătorie – botez – căsătorie – botez ...). În acelaşi timp, remarcăm o transmitere
a funcţiei de naş de la botezul primului copil la botezul fraţilor lui. Totul, în
virtutea tradiţiei de a cărei continuare este răspunzătoare comunitatea din fiecare
localitate sau regiune geografică. Aşa cum subliniază Vasile Avram, viaţa în
societatea românească „se desfăşoară molcom şi lent sub paravanul obiceiurilor,
datinilor şi credinţelor moştenite prin tradiţie”20.
12

Inf. Peţa Maria, 78 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
Inf. Vasile Vasilica, 57 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
14
Inf. Răduică Alexandru, 83 de ani, sat Cioroiu, com. Fălcoiu, jud. Olt.
15
Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român,
coordonator general Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, ediţie îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 35.
16
Ibidem.
17
Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania,
Ediţia a II-a (traducere de Mircea Boari, Runa Petringenaru, Georgiana Farnoaga, West Paul
Barbu), Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 33.
18
Viorel Rogoz, Familia în credinţe, rituri şi obiceiuri, Satu Mare, Editura Solstiţiu,
2002, p. 144.
19
Paul H. Stahl, Moşitul şi năşitul. Transmisia lor în cadrul neamului, în: „Revista de
etnografie şi folclor”, tom 38, nr. 5, 1993, p. 422.
20
Vasile Avram, Chipurile divinităţii, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2006, p. 572.
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Echilibrul existenţial este ceea ce defineşte orice comunitate tradiţională.
Nerespectarea codurilor comportamentale proprii acesteia crează nelinişte şi o
tulburare a stării de normalitate. Abaterea de la obiceiul de a păstra la botezul
copilului naşii de cununie ai părinţilor are repercusiuni asupra întregii familii:
„Obligat, când botezi copilul, chemi naşii care au cununat părinţii lui. Nu e bine
să pui alţi naşi pentru că te blesteamă”21. O informaţie din satul Dârvari, jud.
Mehedinţi, exprimă acelaşi aspect: „Nu pui alt naş, te blesteamă. Îţi blesteamă
copilul sau pe tine şi blestemul naşului este cel mai rău”22. La fel şi în com.
Scorniceşti, jud. Olt: „Îl blesteamă dacă nu e chemat; în biserică, la icoană, arde
o lumânare întoarsă”23. În satele oltene, foarte rar, obiceiul de a se păstra naşii nu
era respectat şi aceasta, după cum vom vedea, numai în situaţii deosebite.
Botezul este primul moment însemnat din existenţa individului, când are
loc inaugurarea funcţiilor ceremoniale şi sociale ale naşilor. Prin Sfânta Taină a
Botezului, naşterea este conectată la valorile sacre, nou-născutul primeşte un
statut religios şi este integrat, astfel, în societatea creştină. Doar prin Botez se
poate dobândi calitatea de creştin, după cum subliniază Pr. prof. Ene Branişte:
„Botezul este uşa de intrare în creştinism; numai cel ce a trecut prin această uşă
dobândeşte şi calitatea de creştin, devenind membru al Bisericii. Fără botez nu
este nici Biserică, dar nici putinţa de a intra în împărăţia cerurilor…”24.
Fiecare copil are la botez naşi care, potrivit rânduielii Bisericii
Ortodoxe, trebuie să fie ortodocşi. Continuând rolul moaşei, aceştia contribuie la
integrarea nou-născutului într-un alt grup social şi de rudenie – comunitatea de
credinţă. Ei sunt cei care întâmpină nou-născutul în momentul venirii lui la
Biserică şi îl preiau din braţele moaşei. Alături de preot, naşii duc la îndeplinire
toate actele Botezului (ţin în braţe copilul atunci când se rostesc exorcizările,
mărturisesc pentru acesta credinţa creştină, rostind Crezul, primesc pruncul în
braţe după ce a fost botezat, îl îmbracă în haine noi). De aici legătura simbolică
de mare solidaritate care ia naştere între naşi şi finii lor, legătură care se menţine
pe tot parcursul vieţii protagoniştilor.
Odată botezat, cel în cauză se naşte din nou sufleteşte şi capătă un statut
personal în cadrul colectivităţii, prin primirea numelui. Numirea copilului
înseamnă, de fapt, „lumirea” lui, adică integrarea copilului nou născut în cadrul
comunităţii, identificarea socială a acestuia.
De regulă, cei care dau numele copilului, în cadrul ritualului botezului,
sunt naşii. La Maglavit, jud. Dolj: „Este bine să ţii cont de naş. Dacă el vrea să
pui copilului numele lui, îl pui. Aşa e bine să faci”25. Obiceiul este întâlnit şi în
comunele Unirea şi Cetate, din acelaşi judeţ: „Numele copilului îl pui după naş,
21

Inf. Brânzan Maria, 85 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
Inf. Văcaru Olga, 73 de ani, com. Dârvari, jud. Mehedinţi.
23
Sărbători şi obiceiuri..., p. 35.
24
Ene Branişte, Rânduielile Bisericii Ortodoxe cu privire la Taina Botezului şi a
Mirungerii şi explicarea lor, în: „Mitropolia Olteniei”, nr. 3-4, martie-aprilie, 1969, p. 187.
25
Inf. Tonciu Maria, 87 de ani, com. Maglavit, jud. Dolj.
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după numele lui sau cum vrea naşul”26, „naşul alege numele de botez al
copilului, după numele lui, dacă e băiat, şi după numele naşei, dacă este fată.
Poate să dea şi numele copiilor lui”27.
În satul tradiţional, copilului i se dă, de regulă, un singur nume. În
prezent, acesta se stabileşte de părinţi şi se aleg, în majoritatea cazurilor, două
nume: „Acum nu se mai ţine cont. Părinţii dau copilului ce nume vor ei, ce nume
le place. Nu mai întreabă naşii”28.
Odată cu primirea numelui, momentul botezului marchează „începutul
existenţei efective a persoanei copilului în cadrul grupului, ca element aparte şi
asimilabil”29. Subliniem faptul că trebuie să se facă o distincţie netă între numele
cu care era strigat copilului înainte de botez şi numele primit de acesta în cadrul
ritualului botezului30. Până la botez, copilul avea, de multe ori, un nume generic,
adesea secret chiar şi pentru mamă. I se spunea Lunilă, Joian, Sâmbotin, nume
care indică ziua naşterii, conferă statutul avantajos de străin: Turc sau, prin
forme neînsemnate: Coca, Bebe păcăleşte duhurile necurate31. Aşadar, numele
poate să se schimbe în funcţie de condiţia persoanei, categoria de vârstă a
acesteia, în lumea arhaică, individul primind, adesea, „mai întâi un nume vag,
apoi unul cunoscut, apoi unul secret, apoi un nume de familie, de clan, de
societate secretă”32.
Riturile de acordare a numelui, asimilate celor de integrare, se
realizează, în cazul botezului creştin, prin întreita afundare a copilului în apa
sfinţită (lustratio), în timp ce se rosteşte formula: „Se botează robul lui
Dumnezeu ... (numele) în numele Tatălui. Amin. Şi al Fiului. Amin. Şi al
Sfântului Duh. Amin”. Prin acest act simbolic, nou-născutul este separat de
lumea de dinainte, profană, impură şi integrat într-o nouă lume, într-o nouă
condiţie umană. Cei cărora le revine responsabilitatea deplină sunt, după cum
spuneam, naşii. Astfel, pe lângă părinţii biologici, copilul „obţine” apărarea şi
ajutorul unor alţi membri ai grupului, respectiv naşii, consideraţi, de acum,
părinţi spirituali ai acestuia.
Rolul naşilor continuă şi după realizarea momentului religios, când
copilul este îmbrăcat de către naşă în haine noi, aduse de ea. Prin aceste hăinuţe
oferite, naşii „dau o nouă viaţă copilului”33. După cum remarcă Irineu Pop
26

Inf. Stângă Fica, 68 de ani, com. Unirea, jud. Dolj.
Inf. Brânzan Maria, 85 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
28
Inf. Răduică Alexandru, 83 de ani, sat Cioroiu, com. Fălcoiu, jud. Olt.
29
Irina Nicolau, Ioana Popescu, op. cit., p. 49.
30
Primitivii acordau o mare importanţă numelui, legătura dintre acesta şi persoană fiind
foarte puternică. Mulţi dintre ei considerau numele ca fiind esenţial pentru viaţă, credinţă în
virtutea căreia adoptau anumite nume secrete, cunoscute numai de iniţiaţi şi care nu se rosteau
niciodată în public, mai ales în faţa duşmanilor. Se credea că, folosindu-se de aceste nume,
răuvoitorii puteau aduce mari nenorociri celor care le purtau, putând provoca chiar moartea.
31
Irina Nicolau, Ioana Popescu, op. cit., p. 54.
32
Arnold von Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 65.
33
Rossana Lok, Gifts to the dead and the living, Leiden, The Netherlands, 1991, p. 89.
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Bistriţeanul, „veşmântul alb în care persoana nou botezată este îmbrăcată,
imediat după Botez, arată «înnoirea vieţii». Este veşmântul unui rege, omul fiind
iarăşi rege al creaţiei. Lumea este din nou viaţa sa, şi nu moartea sa, fiindcă el
ştie ce să facă cu ea”34.
Copilul este adus acasă, de la biserică, tot de către naşă. Momentul este
însoţit de rituri augurale şi apotropaice. În jud. Gorj, la Dobriţa, com. Runcu:
„Când naşa aducea [copilul] de la biserică, îl punea jos pe pragul casei, iar mama
copilului trebuia să treacă de trei ori peste el, ca să nu se deoache. Apoi îl punea
pe masa întinsă şi pe care erau toate ce urmau să se servească oaspeţilor. Naşa îi
punea pe buze din toate, atingea numai mâncare şi băutură, ca să aibă parte de
toate în viaţă”35, iar în satul Olteanu, com. Glogova: „Când veneau acasă, naşa îl
aducea în braţe. Se puneau pe o masă joasă şi rotundă: pâine, să aibă belşug;
carte, să fie învăţat; miere, să fie dulce; busuioc; banul de la scaldă. Naşa îl
punea pe masă, peste aceste obiecte şi de acolo îl lua mama”36.
La Slătioara, jud. Vâlcea, pentru a-i predestina copilului calităţi fizice şi
morale, în momentul sosirii de la Biserică, între naşă şi mamă avea loc un
schimb de replici. Naşa întreba: „Cum e copilul?”; i se răspundea: „Cuminte!”;
„E deştept?”, „Deştept!”, „Doarme?”, „Doarme!”37. Întrebările erau diferite în
funcţie de dorinţele pe care le avea mama în legătură cu viitorul copilului. La
Cetate, jud. Dolj, pruncul este dat mamei în pragul uşii, în timp ce naşa rosteşte
formula: „Mi-ai dat un păgân, ţi-am adus un creştin”38.
Importanţa naşilor este remarcată şi în cadrul ospăţului organizat cu
prilejul botezului. Momentul consemnează, sub aspect social-festiv,
recunoaşterea copilului de către colectivitatea care l-a integrat: „Ospăţul de la
cumetrie... este momentul de consfinţire colectivă a «integrării», implicând şi un
efort al colectivităţii la această integrare”39. Acesta se doreşte a fi o rezolvare a
stării de dezechilibru produsă în sânul familiei şi al comunităţii, fie prin apariţia
unui nou membru, fie prin plecarea miresei de la casa părintească sau plecarea
unui individ în „lumea de dincolo”.
Cinstea deosebită de care se bucură naşii reiese din locul pe care aceştia
îl ocupă la masă: „Locul naşului şi moşului era unul oprit: moaşa şi naşa la
mijloc şi soţii lor pe margine. Şi după aceea se servea”40. Prestigiul naşilor este
marcat prin darul oferit după încheierea mesei. Dacă în secolul trecut, darul
oferit de naşi consta mai mult în bunuri materiale, menite să ajute părinţii la
34

Irineu Pop-Bistriţeanul, Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului, Cluj-Napoca,
Editura Renaşterea, 2001, p. 147.
35
Sărbători şi obiceiuri..., p. 47.
36
Ibidem, pp. 47-48.
37
Ibidem, p. 48.
38
Inf. Vasile Vasilica, 57 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
39
Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1991, p. 143.
40
Sărbători şi obiceiuri..., p. 47.
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creşterea copilului: „Naşii dăruiau îmbrăcăminte pentru copil şi o sumă de bani
ca dar la masa cumetriei, ca sprijin pentru copil şi mamă” 41, în ultimul timp,
darul naşilor se materializează mai mult în bani.
Naşa are un important rol ritual şi a doua zi după botez, când
nou-născutului i se face „prima scaldă după botez”, „i se ia mirul”. Spre
deosebire de prima scaldă după naştere, care se desfăşoară în cadrul restrâns al
familiei, prima scaldă după botez este prilejuită de un moment cu caracter socialfestiv şi se desfăşoară cu o participare numeroasă. Potrivit unei informaţii din
com. Maglavit, jud. Dolj, baia se făcea cu apă neîncepută luată de la fântână,
după răsăritul soarelui42. În apă se pun diferite obiecte rituale, fiecare cu o
încărcătură simbolică deosebită: „Este bine ca în apă să se pună flori, ca să fie
copilul frumos ca floarea, busuioc, un ban, ca să aibă noroc de bani, câteva
boabe de grâu”43. Nu lipseşte, desigur, apa sfinţită, pentru ca nou-născutul să fie
ferit de rele şi să fie ca aceasta de curat.
Referitor la tradiţia păstrării naşilor de baştină, trebuie să subliniem
conservatorismul satelor oltene. Există, astfel, naş de baştină, naş de moştină,
naş din vechime. Remarcăm, în cultura populară românească, credinţa în
existenţa unui singur naş pentru copil. Era obligatoriu ca cel puţin primul copil
născut să fie botezat de naşii de cununie. Doar în situaţii excepţionale, atunci
când naşii refuzau sau nu mai trăiau, se alegea un altul. În ultimul caz, funcţia de
naş era preluată de către fiul cel mai mare al acestuia sau de către unul dintre
ceilalţi copii. Schimbarea naşilor se face numai cu acordul acestora, după cum
aflăm de la bătrânele satului: „Copilul îl botează naşul care a cununat părinţii.
Dacă vrei să pui alt naş, îl întrebi mai întâi pe el. Dar nu e bine, nu se face aşa
ceva. Pui altul numai dacă el nu vrea să boteze copilul”44.
Pe de altă parte, mentalitatea tradiţională funcţionează ca un sistem
deschis care este receptiv la schimbare. Astăzi, există tendinţa ca noile cupluri
să-şi aleagă naşii pentru căsătorie şi nu să continue tradiţia. De regulă, se caută
ca năşitul să rezolve probleme economice sau sociale. Aşa cum notează Gail
Kligman, citându-l pe Beck, „la un anumit nivel, el (naşul, n. n.) egalizează,
transferând capital de la cel bogat la cel mai puţin bogat; la un alt nivel,
conservă, prin accentuarea raportului asimetric patron-client şi, la un alt nivel,
mobilitatea socială poate fi implicată în măsura în care statutul naşului se
îmbunătăţeşte prin investiţii crescânde în mai mulţi fini, iar statutul finului se
îmbunătăţeşte la rândul lui”45.
Aşadar, naşii se aleg din rândul prietenilor sau persoanelor care
beneficiază de un capital cultural în cadrul comunităţii (bogăţie, statut, relaţii
41

Ibidem, p. 51.
Inf. Tonciu Maria, 87 de ani, com. Maglavit, jud. Dolj.
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Ibidem.
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Inf. Stoenică Gheorghiţa, 89 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
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S. Beck, The Emergence of the Peasant/Worker in a Transylvanian Mountain
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sociale). La începutul secolului al XXI-lea, informaţiile din comuna Cetate, jud.
Dolj, consemnează: „Acum nu mai e ca înainte. Nu se mai ţine cont de naş.
Alege fiecare pe cine vrea să-l cunune. Caută să fie om cu bani, cu avere sau să
fie om mare, cu funcţie”46.
O altă situaţie, în care naşul de neam ieşea din rolul său, era atunci când
copiii botezaţi de acesta nu trăiau. În acest caz, se alegea un alt naş, la
întâmplare, în speranţa că acesta va avea noroc. Obiceiul se numeşte „alegerea
naşului din drum” şi a fost identificat de anchetele etnografice aproape pe întreg
teritoriul României. Se aşeza copilul, bine înfăşat, la o răspântie sau la marginea
drumului, iar primul trecător care-l ridica era ales ca naş, fără obligaţii
materiale47.
În urma actului botezului, între naşi şi fini se instituie relaţii puternice
care, asemenea tuturor alianţelor care stau la baza rudeniei, presupun un set de
drepturi şi de obligaţii, de servicii şi contraservicii a căror respectare este
observată prin sistemul de norme al colectivităţii respective48.
Alături de îndatorirea naşilor faţă de copil, de a-l duce la botez şi de a da
în numele lui răspunsuri la celebrarea sacramentului, din momentul botezului,
acestora le revine responsabilitatea, ca şi părinţilor, de a se ocupa de viitoarea
viaţă spirituală a nou-născutului: „Cine aducea un copil la botez – nota S. Fl.
Marian – cine cerea botezul pentru un copil şi-l reprezenta la celebrarea
sacramentului cu mărturisirea şi cu răspunsurile, lua prin aceasta asupra-şi o grea
răspundere şi îndatorire înaintea lui Dumnezeu, a bisericii şi a copilului. El
garanta pentru viitoarea instrucţiune a copilului în învăţăturile creştine şi pentru
educaţiunea sa creştină. Ceea ce el a mărturisit şi făgăduit în numele copilului
conţinea o promisiune din partea sa proprie, adică făgăduinţa că îl va îngriji,
întrucât stă în puterile omeneşti, ca renunţarea de diavol şi mărturisirea credinţei
să devie în viitor o adevărată faptă a copilului”49.
Aşadar, pe tot parcursul vieţii lor, naşii trebuiau să-i îndrume pe fini în
săvârşirea faptelor bune şi să le ofere ajutor în caz de nevoie: „Naşul îi sfătuia,
era al doilea părinte”50; „Naşii erau ca nişte părinţi, se îngrijau de creşterea
copilului, îl ajutau, îl sfătuiau. Mai târziu el era naşul de cununie, adeseori”51.
În acelaşi timp, finul este dator să-l respecte şi să-l asculte pe naş ca pe
propriii săi părinţi trupeşti: „Trebuie să-l respecţi pe naş toată viaţa; e ca şi tatăl
tău”52, „nu e bine să nu-ţi respecţi naşii; ei ţi-au ţinut lumânarea la botez şi tot ei
46

Inf. Stoenică Gheorghiţa, 89 de ani, com. Cetate, jud. Dolj.
Vezi Anca Ceauşescu, Rituri de trecere în societăţile tradiţionale. Naşterea, Craiova,
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(reed. 2000, Bucureşti, Editura Saeculum), p. 120.
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o să te cunune”53. Câteva mărturii în aceeaşi direcţie sunt consemnate de Henri
H. Stahl pentru satul Drăguş (Făgăraş): „Nu iese finul din vorba naşei nici cât
trăieşte, că ea dă seama la Dumnezeu de el. ... Că ea are legământ cu Dumnezeu
şi cine-l strică, cu Dumnezeu se strică. Că naşa-i mai mare şi ca tata şi ca mama
şi toate neamurile finului. ... Că dacă rămâne omu fără naşă e mai rău ca când
i-ar muri mama...”54. Finii aveau, totodată, obligaţia de a-i ajuta pe naşi la
muncile din gospodărie şi de a participa la evenimentele importante din familia
acestora: „când naşul moare, finul îi ţine lumânarea, aşa cum acesta i-a adus
lumină la botez”55.
Respectul faţă de naşi se materializează şi prin vizitele făcute acestora,
de regulă la sărbătorile importante precum Crăciunul, Anul Nou, Paştele, ocazii
cu care finii oferă naşilor conţinutul unui coş şi cadouri. La Ostroveni, jud. Dolj:
„Părinţii copilului se duceau cu plocon la naşi la zile mari, până se căsătoreau
copiii. Apoi mergeau ei cu plocon”56, iar în judeţul Gorj, la Cloşani şi Dobriţa:
„Părinţii duc plocon la naş în ziua fixată de naşi: un bănicior de grâu, o spetie de
porc, unul sau doi trandafiri din carne de porc, cinci-nouă kilograme de vin, trei
kilograme de ţuică şi de cele mai multe ori un curcan”57.
Legătura sacră creată între naşi şi fini, prin slujba religioasă, este
consacrată ritual prin daruri încărcate cu funcţii magice, rezultate din identitatea
dintre donator şi lucrul dat. Aşa cum subliniază Marcel Mauss, darul oferit nu
este un bun inert, ci unul însufleţit58. Ca urmare a transmiterii unei părţi din
sufletul donatorului în darul oferit de el, acesta devine individualizat. Identitatea
este doar parţială, după cum observă Mauss: „... taonga (darurile) par a fi dotate
cu individualitate, chiar în afară de hau (sufletul), cel ce le conferă relaţia cu
proprietarul lor”59.
În urma schimbului de daruri, a oferirii şi primirii acestora, între donator
şi cel care primeşte, în cazul de faţă între naşi şi fini, se stabileşte un anumit cod
comportamental: naşa îi dăruieşte nou-născutului hăinuţe noi, părinţii copilului
le oferă naşilor daruri (colaci şi alte produse alimentare).
Relaţiile care se stabilesc între naşi şi fini sunt, după cum putem
observa, deosebit de puternice, asemenea celor existente între părinţi şi copii.
Datorită acestui statut al naşilor, se prelungesc anumite interdicţii „proprii
familiei nucleare (restrânse, conjugale) asupra grupurilor naşi – fini, cu extensie
dincolo de inşii implicaţi direct în relaţie, cuprinzând pe toţi consangvinii direcţi
(fraţi, surori, copii), uneori chiar mai mult decât atât”60. Interdicţiile vizează, cu
53
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precădere, căsătoria dintre aceştia: „Nu e bine să te căsătoreşti cu copiii
naşului”61, ne spune un informator din Fălcoiu, jud. Olt.
O tradiţie foarte răspândită la români, care intră tot în atribuţiile naşilor,
este tăierea moţului. Un obicei păgân, fără nicio legătură cu practica creştină,
care, cu timpul, şi-a pierdut din semnificaţie. Este practicat la împlinirea vârstei
de un an, moment care marchează trecerea primului prag din viaţă, şi numai la
băieţi: „Cînd copilul împlineşte un an, naşa îi taie moţul. Numai la băieţi se taie
moţul. Părul se leagă cu o panglică roşie şi se trece printr-un colăcel cu gaură în
mijloc, care a fost aşezat pe capul copilului. Moţul se păstrează. La fel şi
colăcelul”62.
După cum spuneam, naşul, după botez, devine părintele spiritual al
copilului, această înrudire fiind considerată, în popor, chiar mai puternică decât
cea de sânge. Drept mărturie pentru trăinicia acestei forme de înrudire
„convenţională” stau informaţiile oferite de bătrânii satului, care subliniază
faptul că dacă între doi fraţi, unul botează copilul celuilalt, înrudirea de sânge
dispare, ei zicându-şi de acum încolo nu frate, ci naş, respectiv fin.
Aşadar, după cum putem observa, în viaţa spirituală a satului tradiţional
românesc, „năşia” a reprezentat o instituţie viabilă cu funcţii importante şi
obligaţii reciproce bine definite. Relaţiile de năşie care iau naştere odată cu
botezul nou-născutului se păstrează de-a lungul întregii vieţi a finului şi se
„moştenesc”, adesea, după norme specifice descendenţei de sânge. În general,
acestea sunt menţinute un timp mai îndelungat pentru băieţi şi mai scurt pentru
fete, deoarece numai băieţii îşi păstrează la cununie naşii de botez.
THE INSTITUTION OF GODPARENTING IN THE TRADITIONAL
COMMUNITIES FROM OLTENIA
(Abstract)
In the spiritual life of the Romanian traditional village, “the godparenting” has
represented a viable institution with well-defined important functions and reciprocal
obligations. The role of the godparents is a complex one, implying precise duties to be
performed in the significant moments from the life of the godchildren: birth, marriage,
funeral. Entitled through the relations that are established between godparents and
godchildren, once with the Christening, this kind of relationship has been considered as
strong as that between the blood relatives. The godparenting relations are preserved
along the entire life of the godchild, they are “inherited”, seldom according to norms
specific to the kinsmen.
Keywords: Oltenia, traditional communities, the institution of godparenting, the
godparenting relations, beliefs, traditional customs.
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Spaţiul etnografic românesc poartă pecetea unei corelaţii sincretice între
calendarul popular păgân şi cel creştin, iar obiceiurile de iarnă şi primăvară
reflectă în mod exemplar această simbioză.
Perioada sfârşitului de an implică, asemenea oricărei treceri de la un
stadiu la altul, de la vechi la nou, o criză, o plasare sub semnul incertitudinii. De
aceea, în această perioadă, întâlnim anumite reglementări simbolice, menite să
ţină sub control instabilitatea inerentă oricărei schimbări.
Întregul ansamblu al practicilor ce se desfăşoară în această perioadă a
anului evidenţiază reminiscenţele unui străvechi cult al strămoşilor, cu aspecte
magico-religioase particulare. Sărbătorile de iarnă reprezintă un punct central în
calendarul cosmic, pentru că ele asigură întemeierea unor speranţe de mai bine
pentru întreaga comunitate şi pentru fiecare membru al ei în parte.
Ziua de Sf. Andrei, 30 noiembrie, este considerată a fi „cap de iarnă”, pe
lângă „practicile magice apotropaice ce vizează paza contra lupilor, un număr
mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi”1. Sfântul Andrei era
pescar. De aceea, în ziua sărbătoririi sale se mănâncă peşte. Copiii taie vergele
din pomi roditori, precum sunt merii, perii, cireşii, prunii etc., le pun într-un vas
cu apă, aproape de căldură, ca să înmugurească şi să înflorească până la Sf.
Vasile, când, cu ele, ca sorcove, îşi vor sorcovi părinţii şi rudele2.
Sf. Nicolae, 6 decembrie, este un protector al copiilor, care împarte
daruri, dar este şi un sfânt al corăbierilor, al oştenilor, respectat pentru că păzeşte
oamenii de boli şi îi sprijină în diferite situaţii3. Sfântul Nicolae este al doilea
sfânt făcut de Dumnezeu, care stă alături de Părintele ceresc, în stânga lui, iar în
noaptea de Sf. Vasile, Dumnezeu şi Sf. Nicolae stau la masă, arătându-se lumii
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în lumina cea mare, atunci când cerurile se deschid de trei ori4. Sfântul Nicolae
este milostiv faţă de săraci, ajută văduvele şi copiii orfani, ajută fetele să aibă
zestre şi să se căsătorească. Se spune că Sf. Nicolae a fost corăbier şi a reuşit să
oprească furtuni, s-a rugat pentru învierea înecaţilor, iar ruga i-a fost ascultată, el
este „mai mare peste ape”5. În aceste zile începeau să se formeze cetele de
colindători şi se adunau la o casă unde repetau colindele.
Naşterea Domnului, numită în popor şi Crăciunul, este sărbătoarea
anuală a naşterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos şi cel dintâi praznic
împărătesc cu dată fixă6. În acelaşi timp, este evenimentul central al întâlnirii
dintre Dumnezeu şi oameni, loc de înnoire a întregii creaţii. Faptul că Fiul lui
Dumnezeu acceptă să vină în lume, luând chip asemenea nouă, demonstrează cât
de mare este preţul vieţii omeneşti înaintea lui Dumnezeu şi cât de mult ne
iubeşte: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut
L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”7.
Naşterea Domnului reprezintă evenimentul răscumpărător, prin care cea
de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul, se întrupează pentru a-i elibera pe
oameni de sub robia păcatului şi a morţii. Se poate vorbi despre o împărţire a
istoriei lumii în două. Hristos a devenit punctul de reper şi, tot ce s-a realizat
înainte de naşterea Sa, face parte dintr-o altă eră. Ceea ce se petrece după
Naşterea lui Hristos aparţine erei noastre, care este într-o continuă transformare8.
Această sărbătoare presupune o împreună-lucrare progresivă a omului
cu Dumnezeu. Hristos este rezultatul la care omul trebuie să ajungă. El este Cel
care aduce mântuirea, iar omul este cel care trebuie să dobândească această
răscumpărare. Credinciosul se pregăteşte prin post şi rugăciune9, îşi face o
autoevaluare a sinelui, a stării păcătoase în care se află, şi încearcă să ajungă la o
tot mai strânsă comuniune cu Dumnezeu. Prin post, pregustăm starea „raiului
pierdut” şi ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, deprinzându-ne cu virtutea,
întărindu-ne voinţa spre pocăinţă, mântuire şi desăvârşire10.
Postul Crăciunului, care durează şase săptămâni, ne aminteşte de
patriarhii şi drepţii Vechiului Testament, care au petrecut timp îndelungat în post
şi rugăciune, în aşteptarea şi cu nădejdea venirii lui Mesia-Izbăvitorul11. De
asemenea, postul de patruzeci de zile al lui Moise, de pe muntele Sinai, care
4
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aştepta Tablele Legii de la Dumnezeu, prin care să conducă poporul evreu,
semnifică pregătirea creştinilor, timp de 40 de zile, prin care se învrednicesc să
primească venirea unui conducător spiritual, care să le modeleze viaţa şi să-i
conducă spre desăvârşire. Astfel, postul este o sursă de bucurie, de putere şi
sfinţenie, de lumină şi dragoste, conducându-ne la întâlnirea cu Hristos12.
În spaţiul investigat, sărbătoarea Crăciunului este însoţită de o serie de
rituri, ritualuri şi diverse acte ceremoniale, menite să asigure intrarea cu bine
într-un nou ciclu, care se vrea a fi prosper şi plin de realizări pentru întreaga
colectivitate.
Înnoirea simbolică a timpului oferă posibilitatea de desfăşurare a unor
manifestări magico-religioase, menite să transfere energiile fecundităţii, ale
belşugului, în spaţiul uman. În această perioadă, spiritele morţilor revin printre
cei vii, iar apariţia lor simbolică, sub forma alaiurilor cu măşti, ,,regenerează şi
sanctifică lumea”13. Prin diverse ritualuri (pomană sau recompensarea alaiurilor
de mascaţi – ,,moşii”, „uncheşii” sau „urâţii”, prin daruri alimentare simbolice
sau, mai recent, prin bani) se încearcă o captare a bunăvoinţei acestor
intermediari între lumea sacră şi cea profană, o provocare pentru ca aceste spirite
să fie generoase cu întreaga comunitate. Marcela Bratiloveanu-Popilian observa
că în zona Mehedinţilor, exista un bogat ansamblu de acte ceremoniale al căror
scop era acela de a provoca belşugul şi care constau în oferirea de alimente
rituale, ospeţe, jertfe etc.14.
Sub semnul jertfei şi al sacrificiului se desfăşoară sărbătoarea închinată
Sfântului Ignat, care a păstrat anumite elemente păgâne legate de cultul
Soarelui15; în această zi, are loc jertifirea porcului, „întruchipare a spiritului
grâului şi al vegetaţiei”, ce întemeiază ritualic speranţa în renaşterea naturii, în
reîntemeierea unui nou ciclu cosmic.
Colindatul, înţeles ca „dar augural”, antrena în diferite moduri, în zona
Mehedinţilor, dar şi în comunităţile de momârlani din Depresiunea Petroşani,
toate categoriile de vârstă şi sociale, în cadrul întregii colectivităţi derulându-se
acte rituale, urări, daruri rituale – mere, nuci, covrigi, colăcuţi, fiecare având o
simbolistică aparte, ce amintea de cultul Soarelui, de regenerarea forţelor naturii.
Colindatul întăreşte relaţiile sociale dintre membrii comunităţilor săteşti, atât
prin ceremonial (urări – mulţumiri – răsplătiri), cât şi prin colinda propriu-zisă,
care propiţiază bunăstare întregii comunităţi.
12
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În acest caz, al colindelor, este uşor de descifrat structura schimbului
simbolic. Astfel, ceata de colindători, având puteri magice, asigură transferul
unor energii benefice către spaţiul uman, îndepărtând, totodată, spiritele malefice
care se împotrivesc întemeierii noului an sub semnul belşugului, al fertilităţii şi
al fericirii. Prin urmare, referitor la răsplata pe care ei o primesc, ei „nu roagă, ci
solicită un drept ce li se cuvine în virtutea învestiturii lor apotropaice şi de
propiţiere”16. Astfel, elementele ceremonialului colindelor permit interpretarea
lui drept un schimb simbolic ce se realizează între oameni şi divinitate, mediat
tot de oameni.
În zona Mehedinţilor, există practici magico-religioase ale colindatului,
specifice regiunii. Câţiva copii – între unul şi trei – din întreaga ceată de
colindători intră în casa gospodarilor şi scormonesc focul din vatră cu nişte beţe
subţiri din alun, numite colinde. Beţele sunt pregătite din timp, „învelite cu fâşii
de tei şi apoi înnegrite cu fumul provenit de la focuri aprinse cu lemne de zadă,
cireş, mesteacăn”17. Prin îndepărtarea fâşiilor de tei, beţele de alun rămân
decorate cu spirale şi romburi albe şi negre, simboluri ale morţii şi renaşterii
perpetue a naturii. Putem identifica aici cele trei momente esenţiale ale
schimbului: a da, a primi, a înapoia darul, în cadrul unei dramatizări simbolice.
Colindătorii, înteţind focul în vatră, ajută, de fapt, Soarele să-şi recapete forţele
pentru noul an, gospodarii îi primesc în ograda lor, căci ei ştiu că aceşti
colindători pot provoca belşugul şi fertilitatea noului an. De aceea îi şi răsplătesc
pe cei care scormonesc focul în vatră cu un colac mare, numit „colacul lui
Dumnezeu”, care are „formă rotundă, e găurit la mijloc şi împodobit cu trei flori
deasupra”, ceilalţi colindători primind „colindeţi”, colăcuţi mai mici18.
Reminiscenţele unui cult solar sunt evidente, iar rasplata – „colacul lui
Dumnezeu”, „colindeţii” – având în vedere că ne aflăm în faţa unei dramatizări
simbolice, poate fi interpretată drept răsplata Soarelului, care, ajutat ritualic în
momentele de criză, la sfârşitul anului, în miezul iernii, va asigura belşugul,
recolte fertile pe parcursul întregului an.
Un alt gest ritualic, semnificativ prin simbolismul său magico-religios,
este îndeplinit de gospodina-gazdă care împarte colacii; ea aruncă nuci, fasole,
grâu, zicând: „Cum nu lipsesc colindătorii aşa să nu lipsească [...], spunând
numele bucatelor aruncate19.
În această perioadă a anului, se împarte şi pentru „sufletele morţilor,
oferindu-se alimente rituale atât în ajun, cât şi în dimineaţa de Crăciun, când, pe
lângă „colaci se împarte şi carne, brânză, băutură, grâu fiert”. De asemenea,
„este de dorit ca primul dăruit să fie un bărbat în puterea vârstei, act a cărui
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simbolistică poate fi lesne desluşită, aceasta reprezentând vitalitatea şi virilitatea,
forţa regeneratoare”20.
În Depresiunea Petroşani, în comunităţile de momârlani, întâlnim un
obicei calendaristic numit „piţărăii”, care se apropie mult de colinde printr-o
serie de elemente constitutive. Astfel, la acest obicei participă toată comunitatea,
piţărăii adunându-se pentru pornirea procesiunii „într-un cap de sat – în
Slătioara, de pildă, în Cioaca lui Avrămucă (aici cioacă = loc înalt), loc ce
rămâne mereu acelaşi”21. În dimineaţa ajunului, piţărăii, înveşmântaţi în costume
populare, se îndreaptă spre cea mai apropiată casă, unde sunt întâmpinaţi de
gazde şi „li se oferă nuci, mere şi colaci, cărora în graiul locului li se spune
ţâpăi. În curte/ocol sau casă se încinge o scurtă horă (învârtită), jucată în
acompaniament de fluier. Cortegiul se deplasează din gospodărie în gospodărie,
urmând acelaşi tipic”22. Obiceiul piţărăilor – prin „caracterul de colind colectiv
al unei întregi comunităţi săteşti”23 – reflectă implicaţiile magico-religioase ale
darului augural, în acest caz, înţeles drept un mijloc de a controla simbolic
transferul energiilor benefice în sfera comunităţii umane.
Colindătorii aduc uneori cu ei şi anumite personaje mascate; în zona
etnografică Oltenia, sunt prezente mai ales Capra sau Brezaia; brezaia apare
drept ,,un animal cu cioc, îmbrăcat cu o pătură (velinţă) până în pământ”24.
Există însă informaţii mult mai detaliate despre aceeaşi practică şi la Cleanov,
aşadar ,,înainte de apariţia Vicleimului se juca Brezaia, un om cu pătura pe el,
acoperit la gură cu o clanţă din două scânduri, cu cioc de barză de 1-1/2m
mare”25. Tipul măştilor cornute trimite la scenariul în trei timpi: dans, moarte,
înviere, a cărui semnificaţie este uşor de descifrat. Şi aceşti colindători erau
răsplătiţi de către gazdele care îi primeau, cu daruri alimentare simbolice, căci,
fiind învestiţi cu puteri magice şi însoţiţi de măştile benefice – reprezentări ale
unei divinităţi protectoare, asigurau renaşterea noului an sub semnul belşugului
şi al împlinirilor.
De Anul Nou, există o serie de obiceiuri menite să asigure desfăşurarea
benefică a acţiunilor şi gândurilor oamenilor. În ajunul Anului Nou, umblă copiii
cu Pluguşorul sau Pluguleţul, în cete de câte doi, trei şi mai mulţi. Au clopoţei şi
bici, unii au şi buhaiuri pentru a crea un zgomot puternic, menit să alunge
spiritele malefice. Tinerii colindă cu Plugul, la care pun patru sau şase cai ori boi
şi încep a ura prin sat. În această perioadă a sărbătorilor de iarnă, îşi fac apariţia
20
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şi alaiurile groteşti, zgomotoase, ale unor personaje mascate, numite uneori
„urâţi”, alteori „uncheşi” sau „moşi”, nume ce trimit la un arhi cult al
strămoşilor. „Moşii” apar în aceste momente neclare ale anului, când există o
breşă între lumea de aici şi lumea de dincolo. Însă această incursiune a sufletelor
morţilor printre cei vii nu se realizează decât prin intermediul unor practici
magico-religioase strict reglementate, pentru a nu periclita viaţa întregii
colectivităţi, asigurându-se, astfel, armonia dintre cele două lumi. „Moşii”
trebuie respectaţi pe tot parcursul anului, prin diferite practici magico-religioase,
pentru a le câştiga bunăvoinţa, căci ei sunt intermediarii dintre aceste două lumi,
ei asigură transferul energiilor purificatoare, regeneratoare, către spaţiul uman,
sanctificând lumea26.
Personajele mascate pot întrupa şi spirite malefice care invadează spaţiul
comunităţii săteşti. Lor li se opun cetele de colindători – care aduc cu ei, uneori,
o mască benefică (ursul, calul etc.) –, a căror menire apotropaică şi propiţiatoare
este evidentă. Lupta dintre cetele de măşti simbolizează lupta dintre forţele
binelui, ale luminii şi cele ale întunericului, ale răului. Colindătorii alungă sau
„ucid” simbolic „chipurile” groteşti, făcând să dispară nu numai măştile
malefice, ci şi energiile negative ale distrugerii. „Masca operează ca un fel de
catharsis, ea nu ascunde, ci, dimpotrivă, dezvăluie tendinţele inferioare ce
trebuie izgonite”27. Ziua de 1 ianuarie este, prin excelenţă, laică, dar i-au fost
căutate rădăcini creştine care s-o ancoreze în marea sărbătoare a Crăciunului.
Astfel, mai era denumită Crăciunul Mic sau Fratele Crăciunului, deci o
sărbătoare mai mică în importanţă decât Crăciunul. Prezenţa Sf. Vasile este şi ea
explicată diferit, în lumina mitologiei populare: Vasile este chiar numele de
botez al lui Iisus Hristos; alteori, este un chefliu nevinovat, întâiul urător şi
petrecăreţ, cel care a instituit tradiţia sărbătorii care-i poartă numele28.
Prima zi din an are o semnificaţie aparte: fiind prima, reprezintă un
început simbolic şi, de aceea, este bine pentru fiecare membru al comunităţii să
înceapă o activitate pe care o va continua peste an, să pună mâna pe
instrumentele de lucru şi să lucreze cât de puţin tocmai pentru a îmbuna bunul
mers al muncii peste an.
În judeţul Mehedinţi, seara vin părinţii cu copiii la moaşă, aducând
plocon cu azime. Moaşa s-a pregătit din timp cu colaci împodobiţi cu fir arnici şi
cu monede de argin înfipte în cocă. Se ridică pruncii până la grindă, urându-li-se
noroc şi sănătate în viaţă29.
Dimineaţa mergeau copiii cu sorcove prin sat şi, mai cu seamă, la
persoane pe care le cunosc. Urarea copiilor este următoarea: „Sorcova / Vesela /
26
Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, Bucureşti, Editura Univers, 1978, pp. 40-41, apud
Marcela Bratiloveanu-Popilian, art. cit., p. 141.
27
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura Artemis,
1995, p. 273.
28
Antoaneta Olteanu, op. cit., p. 21.
29
Ibidem, p. 23.
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Să trăiţi / Să mărgăriţi, / Ca un măr, / Ca un păr, / Ca un fir / De trandafir / Peste
vară, / Primăvară, / Tare ca piatra, / Iute ca săgeata, / Tare ca fierul, / Iute ca
oţelul, / La anu şi la mulţi ani!”30.
O zi importantă în calendarul sărbătorilor domneşti sau al praznicelor
împărăteşti cu dată fixă este 6 ianuarie, zi consacrată botezului primit de către
Iisus, Fiul lui Dumnezeu, de la Înaintemergătorul Său, Ioan, în apa Iordanului.
Sărbătoarea se mai numeşte şi Epifania sau Teofania, adică Arătarea Domnului,
deoarece la această dată, Mântuitorul S-a arătat pentru prima oară în lume, la
vârsta de 30 de ani, fiind mărturisit ca Mesia, atât prin glasul lui Ioan, cât şi prin
cel al Tatălui din ceruri31. Astfel, Iisus se pregăteşte să vestească pe pământ
Evanghelia mântuirii şi vine să mântuiască sufletele noastre. Cele întâmplate la
râul Iordan, botezul Domnului, arătarea Treimii, sfinţirea apelor, toate acestea nu
constituie doar amintiri ale unui trecut, ci evenimente actuale care se săvârşesc
în Biserică, în fiecare an32.
Primind botezul pocăinţei de la Ioan, Iisus ne dezvăluie taina
spovedaniei, a mântuirii şi a spălării păcatelor prin căinţă şi lacrimi33. Prin botez,
Domnul „ne-a descoperit taina pogorământului Său, a jerfirii de Sine”34, sfârşind
cu patimile, moartea şi coborârea Sa în mormânt. Putem afirma că şi noi,
credincioşii, luăm parte la toate acestea prin Taina Sfântului Botez, după cum se
menţionează în pericopa Apostolului, care se citeşte la Botez: „Au nu ştiţi că toţi
câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat? Deci ne-am
îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din
morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii. Căci, dacă
am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi învierii
Lui. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El,
ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului”35.
Cele întâmplate la botezul lui Hristos s-au întâmplat la botezul fiecăruia
dintre noi. Iată ce a mărturisit Sfântul Vasile cel Mare în legătură cu botezul:
„Coborând în apă murim împreună cu Hristos; ieşim din apă una cu Hristos Cel
viu. Dulcele Duh al lui Dumnezeu se pogoară asupra noastră ca un porumbel,
insuflându-ne harul Său cel atotputernic (...). Aceia însă care cugetă la mântuire
zi şi noapte, cu desăvârşită sutmerenie şi ascultare de Dumnezeu, se învrednicesc
de arătarea tainelor dumnezeieşti descoperite la Iordan, aşa cum s-au învrednicit
mulţi sfinţi şi mucenici ai lui Hristos. Martirul pentru Hristos e socotit chiar un
30

Ibidem, p. 24.
Ene Branişte, op. cit., p. 163.
32
Ştefan Slevoacă, Raze din lumina lui Hristos, Buzău, Editura Episcopiei Buzăului,
1996, p. 385.
33
Ilie Cleopa, Predici la praznice împărăteşti şi la sfinţi de peste an, ediţia a III-a,
Editura Mănăstirea Sihăstria, 2008, p. 152.
34
Ion L. Băjău, În slujirea dreptei credinţe. Predici, Craiova, Editura Policrom, 2007,
p. 117.
35
Molitfelnic, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 2006, pp. 43-44.
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al treilea fel de botez, primul fiind botezul lui Ioan cu apă, al doilea botezul lui
Hristos cu Duh Sfânt şi cu foc, iar al treilea, botezul mucenicesc, botezul cu
sânge” (Fapte 7, 55-59).
Deşi era fără de păcat, Iisus a primit de la Înaintemergător Botezul în
Iordan. Chiar dacă nu avea nevoie nici de pocăinţă, El ne-a dat exemplu personal
prin intrarea Sa în apa Iordanului. Astfel, ne-a arătat legătura pocăinţei cu
Sfântul Botez în vederea dobândirii împărăţiei cerurilor36. Oamenii, păcătoşi
fiind, intră în apa Botezului, deci în sânul Bisericii, şi ies născuţi a doua oară
prin apă şi Duh. După întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Treimi, omul
se naşte cu adevărat spiritual, se naşte pentru a doua oară duhovniceşte. Este
vorba despre un om nou, sfinţit, care este în perioada de început a formării sale.
Dar, pentru a evolua duhovniceşte, pocăinţa este absolut necesară după Taina
Sfântului Botez37.
Sărbătoarea este marcată de practici ritualico-magice, destinate să
promoveze fertilitatea, să stimuleze şi să protejeze culturile, animalele, ograda şi
casa, în general să multiplice mijloacele de subzistenţă, să ocrotească indivizii
etc. La Pârşcoveni, judeţul Olt: „Adunam cenuşa din sobe în găleţi şi o păstram
până la sfârşitul lui februarie când o punem din loc în loc în grădină pentru a feri
zarzavaturile de dăunători”38; şi în judeţul Dolj, la Stoiceşti, „în zorii zilei,
strângeam cenuşa din sobă cu vătraiul şi o păstram în găleţi până primăvară,
când o împrăştiam în grădină pentru a avea o recoltă bogată. Şi gunoiul îl
păstram la fel”39. La Cioroiu, judeţul Olt, în seara de Ajun a Bobotezei, se
savârşeau practici de aflare a duratei vieţii. Înainte de culcare, se luau cărbuni
din vatră şi se denumeau cu numele tuturor membrilor familiei. Se credea că
primul care va muri, în acea familie, va fi cel al cărui cărbune se va stinge mai
repede: „Tineri fiind, luam cărbuni din vatră şi-i îi numeam după cum ne chema
pe fiecare. Aşteptam curioşi şi nerăbdători să vedem care dintre cărbuni se
stingea primul. Persoana al cărui cărbune se stingea, se spunea că va muri
prima”40.
Momentul dezvoltă strategii care au în vedere cunoaşterea ursitei: „La
Bobotează, fetele numărau cu ochii închişi parii, de la zece înapoi şi-l legau cu
aţă pe ultimul. A doua zi cercetau parul legat şi dacă acesta era strâmb se credea
că aşa va fi ursitul, dacă era drept şi frumos tot aşa va fi ursitul”41; la Câinenii
Mari, judeţul Vâlcea: „La Bobotează, fata intra în grajd şi dădea cu piciorul
36

p. 122.
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Sfântul Nicolae Velimirovici, Predici, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Ileana, 2006,

Ibidem, p. 124.
Inf. Ecaterina Neagu, 55 de ani, localitatea Pârşcoveni, judeţul Olt, 2015.
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Inf. Maria Luţă, 84 de ani, localitatea Stoiceşti, judeţul Dolj, 2015.
40
Inf. Ion Negru, 74 de ani, localitatea Cioroiu, judeţul Olt, 2010.
41
***, Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român,
coordonator general Ion Ghinoiu, vol. I, Oltenia, ediţie îngrijită de Ofelia Văduva şi Ofelia Pleşca,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, pp. 260-261 (în continuare se va cita: ***, Sărbători şi
obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român...).
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într-o vacă spunând: Hăi acu, hăi la alt an. După cât de repede se ridica vaca,
după atâţia ani se mărita”42; la Cireşu, judeţul Mehedinţi: „La Bobotează, se
punea în opincă sare şi i-o punea sub cap fetei sau băiatului, fără ca ea/el să ştie.
Muma copilului trecea în pielea goală piste ăl de durmea, zicând: Cum e o
singură Bobotează în an de se botează, aşa să fie o singură ursită a copilului
meu, să se aleagă. Dacă tânărul va lua o văduvă, va visa o vacă, oaie, capră.
Dacă visa o junincă sau cal, bou, dar nelegat, însemna că va lua pe cineva liber,
care n-a mai fost căsătorit”43; la Pristol, judeţul Mehedinţi: „În noaptea de Anul
Nou şi în Ajunul Bobotezei, fete şi flăcăi se strângeau la o casă. Se ascundeau
diverse obiecte sub străchini sau căciuli şi fiecare îşi găsea semnul celui ursit
pentru căsătorie: pieptene – colţat, ceapă – iute, usturoi – urât, porumb – bun,
lână – om bogat, cu noroc la oi, sare – belşug. Cine nimerea grâul înceta jocul şi
începea alt joc. Cine nimerea cărbunele de sub strachină lua un om negru la
inimă, rău. Lua un ac cu aţă, lega aţa de grindă şi înfigea acul în cărbunele
aprins. Toţi stăteau în cerc şi suflau în el. Pe care-l frigea la buze se căsătorea
întâi”44.
Alăturăm şi gestul ritual al adunării membrilor comunităţii în jurul
focului, la fântâni, în vederea îndepărtării agresiunii maleficului: „În ajunul
Bobotezei şi în noaptea Sfântului Ioan se adună mai mulţi băieţi şi aprind
focurile, lângă fântâni, cu vreascuri adunate de pe unde găsim. Le păzesc toată
noaptea”45. Focuri se aprind noaptea şi la Predeşti, judeţul Dolj46, ori la Cioroiu,
judeţul Olt, unde „în ajunul Bobotezei, seara, se făceau mai multe focuri pe la
răscruci, la fântâni. Azi mai rar”47. Focul dobândeşte valori purificatoare,
precum şi disponibilitatea de a apropia grupurile juvenile şi mature, „necesitate
stringentă înainte de declanşarea unei noi etape de activitate intensă, care solicită
o maximă concentrare a tuturor energiilor, la începutul ciclului pastoral-agrar, de
la care, se speră, împliniri şi în sfera vieţii economice”48. Se alătură acelor
elemente simbol, precum apa, ramura verde, cocoşul, văzduhul etc., care sunt
înzestrate cu o semantică bogată şi variată, consacrate ca atare de codul magic şi
religios. „Focul este acel element permanent, etern şi prezent în tot ceea ce
alcătuieşte viaţa cosmică şi terestră” 49.
În ajunul Bobotezei, sunt activate virtuţile magice ale busuiocului, plantă
ierboasă prezentă şi în alte sintagme rituale: „Când venea preotul cu Boboteaza,
fata necăsătorită rupea din mănunchiul de busuioc şi-l punea sub pernă să-şi
42
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viseze ursita”50; la Cioroiu, judeţul Olt: „În Ajunul Bobotezei, câteva fire de
busuioc se aşezau în gard. Dacă a doua zi era încărcat cu chiciură, se credea că
fata se va mărita în acel an. Dacă era uscat se credea că fata nu se va mărita”51;
la Racoviţa, judeţul Gorj: „La Bobotează, fata mergea la o punte la pârâu şi
punea o ramură de busuioc. Dacă a doua zi o găsea încărcată (cu chiciură), se
zicea că o să nimerească bine”52. Frunzele şi florile busuiocului răspândesc un
miros specific cu rol de purificare, dar şi de apărare, crezându-se că mirosul
acestei plante poate îndepărta forţele oculte. În prezentul context, busuiocul este
considerat un afrodisiac, „un mijloc magic de a atrage iubitul”53.
În ajunul Bobotezei, preotul, însoţit de cântăreţul bisericesc, umblă din
casă în casă pentru a sfinţi locuinţele cu apa care a fost sfinţită în dimineaţa
aceea, după Liturghie. Este aşteptat cu casa curată, poarta larg deschisă, iar pe
masă se aşează tot felul de bunătăţi pentru a fi sfinţite şi consumate în ziua de
Bobotează: „În fiecare an trăim aceeaşi emoţie, aceeaşi bucurie, aşteptând
preotul satului să vină cu Boboteaza. Are la el buchetul de busuioc uscat, crucea,
icoana Sfântului Ioan Botezătorul, şi căldăruşa cu aghiasmă. Ne trezim de
dimineaţă, dăm zăpada de la poartă, aranjăm lucrurile prin casă şi deschidem
porţile pentru a-l primi cum se cuvine pe preot. Preotul şi cântăreţul sfinţesc cu
aghiasmă fiecare odaie. Astfel, începem noul an cu sufletele curate şi casele
sfinţite. Părintele stă de vorbă cu fiecare dintre noi, ne urează un an bun şi ne
îndeamnă să venim la biserică şi să avem sufletele întotdeauna pregătite pentru
Dumnezeu”54.
Pregătirea sfinţirii apelor este realizată de către fiecare comunitate cu
mare atenţie. Locul de desfăşurare a slujbei se alege împreună cu preotul satului,
de obicei într-un spaţiu mai larg unde se află cel puţin o fântână, în imediata
vecinătate a unei ape curgătoare, în gospodăria unui om sau în curtea bisericii.
După slujba de sfinţire a apei, transformată în aghiasmă, fiecare credincios ia
această apă sfinţită în vasele cu care a venit de acasă. Apa sfinţită acum,
Agheasma Mare, rămâne proaspătă, curată şi plăcută la gust vreme îndelungată.
Credincioşii trebuie să bea din Agheasma Mare timp de opt zile, din ajunul
Bobotezei, până la încheierea praznicului. După aceea, agheasma se poate lua
numai după spovedanie. După cum a remarcat preotul Ştefan Slevoacă:
„Aghiasma este o dovadă a dreptei credinţe, un argument puternic împotriva
acelora care tăgăduiesc Biserica Ortodoxă şi uneori se leapădă de aşezămintele
sale străvechi”55.
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Odată ajunşi acasă, oamenii sfinţesc cu agheasmă şura, grajdul,
animalele, pomii din livadă, casa şi interiorul casei: „Dimineaţa, de Bobotează,
mergem la Biserică. Participăm la slujbă, ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne
ierte păcatele şi să fim sănătoşi. Luăm apă sfinţită în sticle, pe care o păstrăm în
casă şi o folosim cu cea mai mare grijă, doar în anumite zile ale anului. Este
mare păcat să verşi apa sfinţită sau să o bei după ce ai mâncat. După ce preoţii
fac aghiasma mare, toate apele sunt sfinţite. Această apă sfinţită are puteri
miraculoase, nu se strică niciodată. Cu apa sfinţită stropim vitele şi nutreţul lor,
apoi bem puţin pe nemâncate pentru a ne curăţi sufletul”56.
Chiar şi copiii sunt interesaţi de sărbătoarea Bobotezei, participând la
ritualul sfinţirii Aghiasmei Mari, fiind îmbrăcaţi cu haine noi şi având asupra lor
o sticlă împodobită cu busuioc şi fir roşu. După ce se sfinţeşte apa, fiecare copil
cu sticluţa plină va merge acasă unde se va pregăti pentru colindatul de
Bobotează. Astfel, în ajunul sărbătorii Sf. Ioan, înainte de asfinţitul Soarelui, se
strâng cete-cete şi stabilesc pe unde vor colinda. Vor merge la acele case ale
căror gazde vor avea un sărbătorit cu numele de Ioan. Pregătiţi cu busuioc
împodobit cu fir roşu şi cu panglică colorată, cu apă sfinţită pe care o poartă întro căldăruşă, care, de asemenea, este înfrumuseţată cu clopoţei şi cu tobe lucrate
din ciururi de făină peste care se aşează o folie de nailon, copiii vin la casele
sărbătoriţilor, unde rostesc de trei ori:
„Ieşi Ioane afară,
Să te botezăm,
Cu apă sfinţită,
De la Dumnezeu”57.
Desigur, gazda va fi foarte bucuroasă şi îi pofteşte în casă, iar copiii îşi
continuă colindele specifice acestei sărbători. Sunt răsplătiţi, la final, cu mere,
nuci, prăjituri şi bani. La ieşirea din casă, rostesc de trei ori:
„Uraaaaaaa,
trăiască Sfântul Ion!”58.
De asemenea, există obiceiul ca şi fanfara satului să cânte pe uliţele
satului, participanţii fiind invitaţi de către sărbătoriţi în casele lor, unde sunt
cinstiţi cu vin, mâncare, prăjituri şi bani.
Ziua de 7 ianuarie, sărbătoarea de Sfântul Ioan, reprezintă o dată
specială în calendarul românilor. Ziua sfântului Ioan Botezătorul este, de fapt,
încheierea perioadei de zăpezi mari, începute în ziua de Sfântul Nicolae. Sf. Ioan
este patronul pruncilor. Se credea că în această zi, s-a făcut Lumea, este „o
sărbătoare foarte mare fiindcă el l-a botezat pe Mântuitor, iar de atunci au primit
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şi oamenii botezul, de asemenea, şi pentru ajutorul dat lui Dumnezeu pentru
buna sporire a pământului”59.
Demersurile magice de primăvară, întreprinse sub patronajul unui nou
ciclu vegetaţional, dezvăluie activităţile agro-pastorale esenţiale şi fixează, în
acelaşi timp, cel mai important fenomen cosmic al anotimpului, echinocţiul de
primăvară. Acesta este încadrat de anumite credinţe şi practici rituale,
preocuparea pentru obţinerea unui rod bogat manifestându-se pe întreaga
perioadă de valorificare a recoltei. Debutul noului an agrar este însoţit de o serie
de practici apotropaice şi de purificare, unele dintre ele desfăşurate din timp,
destinate să confere protecţie animalelor, culturilor, ogorelor şi, nu în ultimul
rând, indivizilor.
Grija pentru asigurarea unei recolte cât mai bogate se manifestă chiar din
prima zi a lunii februarie a anului calendaristic. Această zi, înscrisă în calendarul
sărbătorilor cu dată fixă, este consacrată Sfântului Mucenic Trifon, care, în
viziune populară, apare „mai mare peste vii, livezi şi fâneţe”, dar şi ca „patron al
lupilor”, „spre a nu face rău la turme”60. Astfel, viilor, livezilor, holdelor şi
fâneţelor le este dedicată ziua Sfântului Trifon, care premerge Întâmpinării
Domnului, „sărbătoarea anuală a zilei în care Sfânta Fecioară Maria,
conformându-se Legii, s-a suit la templul din Ierusalim, la 40 de zile după
naşterea Domnului, pentru curăţirea ei, când dumnezeiescul Prunc a fost
întâmpinat şi ţinut în braţe de bătrânul şi dreptul Simeon”61. Trifonul reprezintă
principiul masculin, comparativ cu Stretenia sau Întâmpinarea Domnului, iar
practicile rituale pot fi considerate şi ecouri ale sărbătorii romane a
Lupercaliilor, desfiinţată de papa Gelasius în anul 494 d. Hr. La Antiohia,
cinstirea acestui sfânt a avut loc începând cu penultimul an al domniei
împăratului Iustin I (526)62.
Cu siguranţă că atributul de ocrotitor al viilor şi al vegetalului de care se
bucură Sf. Trifon vine din filiera Sfintei Tradiţii, creştinii contemporani cu el, şi
imediat după aceea, constatând că în numele acestui Sfânt roadele pământului se
înmulţesc şi sunt ferite prin rugăciunile mijlocitoare. Tradiţia spune că într-o
primăvară, semănăturile locuitorilor din Campsada erau puse în pericol de o
mulţime de lăcuste. Trifon s-a rugat lui Dumnezeu să scape ogoarele de
pierderea lor, lucru care s-a şi întâmplat. De atunci şi până astăzi, Sfântul Trifon
este cinstit ca ocrotitorul ţarinilor şi grădinilor oamenilor.
În Oltenia, ziua de 1 februarie este propice efectuării unor practici
apotropaice menite să stimuleze fertilitatea vegetalului, cu precădere a viţei-devie şi a livezilor. Potrivit tradiţiei populare, Sfântul Trifon are putere asupra
începutului de primăvară: „Acest sfânt ne păzeşte livezile de omizi şi lăcuste, iar
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pe oameni, de nebunie. De Trifon stropim cu apă sfinţită viile, livezile,
animalele, dar şi sămânţâiurile de tot felul pe care le punem în pământ ca să facă
rod bogat. Dacă cultura e bogată, mai şi vindem”63; la Segarcea, judeţul Dolj:
„Când eram eu tânără, toţi ai casei, ne rugam şi ţineam post în această zi, pentru
ca Sfântul Trifon să ne dea rod bogat de struguri şi poame. Postul ne curăţeşte
sufletul, ne apropie de Dumnezeu. Acum, parcă nu mai este ce era înainte. Nu
mai ţine lumea postul”64.
Potrivit informaţiilor obţinute în urma cercetărilor de teren efectuate în
Oltenia, sărbătoarea Sf. Trifon a cunoscut, pe alocuri, o anumită degradare a
ansamblului ceremonial. Cu toate acestea, viţei-de-vie îi sunt atribuite, potrivit
calendarului popular, o serie de prescripţii şi interdicţii, „această plantă fiind
deci recunoscută pentru aspiraţiile mesianice”65. Consumul vinului, băutura
zeilor, comparat cu sângele lui Hristos, putea promova fecunditatea universală66.
În nordul Olteniei, în Plaiul Cloşanilor, întâlnim obiceiul numit
„trifănitul viilor”, care vizează începerea sub bun-augur a ciclurilor de rodire,
stimularea fertilităţii şi promovarea abundenţei rodului. Astfel, în dimineaţa zilei
de 1 februarie, sunt săvârşite, de către preoţi, slujbe la culturile de vii şi livezi,
urmate de ocolirea acestora, stropitul cu apă sfinţită şi ospăţul comun, desfăşurat
cu cântec şi voie bună pe plaiul cu vii. În ultimii ani, trebuie menţionat faptul că
ospăţul, urmat de cântec şi joc, are loc în sat.
În partea de sud a acestei zone, se practică un ritual de pregătire a viţeide-vie pentru noul sezon, numit arezeanul (tăiatul) viilor. Se crede că acest
obicei a fost împrumutat de la bulgari, care numesc sărbătoarea Trifon Zarezan,
adică Trifon Tăietorul. Un scenariu destul de amplu, asemenea celui întâlnit la
comunităţile locale din Plaiul Cloşanilor, este înregistrat, în prezent, la Segarcea
şi Galicea Mare, judeţul Dolj. Astfel, la Segarcea, judeţul Dolj: „Când eram mic,
mergeam cu bunicul meu de Trifon la vie. Luam cu noi, de acasă, sticla cu apă
sfinţită, păstrată de la Bobotează, şi stropeam via ca să fie ferită de tot felul de
dăunători. Pe timpul comuniştilor, popa nu avea voie să vină în vie. Abia după
revoluţie a început şi preotul să meargă cu noi la vie şi să facă câte o rugăciune
ca să aibă recolta bogată”67. Tot acum, „în ziua de Trifon, bunicul meu obişnuia
să taie joarde din mai multe soiuri de viţă-de-vie, pe care le aducea acasă, şi le
punea la fereastră, într-un borcan cu apă. Le urmărea care înmugureau şi la care
le creşteau lăstarii, asta fiind un semn pentru recolta de struguri din an”68.
În zona amintită, dis-de-dimineaţă, locuitorii se pregătesc pentru botezul
viilor sau sărbătoarea Trifonului. Femeile, după ce termină de aranjat coşul plin
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cu tot felul de soiuri de seminţe şi boabe pentru a fi binecuvântate de către preot,
pornesc spre biserică: „Plecăm să ne rugăm la Dumnezeu şi la Sfântul Trifon să
apere sămănăturile la creştere, să rodească pomii şi să-i ferească de omizi, iar
strugurii să fie feriţi de mană, grindină şi ger”69. Aici iau parte la slujba
religioasă săvârşită de către reprezentantul bisericii, care cheamă în ajutor pe
Dumnezeu, prin mijlocirea Sf. Trifon, pentru a feri viile, grădinile şi holdele de
dăunători: „De ziua Trifonului, am adus şi eu la biserică porumb, grâu,
floarea-soarelui, fasole, tot ce punem în pământ la primăvară. Le-am adus să le
cetească popa, să nu le mănânce gândacii. Să dea Dumnezeu să facem recoltă
bogată, să avem ce mânca şi ce bea. Să facem şi vin, că e bun câte un păhărel la
masă...”70: „În fiecare an venim de Trifon la biserică. În această zi nu doar viile
sunt sfinţite, ci şi seminţele de porumb, ardei, roşii. De asemenea, fasolea,
floarea-soarelui şi grâul, de toate, cu sămânţării pentru grădini ca să ne apere de
gândaci. Ce pune fiecare în pământ”71.
La sfârşitul slujbei, preotul binecuvântează soiurile de seminţe aduse,
pentru ca, puse în pământ, să aibă un rod bogat: „Vă blestem pe voi, fiarele cele
de multe feluri, viermii, omizile, gândacii, lăcustele, şoarecii, cârtiţele şi puricii
şi tot felul de muşte, molii şi furnici, viespi şi urechelniţe şi tot felul de jigănii ce
se târăsc pe pământ şi păsări ce zboară, care aduc stricăciuni şi pagubă holdelor,
viilor, pomilor şi grădinilor (…). Să nu stricaţi nici holda, nici via, nici grădina,
nici orice pom roditor şi neroditor; nici frunza legumelor să nu stricaţi din
cuprinsul şi locul robului lui Dumnezeu (N). Iar de nu mă veţi asculta pe mine şi
veţi călca blestemul cu care v-am blestemat, nu vă voi pedepsi eu smeritul şi
nevrednicul Trifon, ci Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Care
va veni să judece vii şi morţii (...)72”.
După încheierea slujbei religioase, localnicii, de obicei bărbaţii, pornesc
spre culturile cu vii: „Ne pregătim dinainte: pieptănăm caii, curăţăm căruţele, le
împodobim, iar la ceas de sărbătoare suntem pregătiţi”73; „În dimineaţa
sărbătorii, popa merge la locul unde e via, o stropeşte cu apă sfinţită, ca să fie
ferită de grindină sau secetă şi să avem, la toamnă, ce culege”74; „Sfinţim viile
pentru a le feri de dăunători, de grindină, pentru a aduce ploaia şi a avea un rod
bogat”75.
La petrecerea din vii participă îndeosebi bărbaţii: „ Eu nu mă duc că mă
ceartă al meu. Am destulă treabă acasă: văd de păsări, de animale. Mai ies şi la
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poartă şi mai vorbesc cu vecinele”76; „Femeile sunt pagubă dacă ne însoţesc.
Asta e ziua doar pentru bărbaţi”77.
Odată ajunşi, preotul începe o altă slujbă, prin intermediul căreia Sfântul
Trifon este invocat din nou, pentru a proteja viile şi, în general, pometurile, de
dăunători: „An de an, noi preoţii, venim aici, la podgoriile de vii, unde oficiem o
mică slujbă şi citim Rugăciunea Sfântului Mucenic Trifon care face parte din
Rânduiala ce se face la ţarini (holde), la vii şi la grădini, când se întâmplă să fie
stricate de sălbăticiuni sau de alte vietăţi ca: lăcuste, gândaci şi altele”78.
Şi, în acest context ritual, trebuie adus în discuţie focul, cel care
îndeplineşte, cu siguranţă, o funcţie de purificare: „Se aprind focuri la marginea
viilor, pe cărări, şi se varsă vin peste cărbunii aprinşi pentru ca via să fie ferită de
dăunători. Proprietarii viilor sar peste focuri pentru a fi sănătoşi tot anul”79. Tot
în această zi, pentru contracararea acţiunilor forţelor malefice, „se afumă via cu
o cârpă aprinsă”80. În Oltenia, săritul peste focul sacru a fost atestat de către
investigaţiile noastre la obiceiurile de la marile sărbători solstiţiale şi
echinocţiale: Sfântul Vasile, Sfântul Ion, Boboteaza, Sfântul Toader, Mucenicii,
Lăsatul Secului, Joia Mare etc.
O altă secvenţă bine marcată este cea a ospăţului comun, expresie a
coeziunii la nivelul colectivităţii. Participanţii, îmbrăcaţi de sărbătoare, unii
dintre ei purtând costume populare, se prind în horele cântate de artişti şi lăutari
renumiţi în zonă.
În calendarul popular există o zi foarte importantă pentru comunitatea
sătească, şi anume, ziua de Dragobete, când păsările încep să ciripească şi să-şi
găsească perechea, şi, de asemenea, încep să-şi clădească cuibul. În această zi,
„flăcăii şi fetele ies afară, la câmp, unde fac horă şi petrec astfel cu multă
bucurie”81. În sudul judeţului Mehedinţi, la Izvoare, se culeg de pe câmp
dragobeţi, muguri, ghiocei, se fac tot felul de glume referitoare la sentimentele
dintre tineri, au loc hore, fetele se lasă sărutate de băieţi, căci dacă te sărută un
băiat în această zi este semn că nu vei rămâne singură peste an şi că vei fi
iubită82.
Ziua de 1 Martie reprezintă o dată importantă pentru calendarul popular;
odinioară, se credea că aici se află începutul de an agrar. Mărţişorul se agăţa la
mână sau la gât încă din zorii zilei, pentru a proteja tinerii şi copiii de razele prea
puternice ale soarelui. Realizat din fire roşii şi albe, sau negre, respectiv albastre
şi albe, mărţişorul avea şi un bănuţ de argint menit să protejeze persoana care îl
purta. De asemenea, venirea berzelor sau înflorirea pomilor era semn că
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mărţişorul trebuie să nu mai fie purtat, şi, fie se arunca peste cap, fie era prins în
primul pom înflorit întâlnit în cale. 1 Martie sau Mărţişorul este şi începutul
Zilelor Babelor: „Zilele Babelor încep cu 1 Martie, cu Dochia, şi se gată la
Sfinţi, ţin însă şi douăsprezece sau chiar paisprezece zile”83. În această zi nu se
lucrează, pentru a domoli mânia babei Dochia, iar frigul de primăvară să nu facă
pagubă în culturi. Femeile o ţin mai mult de frică, pentru că această babă are
nouă cojoace peste ţară şi are să ningă nouă zile84”. „Dacă de Zilele Babelor e
ninsoare şi frig, atunci şi primăvara va fi friguroasă şi furtunoasă, iar dacă vor fi
mai domoale, mai line, atunci şi primăvara va fi mai frumoasă”85.
În calendarul ortodox, ziua de 9 martie marchează o sărbătoare
importantă, ziua celor patruzeci de sfinţi mucenici, o zi a ofrandelor alimentare,
în care consumul ritual putea influenţa starea de sănătate şi puterea de muncă a
oamenilor în anul agrar care soseşte. Există numeroase forme de colăcei în
formă de păsări, albine sau oameni, marcând diverse evenimente, precum
întâmpinarea primăverii şi a păsărilor, care se întorc la cuiburile lor, sărbătoarea
albinelor – deschiderea anului apicol (turtiţele se ung cu miere pentru ca să
trăiască stupii), dar şi o sărbătoare a morţilor, a pomenirii acestora, de aici vine
obiceiul celor patruzeci de pahare de vin, patruzeci de colaci, patruzeci de peşti86
etc. Ziua este celebrată de toţi oameni care nu au nume de sfinţi. Se povesteşte
că pe vremea când Dumnezeu şi Sf. Petru mergeau pe pământ, au poposit la casa
unor oameni care aveau patruzeci de copii năzdrăvani. După ce au fost ospătaţi
copiii, s-au închinat celor doi bătrâni, ştiind cine sunt. Au spus că se închină lui
Dumnezeu, pentru că el hrăneşte omenirea. Dumnezeu le-a dat nume de sfinţi,
binecuvântându-i ca ziua lor să fie zi de sărbătoare87. În aceste zile, se fac focuri
şi se bate pământul cu ciomegele ca să iasă gerul. Dau de trei ori cu toporul în
pământ şi zic: „Tună ger şi ieşi căldură, să se facă poamă bună!”88.
O zi importantă în calendarul sărbătorilor cu dată fixă este 23 aprilie,
consacrată Sfântului Gheorghe, Mare Mucenic, sfânt militar martirizat în timpul
împăratului Diocleţian. Potrivit credinţelor populare şi calendarului activităţilor
agropastorale, ziua de Sf. Gheorghe marchează începutul primăverii: „Sân
Giorgiul e capul primăverii şi ca atare înverzitorul întregii naturi şi tuturor
seminţelor”89. În mentalitatea tradiţională, Sf. Gheorghe este „apărătorul
holdelor, al ţarinilor şi vitelor, rodului pământului şi dobitoacelor”, „e sfântul cel
mai mare peste câmpuri”, „peste câmpuri, fâneţe şi livezi”, „apără mana vitelor,
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vine cu primăvara”, astfel fiind considerat „capul primăverii şi ca atare
înverzitorul întregii naturi şi semănătorul tuturor seminţelor”90.
În această zi, sunt promovate disponibilităţile ramurii verzi. Înainte de
răsăritul Soarelui se împodobesc toate intrările, porţile, uşile, ferestrele,
fântânile, adăposturile pentru animale, hambarele, vasele cu lactate, ustensilele
agricole, iar la praguri se aşează brazde înierbate: „Se pune salcie la poartă, la
stâlpii casei, la magazie, la coteţe. Dacă nu avem salcie, punem tei”91; la Oboga,
judeţul Olt: „De Sf. Gheorghe se înprourează. Se puneau de cu seară crengi de
salcie albă, arţar, jugastru la stâlpul porţii, în vârful gardurilor, la cerdac, la
sâlpul caselor, la plug, la pătul, la grajd, la magazie, la vie, la pomi şi în casă la
lada cu ţoale, ca să aibă noroc”92; la Bratuia, judeţul Gorj: „La Sf. Gheorghe se
puneau ramuri de salcie în faţa porţii, ca să nu dispară laptele vitelor. Vitele erau
atinse cu o creangă de pelin ca să fie apărate”93; la Corcova, judeţul Mehedinţi:
„De năproor (Ajunul zilei de Sf. Gheorghe), fetele şi femeile puneau la stâlpii
porţilor, caselor frunze şi crengi de fag, iar jugurile boilor erau înflorate cu
porumbar (mărăcine) înflorit”94; la Vineţi, judeţul Olt: „De Sf. Gheorghe se
înprourează. Se pune salcie sau jugastru la stâlpul porţii, la plug, la pătul, la
hambar, la grajd, la magazie, la vie, la pomi”95.
În spaţiul investigat, o altă categorie de tehnici magice, care pun în
evidenţă tot valenţele ramurii verzi vizează sporul animalelor: punerea ramurilor
verzi în mâncarea animalelor pentru o bună lactaţie; legarea coarnelor vacilor cu
ramuri de răchită, ceea ce semnifică transferarea vigorii vegetalului, dar şi
apărarea de posibile forţe malefice; arborarea ramurii verzi la jug după ce s-a
terminat de arat.
Sfera de acţiune a acestui element se extinde şi în Lumea de Dincolo:
„Punem şi la morminte ramuri verzi”96; la Ţepeşti, judeţul Vâlcea: „La cruci, în
cimitir, punem ramuri verzi”97. De asemenea, una dintre practicile cele mai
răspândite şi mai respectate de către creştini care aparţine, cu precădere, cultului
morţilor este pomenirea celor care au trecut pragul spre existenţa veşnică. Actul
ritual al oferirii pomenii, cu rădăcini în cultul morţilor, a dobândit în cultura
tradiţională dimensiuni şi semnificaţii cu totul deosebite, conferind o notă
caracteristică spiritualităţii româneşti98. În această zi, la Pristol, judeţul
Mehedinţi: „De Sfântul Gheorghe şi de alţi sfinţi patroni se împărţeau la biserică
90
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colaci şi colivă, iar între vecini, de-ale mâncării (ciorbe, carne friptă) şi băutură
(vin sau ţuică)99, iar la Perişor, judeţul Dolj: „Colăcei cu castraveţi, poame de
post sau colăcei cu ouă, brânză dulce, dacă era după Paşte”100.
Una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului creştin este
sărbătoarea anuală a Învierii Domnului sau Paştile, „sărbătoare a sărbătorilor şi
praznic al praznicilor”101. După cum afirma Vasile Băncilă, „timpul prepascal şi
Paştile înşişi alcătuiesc ceea ce e mai preţios în creştinism”102. Cuvântul Paşti
este de origine evreiască (de la cuvântul „Pesah” = trecere), fiind moștenit de
evrei de la egipteni, intrat, mai târziu, în limba română prin intermediul formei
bizantino-latine „Paschae”.
Sărbătoarea Paştilor începe cu Lăsatul Postului, încadrat, la rândul său,
de Sâmbăta Morţilor şi de Sâmbăta Sântoaderului, „interval cu o mare
concentrare de practici menite să instaureze o nouă ordine, sugerând nevoia de
armonizare, de renovare cosmică, precum şi de purificare spirituală”103.
Cele două duminici consacrate Lăsatului Postului – de carne şi,
respectiv, de brânză – abundă în obiceiuri şi practici ritualico-magice menite să
faciliteze intrarea cu bine în noul interval de timp. Este vizată sacramentalizarea
hranei, prin ospeţe marcate şi promovând totodată abundenţa, unde se consumă
alimente supuse de acum înainte unor interdicţii severe. Întreg comportamentul
cultural aspiră la instaurarea armoniei la nivel comunitar şi familial, incluzând
întreaga spiţă de neam din care fac parte atât viii, cât şi cei plecaţi Dincolo.
În spaţiul investigat, dintre actele rituale destinate să contribuie la
instaurarea echilibrului, menţionăm: iertările acordate de cei vârstnici tinerilor,
de părinţi copiilor, precum şi de naşi ori de moşii de neam, cu respectarea strictă
a ierarhiei stabilite de vârstă şi de poziţia în cadrul rudeniei consangvine ori
spirituale; sărutatul mâinii celor plasaţi pe o treaptă ierarhică superioară104.
Unele practici rituale pun în evidenţă grija pentru cei trecuţi în Lumea de
Dincolo: depunerea ofrandelor alimentare pe masa în jurul căreia s-a desfăşurat
ospăţul familial în credinţa că cei decedaţi revin în comunitatea familială din
care au plecat; aruncarea pe o apă curgătoare a resturilor alimentare rezultate de
la ospăţul comun, desfăşurat afară, pe înserat, în jurul focului; dimineaţa
devreme se împart lumânări şi dulciuri pentru cei trecuţi dincolo fără
lumânare105.
În perioada Postului celui Mare, în spaţiul investigat, se săvârşeşte
pomenirea nominală a unui mort (sau a unui pomelnic întreg de morţi), la 40 de
99
***, Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic
Român..., p. 283.
100
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Liturghii în şir106. Această pomenire are la bază credinţa populară că în cea de-a
40-a zi de la moarte, are loc judecata particulară, unde se hotărăşte soarta
provizorie până la judecata din urmă a sufletului celui adormit, „soartă care se
poate uşura, prin mijlocirile şi milosteniile făcute de cei vii în folosul
morţilor”107. La sfârşitul celor 40 de Liturghii, se săvârşeşte dezlegarea sau
slobozirea sărindarelor, „însoţită uneori de Agheasmă mică şi masă de obşte
pentru praznic”108. Astfel, la Prejoi, judeţul Dolj: „Înainte ca cel mort să
împlinească anul, în fiecare sâmbătă din Postul Paştelui mergem la biserică
pentru sărindarul de ţărână. Luăm într-un coş o sticlă de ulei, lumânări, tămâie
şi ceva de aprins şi ne ducem la mormânt, unde vine preotul şi citeşte. Slobozim
acest sărindar la pomana de un an, şi, pe lângă ce împărţim atunci pentru sufletul
mortului, mai dăm de pomană colaci (unsprezece prescuri, un înger, un
Dumnezeu), 13 căni şi un toiag”109. La Stoiceşti, judeţul Dolj: „Slobozim
sărindarul de ţărână la un an, doi ani şi trei ani”110.
Tot în Postul Paştilor, la bisericile din oraşele Olteniei se obişnuieşte să
se aducă „păresimi”, adică pomelnice în care sunt enumeraţi atât viii, cât şi
morţii, pentru a fi pomenite în fiecare zi liturgică, considerându-se că pregătirea
rânduită pentru primirea luminii Învierii Domnului este necesară atât pentru cei
vii, cât şi pentru cei morţi. Astfel, prin rugăciunile celor vii sunt incluşi către
mântuire şi cei răposaţi, apropiaţi sau rude. La Bisericile de la ţară, sunt primite
aceste păresimi pentru cei răposaţi şi vor fi pomenite Sâmbăta, Duminica sau la
o sărbătoare importantă, rânduită din Postul Mare (Sfinţii 40 de mucenici,
Sfântul Haralambie, Bunavestire, Sfântul Gheorghe etc.). „Slobozirea”
păresimilor se face, de obicei, în Sâmbăta de dinainte de Florii, când oamenii vin
cu prinoase la Biserică pentru slujba parastasului: la Bistreţ, judeţul Dolj: „La
Lăsatul Secului de Paşte începea împărţitul Păresimilor. În fiecare sâmbătă, timp
de şapte săptămâni, se duceau la biserică mâncare de post (făsui, cartofi), colivă,
colaci. Păresimile se slobozesc la Înălţare, când se duceau la biserică colaci, ouă
roşii, friptură”111; la Leu, judeţul Dolj: „Sărindarul de Păresimi, şi pentru vii şi
pentru morţi se dădea din prima sâmbătă din post, până în sâmbăta Floriilor. Se
duceau la biserică, în fiecare sâmbătă, colivă, un colac, o prescure şi preotul
citea toate pomelnicele”112.
Practicile rituale, desfăşurate la Lăsatul Secului de Paşti, menite să
dezvăluie înnoirea simbolică a timpului, aparţin unui fond străvechi, când
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începutul de an se celebra primăvara113. Virtuţile mitico-magice ale focului sunt
evidente şi la Lăsatul Secului de Brânză, când au loc ospeţe marcate de focuri
rituale şi „se produc tot felul de zgomote, menite să îndepărteze spiritele
malefice, ori să purifice spaţiul”114. Cercetătorul Ion Ghinoiu consideră că
focurile solstiţiale pot fi, de fapt, încercări ale oamenilor de a ajuta Soarele.
Astfel, focurile erau aprinse în momentele când căldura şi lumina începeau să
scadă sau să crească115.
Momentul ceremonial de maximă concentrare este strigatul, ritual
desfăşurat în jurul focului, seara, în vatra satului. La ceremonial participă toţi
membrii obştei, deopotrivă tineri şi bătrâni. Copiii strâng de la fiecare
gospodărie coceni, paie, lemne, precum şi roţi, care asigură combustia. Lângă
foc, se desfăşoară şi ospăţul comun, menit să contribuie la solidarizarea
membrilor obştei care se pregătesc să intre într-un nou ciclu temporal. Textele
rostite în jurul focului evidenţiază valorile purificatoare ale acestui ceremonial.
Cei vizaţi sunt tinerii, fete şi băieţi, aflaţi în prag premarital:
„– Mă roagă, mă roagă
– Cine mi te roagă?
– Mă roagă Ion a lu Pascu,
Să-i fac leagăn de mătase,
Să-arunc la Lenuţa lu Gospodaru-n casă!”
Seara, membrii colectivităţii, fără deosebire de vârstă, se reunesc în jurul
focului şi participă la ceremonialul strigatului peste sat, numit – în zona
Mehedinţilor – ausât, după cel dintâi cuvânt rostit:
„Auşmăre!
Ce ţi-e măre
Olelele, lele!”116.
Dialogul continuă, cei vizaţi fiind tinerii necăsătoriţi:
„– Mă roagă, mă roagă!
– Cine mi te roagă?
– Mă roagă Maria,
Să-i fac leagăn de mătase
S-o arunc la Ion-n casă”117.
Prima săptămână a Postului Paştilor „dezvoltă o suită de interdicţii şi
prescripţii convergente unor credinţe ce gravitează în jurul Sântoaderului şi
acoliţilor săi, semidivinităţi cu însemne cabaline ce însumează, la nivelul
mentalului colectiv, o suită de valori aspirând la instaurarea „stării de separaţie”,
113
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cu atingerea idealului de integritate şi prosperitate în întreg universul uman, ca şi
în lumile animale şi vegetale”118. Sâmbăta Sântoaderului concentrează o serie de
practici rituale, dominate de valenţe purificatoare, apotropaice sau etnoiatrice.
Această zi apare în întregime consacrată cultului cabalin. Caii sunt plimbaţi şi
alergaţi pe uliţă, organizându-se întreceri între călăreţi. O practică rituală,
cunoscută sub numele de „încuratul cailor”, care vizează prosperarea
cabalinelor, a fost înregistrată în sudul Olteniei119. Acum sunt activate valenţele
magice ale cailor, îndeosebi ale cailor albi: persoanele „posedate de cal” se pot
însănătoşi dacă în această dimineaţă trece pe deasupra lor un cal alb. Calul,
întâlnit şi în simbolistica biblică, însumează valori ambivalente. Puterea acestora
stă în gurile ce varsă „foc şi fum de pucioasă” şi în cozile asemenea şerpilor, cu
care „vatămă”120. Totodată, calul prefigurează venirea Zilei Domnului, de cele
mai multe ori Mesia fiind purtat de un cal alb. Tot albe sunt şi „oştile cereşti”
care formează cortegiul judecătorului escatologic121.
Duminica Floriilor este cea din urmă duminică din postul Paştilor,
potrivit calendarului creştin şi cel dintâi dintre praznicele împărăteşti cu dată
schimbătoare, amintind de intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, înainte de
Patimi122. „Face parte din cele 12 praznice împărăteşti şi se numeşte, în popor,
Duminica Floriilor, adică a florilor care ies primăvara pe câmp şi prin livezi. Se
mai numeşte şi Duminica Stâlpărilor, deoarece astăzi credincioşii întâmpină pe
Hristos la Ierusalim cu stâlpări de finic în mâini sau, cum este la noi, cu crenguţe
înflorite de salcie”123.
Primele însemnări despre această sărbătoare de origine ierusalimiteană
provin, în spaţiul răsăritean, din secolul al IV-lea124. În Apus, unde se pare că a
fost instituţionalizată mai târziu, apare generalizată înainte de secolul al
VIII-lea125. Biserica creştină raportează obiceiul străvechi al binecuvântării şi
împărţirii salciei credincioşilor în momentul întâmpinării Domnului la intrarea
Sa în Ierusalim cu ramuri de finic şi de măslin, apreciat ca semn al biruinţei
împotriva morţii, câştigată de Domnul prin învierea lui Lazăr, săvârşită cu o zi
mai înainte şi anticipând Învierea126. „Avem de-a face cu o practică foarte veche,
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purtatul ramurilor înscriindu-se în categoria riturilor de îndelungată tradiţie, din
spaţiul vetero şi neo-testamentar” 127, remarca Marcela Bratiloveanu-Popilian.
Binecuvântată la liturghie şi împărţită celor prezenţi la slujbă, salcia va
dobândi o putere magică, „aproape fără egal în lumea plantelor miraculoase,
fiind păstrată lângă icoană şi folosită împotriva bolilor, a incendiilor, grindinei,
trăsnetelor sau pentru stimularea dragostei şi fecundităţii oamenilor, pentru
sporirea manei vitelor etc.”128.
În spaţiul investigat, salcia dobândeşte virtuţi magice, apotropaice, dar
şi fertilizatoare, după cum rezultă din următoarele relatări: „Dimineaţa devreme
mergeam la slujbă cu salcie. După ce o sfinţea popa o punem la icoană şi o luăm
de acolo vara, când o puneam la şale să nu ne doară când seceram” 129; la
Segarcea, judeţul Dolj: „Salcia sfinţită la Florii se punea în casă ca s-o apere de
răutăţi, se punea şi la pomi ca să aibă rod. Ramuri de salcie se puneau la intrarea
în ogradă, la fiecare intrare în casă, la clanţa uşii, la fereastră, la grajd, la
pătul”130; la Cioroiu, judeţul Olt: „Vara, când tună şi fulgeră o punem în mijlocul
casei”131; la Vladimir, judeţul Gorj: „Salcia sfinţită se ţinea în casă, se punea şi
în vie, în grădina de zarzavat, se planta în pământ”132; la Orodel, judeţul Dolj:
„Salcia sfinţită la biserică se pune la poartă şi la stâlpul casei”133; la Pârşcoveni,
judeţul Olt: „După ce salcia este slujită la biserică se aduce acasă şi se pune în
poartă ca să ne meargă bine tot anul. Coroniţe de salcie ducem şi la cruci, la
morminte”134; la Perişor, judeţul Dolj: „Se împart mlădiţe de salcie la biserică,
care sunt aduse acasă şi aşezate la stâlpul porţii. La uşa de la intrare, în casă la
icoane”135; la Poiana, judeţul Vâlcea: „Salcia sfinţită era pusă de femei în
cânepă, ca să nu o rupă vântul, apoi era pusă la icoană”136, la Bulzeşti, judeţul
Dolj: „Salcia sfinţită de preot la biserică se punea când eram eu tânără la căruţe
şi erau plimbate prin sat de la un capăt la altul”137. La Bratuia, judeţul Gorj: „Se
înfigea salcie lângă lac (fiecare familie avea locul său) ca să apere de piatră, de
trăznet”138.
127
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Sacralitatea salciei, element cu un palier semantic bogat, se manifestă şi
prin tehnici negative: „Nu ne spălăm pe cap de Florii pentru ca să nu ne albească
părul ca salcia”139; la Vineţi, judeţul Olt: „Nu e bine să călcăm salcia, că e
sfinţită de preot la biserică”140; la Cioroiu, judeţul Olt: „După ce sfinţeşte preotul
salcia în biserică se împarte credincioşilor care trebuie să aibă mare grijă de ea.
Nu se aruncă, nu se calcă că nu e bine”141.
Şi în această zi, este realizată comuniunea cu spiritele tutelare ale
strămoşilor prin ofrande alimentare: „De Florii împărţim mai ales peşte şi
mămăligă”142; la Cornăţel, judeţul Mehedinţi: „Bucăţi de peşte puse pe
mămăligă, la vecini. Se scoteau toate ţesăturile pe gard, pe sârme”143.
Sfârşitul Săptămânii Mari, cu deosebire ziua de Joi, se individualizează
printr-o activitate rituală deosebită, de valorificare a valenţelor focului, apei,
sunetelor, dar şi a ouălor. Destinate să instaureze starea de separaţie, practicile
marchează, în plan folcloric, momente deosebit de importante ale istoriei biblice:
Cina cea de Taină, spălarea picioarelor de către Iisus144, focul aprins în curtea
arhiereului Caiafa, unde Petru s-a lepădat de Iisus145.
Tehnicile magice întreprinse de Joimari urmăresc instaurarea armoniei
în plan familial şi comunitar, vizată fiind atât lumea pământeană, cât şi a celor
„trecuţi la cele veşnice”, a căror memorie este reînviată prin intermediul
focurilor rituale. Deoarece, conform gândirii magice, în anumite momente de
vârf ale activităţii cosmice, spiritele subterane se întorc pe pământ, această zi
prezintă şi aspecte ale cultului morţilor. Focurile se aprind dimineaţa, până la
răsăritul soarelui, în curtea caselor, la fântâni, la cimitir. Drept combustibil se
întrebuinţează materiale vegetale lemnoase, dintre care nouă buşteni de alun,
buşteanul fiind, în simbolistica generală, întruchiparea strămoşului mitic
dendromorf146: „Înainte de a se face ziuă, aprindem focurile din buşteni, boz,
alun, paie, coceni, în grădini, în curţi, la cimitir. Alături aşezăm o masă mică,
rotundă, şi scăunele mici, din lemn cu trei picioare, iar pe masă punem vase cu
mâncare pentru că sufletele morţilor noştri vin la noi, se încălzesc la foc,
mănâncă şi se reîntorc acolo la ei, mulţumiţi că nu i-am uitat”147.
Trebuie menţionat faptul că în spaţiul investigat, momentele prielnice
aprinderii focurilor rituale erau răsăritul şi asfinţitul Soarelui, dovadă a asocierii
focurilor, din această grupă, cultului solar. Fireşte că cele două momente ale zilei
139
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erau considerate cele mai solemne, dar şi învăluite de sacralitate, care implicau,
din partea oamenilor, o atitudine plină de pietate148.
Tot la Joimari, se încheie etapa de prelucrare a fibrelor vegetale, mai
ales a cânepei. Potrivit credinţei populare, fetele şi femeile leneşe sunt
descoperite şi pedepsite de către Joimăriţa, „personaj justiţiar, foarte temut (...)
foloseşte ca mijloc de tortură focul: arderea degetelor şi mâinilor fetelor şi
femeilor leneşe, pârlirea părului, unghiilor şi degetelor, incendierea cânepei,
câlţilor şi fuioarelor netoarse”149.
În spaţiul investigat, în această zi, un rol deosebit îl are colindatul
„ceremonial plurivalent, cu o bogată încărcătură semantică, desfăşurat în regim
actanţial şi verbal”150. La Goicea, judeţul Dolj, grupuri relativ restrânse de băieţi,
în timp ce sună din clopoţei, rostesc:
„Joimărică pă perete
Două ouă-ncondeiete
Una mie, una ţie,
Una lui popa Ilie”151.
În acest punct al discuţiei, trebuie să menţionăm că obiceiul înroşirii şi
încondeierii ouălor152 se practică „în ziua de joi din Săptămâna Sfintelor
Patimi”153; la Slătioara, Suteşti, judeţul Vâlcea: „În vinerea ouălor” (Vinerea
Paştelui)154; la Borăscu, judeţul Gorj: „În Sâmbăta Paştelui”155. Ion Ghinoiu
remarca faptul că „la început ouăle se vopseau cu plante în galben, culoarea
Soarelui pe bolta Cerului şi în roşu, culoarea discului solar la răsăritul şi apusul
acestuia. Ulterior, ouăle au fost decorate cu chipul lui Hristos, cu figuri de îngeri,
cu motive astrale, fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe”156.
Paştile – simbol alimentar pascal, care se dăruieşte creştinilor în noaptea
de Înviere, preparat din aluat dospit – este asimilat anaforei de la liturghiile din
timpul anului. Referitor la persoanele în sarcina cărora intră prepararea paştilor,
schema rituală include: „Femei bătrâne care ţin posturile”157, „femei văduve
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Ivan Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara,
Editura Amarcord, 1998, p. 429.
149
Ion Ghinoiu, Mitologie română. Dicţionar, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic
Gold, 2013, p. 158.
150
Marcela Bratiloveanu-Popilian, op. cit., p. 140.
151
Inf. Ana Mitroi, 69 de ani, localitatea Goicea, judeţul Dolj, 2007.
152
Vezi Ion H. Ciubotaru, Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii, implicaţii
ritual-ceremoniale, Iaşi, Editura Presa Bună, 2012.
153
Inf. Maria Luţă, localitatea Stoiceşti, judeţul Dolj, 2015.
154
***, Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic
Român..., p. 295.
155
Ibidem.
156
Ion Ghinoiu, Mitologie română…, p. 211.
157
Inf. Maria Luţă, localitatea Stoiceşti, judeţul Dolj, 2015.
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curate trupeşte şi sufleteşte”158, „femei religioase din sat, care nu lipesesc
duminica de la Sfânta Liturghie”159.
La miezul nopţii, creştinii primesc lumina sfântă, a înnoirii vieţii
duhovniceşti, a noului început instituit de marea taină a lui Hristos. Primirea
acestei lumini semnifică biruinţa lui Hristos asupra întunericului şi a morţii,
asupra păcatului şi a răutăţii diavolului. Învierea Domnului este evenimentul
central care face legătura dintre lumea cea veche, a omului căzut în păcatul
nesupunerii şi al morţii, şi lumea cea nouă, instituită de Mântuitorul Hristos, prin
care omul cel vechi este ridicat la bucuria trăirii autentice întru fericirea
Împărăţiei lui Dumnezeu.
Nu întâmplător, credincioşii, aducându-şi aminte în această noapte de cei
morţi, după ce iau lumina sfântă aprind lumânări şi împart prinoase, pentru ca şi
cei răposaţi să se bucure de dragostea şi jertfa Domnului Hristos: „După ce luăm
paşti şi lumină din biserică, mergem la morminte şi împărţim copiilor ouă roşii şi
câte o felie de cozonac sau alte dulciuri”160; la Prunişor, jud. Mehedinţi: „În toate
zilele de Paşte, mai ales în prima zi, se dă de pomană la cimitir: ouă roşii,
cozonac, carne friptă. Ouăle roşii se dau peste mormânt”161; la Mârşani, judeţul
Dolj: „La Paşte, la Înviere, se duc ouă roşii, colaci, o sticlă cu vin şi se împarte
peste mormânt. Acasă se fac colaci (după câţi morţi ai) şi se împart împreună cu
o bucăţică de carne de porc sau cârnat şi ouă roşii, toate tămâiate, prin vecini”162.
Focul este de nelipsit şi din recuzita ritualurilor practicate în noaptea
Învierii: „În noaptea de Înviere, cei tineri aprindeau un foc mare în faţa bisericii
şi stăteau de vorbă”163; la Pristol, judeţul Mehedinţi: „În noaptea de Paşte, din
lemne furate se făcea un foc mare, în faţa bisericii. Focul se numea băldăuş şi era
ţinut până dimineaţă”164; la Tufeni, judeţul Olt: „La Paşte se aduna gunoiul în
curte, i se dădea foc şi copiii până la 10 ani săreau peste el”165.
În prima zi de Paşti, pe alocuri şi în cea de-a doua şi a treia, se
organizează hore la care participă întreaga colectivitate sătească. Membrii obştei,
îmbrăcaţi de sărbătoare, unii dintre ei purtând costume populare, se prind în
jocul horelor cântate de fanfara satului.
Tot în aceste zile, au loc şi horele de pomană, ceremonial care vizează
pe cei trecuţi dincolo, mai ales pe tinerii necăsătoriţi. Familia celui decedat
împarte, în timpul horei, ouă roşii, prăjituri, băutură, batiste şi prosoape.
158

Inf. Teodora Pescaru, localitatea Cioroiu, judeţul Olt, 2013.
Inf. Maria Fârtat, localitatea Ţepeşti, judeţul Vâlcea, 2013.
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Inf. Paulina Sălceanu, 62 de ani, localitatea Deveselu, 2015.
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***, Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic
Român..., p. 287.
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Ibidem.
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Inf. Elisabeta Cimpoieru, localitatea Melineşti, judeţul Dolj, 2014.
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***, Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic
Român..., p. 310.
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În zilele de joi sau sâmbătă din Săptămâna Luminată, se practică
ritualul slobozitului apelor, care vizează toţi morţii neamului. „Arealul de
performare, încă activ, cuprinde aşezări situate pe malul Dunării – Cetate, Desa
– precum şi aşezări situate în sudul judeţului Mehedinţi – Cujmir, Vânători,
Izâmşa”166. Ritualul este asemănător celui îndeplinit la 40 de zile de la deces167,
fiind pus în scenă de o fată în sarcina căreia cade adusul apei. Complexul gestual
se încheie prin scoaterea a încă 40 de găleţi de apă, pe malul unei ape curgătoare,
sub supravegherea femeii adulte care face slobozirea, şi este consacrat prin
„mărturia” unui băiat, care invocă elemente cosmice de prim rang, luna şi
soarele. Elementele de recuzită, validate de codul magic, sunt o crenguţă de măr
sau de orice alt pom roditor în care sunt prinse batiste, basmale, colaci şi
dulciuri168.
Intensitatea cu care sunt şi astăzi practicate aceste sărbători de către toţi
credincioşii, inclusiv de către cei din Oltenia, este dovada clară a legăturii
organice dintre obiceiurile şi riturile populare, credinţa Apostolică şi
evenimentele relatate din Sfânta Scriptură.

CUSTOMS FROM THE WINTER AND SPRING TRADITIONAL CALENDAR
FROM OLTENIA
(Abstract)
The study highlights the importance of the winter and spring traditional
calendar to the Romanian communities in the region of Oltenia. There are many
traditions present in this period of time, from the birth of Christ to the celebration of
Easter, the Resurrection of Christ. There will be presented traditions from the beginning
of winter – Saint Andrew, Saint Nicholas, Christmas, Saint Basil, Saint John, Epiphany,
Saint Trypfon till the beginning of spring – Dragobetele, 1 March, Mucenicii, Easter.
There will be presented special traditions specific to different ethnographical regions
from Oltenia – from Dolj, Olt, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea.
identity.

Keywords: popular calendar, winter and sprin customs, Christmas, Ester,
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Marcela Bratiloveanu-Popilian, op. cit., p. 168.
Vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Simbolismul apei în riturile de trecere din
Oltenia, în: „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, tom
25, 2014, pp. 169-171.
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INSTITUŢIA TINEREŢII
ÎN BASMUL FANTASTIC ROMÂNESC


COSTEL CIOANCĂ

Adevărată „instanţă” a alegerii, criteriul tinereţii este omniprezent la
nivelul basmului românesc, putându-se afirma, pe baza bogăţiei de exemple, că
tot epicul acestor basme se desfăşoară şi se consumă în acest scop1. Expresie a
unui anumit (dez)echilibru social, nevoia interioară a eroului de basm românesc
care îşi doreşte erotico-marital o fiinţă feminină deosebită, vizează, de cele mai
multe ori, o fiinţă feminină desăvârşită. Fără a fi un lucru comun (ne-o
dovedeşte faptul că abia aflând de ea, din auzite sau la prima vedere, aceasta va
duce la manifestarea, din partea eroului, a unui caracter instantaneu al alegerii,
urmat de o uluitoare risipă de energie pe care el este dispus să o facă pentru a-şi
apropia o astfel de fiinţă feminină!), aceasta vizează ceea ce noi am numit
instituţia tinereţii2. Or, reprezentarea carnalităţii desăvârşite (printr-un trup fără
cusur, cum este cel „vânat” de eroul basmelor fantastice româneşti) are, ca
fundament fenomenologic, însăşi esenţa vitalităţii. Dar, cum puritatea feminină
nu este niciodată la îndemână nici măcar la nivelul imagologic al basmului
fantastic românesc, eroul acestora trebuie să o caute, să o „vâneze” şi, după
multe peripeţii, să şi-o apropie erotico-marital. Prin urmare, bun „conductor”
metafizic, acest trup desăvârşit, dorit de eroul basmelor româneşti, va trasa şi
condiţiona biopsihologia traiectului iniţiatic parcurs de erou pentru a-şi putea
apropia erotico-marital un astfel de trup. Este ceea ce vom încerca să descoperim
în rândurile de faţă. Dar, cum această „instituţie a tinereţii”presupune un cumul


Coordonator cultural-ştiinţific, dr., Academia Română, Muzeul de Artă Veche
Apuseană, Bucureşti; e-mail: kishinn@gmail.com
1
I. Chivu, Basmul cu Soarele şi Luna. Din basmele Spaţiului şi Timpului (antologie,
prefaţă şi bibliografie de I. Chivu), Bucureşti, Editura Minerva, 1988, pp. 45, 207-208, 231;
I. C. Fundescu, Basme, oraţii, păcălituri şi ghicitori, în vol. „Basmele românilor”, IV, Bucureşti,
Editura Curtea Veche, [1867] 2010, p. 241; P. Ispirescu, Legende sau Basmele românilor, vol. I-II
(ediţie îngrijită de Aristiţa Avramescu), Bucureşti, Editura Cartea Românească, [1882] 1988, I,
pp. 13, 88-89; T. Pamfile, Basme, în vol. „Basmele românilor”, IX, Bucureşti, Editura Curtea
Veche, [1976] 2010, pp. 29, 48-49, 99; O. Păun, S. Angelescu, Basme, cântece bătrâneşti şi doine,
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, pp.198-200, 219-221; D. Stăncescu, Sur-Vultur. Basme culese
din gura poporului (ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de I. Datcu), Bucureşti, Editura
Saeculum I.O., [1892] 2000, pp. 66-67, 258-259 etc.
2
Din suprapunerea şi analiza basmelor în care este prezent acest motiv, instituţia
tinereţii reprezintă un cumul de elemente şi principii, persoane şi/sau locuri, cu atribute speciale
şi cu certă semnificaţie valorică (erotico-maritală şi catartică), care, „accesate” de către eroul de
basm, îi determină, condiţionează sau deturnează acestuia destinul final, împingându-l sau
ancorându-l, temporar sau definitiv, într-o altă dimensiune ontologică decât cea comun-cotidiană.
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Costel Cioancă
383
_______________________________________________________________________________

de principii şi nuanţe, vizând un concept utopic (= tinereţea fără bătrâneţe,
viaţa fără de moarte) într-un spaţiu şi-o temporalitate delimitate (= timpul şi
spaţiul eroului), vom fi nevoiţi să tratăm defalcat acest concept, pornind de la
câteva constante ale acestor basme, pe care le vom grefa, fenomenologic, pe
structura imaginarului tradiţional care le-a generat, spre corecta structurare a
acestui concept.
Vom vorbi, astfel, despre:
● prezenţa unor fiinţe feminine (din lumea profană a eroului sau
dintr-o alta, explicit reliefată ca fiind altceva), desăvârşite ca frumuseţe fizică
şi trup moral;
● imperativele acestei „instituţii a tinereţii”, dintre care trebuie
amintite nevoia imperioasă de apropiere de acestea (nevoie care îl va împinge
pe erou într-un traiect iniţiatic) şi expectaţia;
● apoi, într-un final, vom vorbi despre posologia acestei „instituţii a
tinereţii”, cu cele două dimensiuni distincte – tărâmurile acestei tinereţi
veşnice, respectiv pătrunderea tainei divinităţii versus destrămarea „instituţiei
tinereţii”.
Despre fiinţele (feminine) din lumea cealălaltă: mitofolclorul
românesc.
Amintite încă de la începutul secolului al XVIII-lea, în Descrierea
Moldovei a lui Dimitrie Cantemir3, aceste fiinţe (semi)divine sunt omniprezente
în basmele româneşti. De la etimologia oferită de M. Eliade4, la numărul,
tipologia şi atributele specifice, este evident că avem de-a face cu o categorie
antropomorfizată, distinctă, de fiinţe (semi)divine, alta decât sfintele, bătrânele
iniţiate, categoriile mitofolclorice cu o polisemie evidentă (→ Sânzienele, Ielele,
Vâlvele etc.). În monografia dedicată Esteticii basmului, G. Călinescu considera
această categorie de fiinţe ca fiind „obişnuit nemuritoare sau cu puteri
miraculoase, atâta vreme cât nu se îndrăgostesc de oameni de rând. Oricum, ele
sunt frumoase”5. Din păcate, criticul limita această categorie de fiinţe
3

„Acest cuvânt (zâna, n. n., C. C.), ar putea să se tragă din numele Diana. Totuşi,
rareori se vorbeşte despre ea singură, de obicei se vorbeşte despre mai multe; le zic Zâne şi le
socotesc nişte fecioare frumoase, care dăruiesc frumuseţe” (D. Cantemir, Descrierea Moldovei,
prefaţă şi note de C. Măciucă, Bucureşti, Editura Tineretului, 1961, III, I, b).
4
„[…] Această echivalenţă (a zeiţei romane Diana cu Artemis-Bendis a tracilor, de care
amintea Herodot – n. n., C. C.), oricât de probabilă ar fi ea, nu este încă demonstrată, dar nu este
nicio îndoială că sub numele roman al Dianei s-ar ascunde, sincretizată sau nu, o zeiţă aborigenă.
Or cultul acestei zeiţe a supravieţuit după romanizarea Daciei şi numele de Diana se găseşte în
vocabula românească zâna. Diana Sancta din Sarmizegetusa a devenit Sânziana –
San(cta)Diana, figură centrală a folclorului românesc” (M. Eliade, De la Zalmoxis la GenghisHan. Studii comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei Orientale, traducere de
Maria Ivănescu, C. Ivănescu, cuvânt înainte de Em. Condurachi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1980, pp. 79-80).
5
G. Călinescu, Estetica basmului, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965, p. 78.

Instituţia tinereţii în basmul fantastic românesc
_______________________________________________________________________________

384

supranaturale din basmele româneşti la zona folcloricului, reducţia fiind
evidentă: „Zâna este antiteza zmeoaicii, de ordinar bătrână, duşmănoasă,
bilioasă sau, când e tânără şi frumoasă, vindicativă şi cu sângele otrăvitor şi
fetid. Ea simbolizează tinereţea splendidă şi incoruptibilă, ademenitoarea
tinerilor, fiind obiect de nostalgie pentru flăcăul nubil. Aspectele urâte
(broască-ţestoasă, bufniţă etc.) pot să sugereze şi prestigiul iraţional, exercitat
prin efectul dragostei de unele femei asupra adolescenţilor. Fiind mai puţin o
generoasă «fée», zâna din basmul românesc are cu omul relaţii precumpănitor
erotice”6. După cum evident este şi faptul că liniile directoare trasate de criticul
literar (în cele afirmate anterior) sunt discutabile, opiniile sale comportând
anumite corijări sau nuanţări, mai ales dacă readucem în discuţie una dintre
aserţiunile de la începutul acestei monografii (în care autorul era de acord că
basmul comportă mai multe niveluri de informaţie, fiind nevoie, deci, de mai
multe filtre, grile de interpretare, mai ales că această specie literară este un
produs al oralităţii): „Basmul e un gen vast, depăşind cu mult romanul, fiind
mitologie, etică, ştiinţă, observaţie morală etc. Caracteristica lui este că eroii
nu sunt numai oameni, ci şi anume fiinţe himerice, animale. Fiinţele neomeneşti
din basm au psihologia şi sociologia lor misterioasă. Ele comunică cu omul,
dar nu sunt oameni. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici, n-avem
de-a face cu un basm”7.
O atenţie specială a acordat acestor fiinţe (semi)divine, în ampla-i
monografie dedicată basmelor româneşti, L. Şăineanu8. „Tinere, îmbrăcate în
alb şi de o frumuseţe orbitoare, iubitoare de cântece şi jocuri”, savantul le
împărţea pe acestea în câteva categorii, purtând nume diferite, „după cum
locuiesc în arbori sau ape, pe munţi şi pe câmpii”, demarcând şi prototipurile
acestor fiinţe: fecioara-arbore (Fata din dafin), fecioara-pasăre (Arăpuşca);
fecioara-peşte (Zâna Zânelor), Ileana Cosânzeana (Frumoasa lumii)9. Şi
încercările ştiinţifice de clasificare a fiinţelor fantastice din mitofolclorul
românesc (din care sunt de amintit, prin sistematizarea bogatului „panteon”
mitofolcloric românesc, încercările lui S. Fl. Marian10, M. Olinescu11,
T. Pamfile12, I. Ghinoiu13) tratează, expeditiv sau ceva mai nuanţat, despre
6

Ibidem, p. 93, cu subl. n., C. C.
Ibidem, p. 9.
8
Vezi îndeosebi Ciclul Părăsirilor: Tipul Melusina, Tipul Neraida; Ciclul Femeieplantă (L. Şăineanu, Basmele române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură
cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor popoarelor romanice, Bucureşti, Editura Minerva,
1978, pp. 180-215).
9
Ibidem, pp. 643-644.
10
Ibidem.
11
M. Olinescu, Mitologie românească (ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan), Bucureşti,
Editura Saeculum I.O., [1944] 2001.
12
T. Pamfile, Mitologie românească, Bucureşti, Editura Allfa, 1997.
13
I. Ghinoiu, Mitologie română. Dicţionar, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic
Gold, 2013.
7
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această clasă a zânelor. T. Pamfile, spre exemplu, în a sa Mitologie românească,
trecea destul de rapid peste această categorie a zânelor bune, „preasfintelor”14,
mai interesantă fiind menţionarea acelei cinstiri deosebite acordate, în Oltenia şi
doar în săptămâna Patimilor, „Celor trei fecioare sfinte”15. O mai mare atenţie
acorda M. Olinescu acestei categorii de fiinţe fantastice (la Duhurile nevăzute,
subclasa Spirite bune), aserţiunile sale (legate de această clasă de semi-divinităţi)
apropiind-o, fără nicio îndoială, de clasa mitologică a nimfelor: „Zânele sunt
nişte fecioare frumoase şi bune, care vin în ajutorul oamenilor. Nu se ştie câte
sunt, dar se crede că e o zână a florilor, o zână a pădurilor, una a poienilor, alta
a pâraielor, alta a păsărilor, o zână a lacurilor şi că toate au o Zână a Zânelor,
care de frumoasă ce e, la Soare te poţi uita, dar la dânsa ba. Ele locuiesc în
palate de cleştar, în parcuri rupte ca din rai şi nu au duşmani mai mari ca zmeii.
În unele părţi – Oltenia, n. n., C. C. – e obiceiul ca miercuri sara şi joi
dimineaţa din săptămâna Patimilor, să se facă focuri prin curţi cu lemne de
jugastru, alun şi corn. Lângă foc se pun: un ciob de tămâie, un pahar cu apă,
trei azime de pâine şi trei scaune. Focurile nu le fac decât copiii până în 15 ani,
pentru că sunt curaţi. Zânele vin să se spele, să mănânce şi să se încălzească la
foc. Unde vin, acolo aduc noroc. În basmele noastre, ele ajută pe toţi cei ce
luptă pentru dreptate, pentru frumos sau pentru dragoste. Câteodată
se-ndrăgostesc de câte vreun Făt-Frumos şi, căsătorindu-se cu el, devin ca şi
femeile muritoare”16.
Ne-am permis acest excurs asupra fiinţelor feminine ne-muritoare pe
care eroul de basm doreşte să şi le apropie erotico-marital pentru că, în foarte
multe basme fantastice româneşti, imaginarul colectiv i-a „rezervat” eroului
(dintr-un început, încă din stadiul preexistenţei, sau după parcurgerea unui
minim traseu iniţiatic), o astfel de fiinţă feminină dintr-o altă dimensiune
material-spirituală decât cea profană a eroului. Avem, astfel, basme în care eroul
se va căsători cu Fata Mărilor, ca nimeni altcineva să nu fie ca el!17, cu Fiica
Pământului18, cu Regina Apelor19 ori cu Doamna Astrelor20, după cum avem şi

14

T. Pamfile, op. cit., p. 60.
Ibidem.
16
M. Olinescu, op. cit., p. 308.
17
„Un pământean o avut pretenţii sî iei Fata Apilor. Cî-i pământeanî, cî-i a apilor, nu-i
tot fatî, tot un corp, tot un trup? Şî el ce-o zâs? «Eu mă duc acolo! Sî nu h’ii nimini ca mini!»”
(I. Oprişan, Basme fantastice româneşti, vol. I-XI, Bucureşti, Editura Vestala, 2005-2006; VI,
p. 313).
18
I. Şerb, Făt-Frumos cu părul de aur. Basme populare româneşti, vol. I-II (ediţie
îngrijită de I. Şerb), Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, I, p. 50.
19
Gr. Creţu, Basme populare româneşti, vol. I-II (ediţie îngrijită de I. Datcu şi
I. Stănculescu, prefaţă de I. Datcu), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2010, II, p. 36.
20
M. M. Robea, Folclor din Oltenia şi Muntenia (IX). Basme populare româneşti,
Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 272.
15
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numeroase menţiuni în care astfel de fiinţe feminine ne-muritoare aleg să îşi
părăsească statutul (ontologic) special, căsătorindu-se cu un erou muritor!21.
Imperativele „instituţiei tinereţii”. Nevoia apropierii de aceste fiinţe
feminine.
Existenţa purităţii feminine versus posibilitatea „accesării” acesteia au
generat, la nivelul epicului fantastic de basm, o anume derulare circulară a
acestor basme. Ieşind din conştient şi intrând în inconştient, imaginarul
tradiţional a creat anumite căi de accesare şi apropiere a acestei dimensiuni
diferite din care venea fiinţa feminină râvnită de către erou.
Venind sau trăind din/în tărâmuri nepământeşti, inaccesibile sau greu
accesibile22, aceste fiinţe sunt delicate, fragile23, fecioare, de-o frumuseţe
desăvârşită, frumos îmbrăcate, dedate jocului sau cântatului, stăpânind obiecte
sau tehnici magice (de zbor, auto-metamorfozare → la dorinţa proprie sau sub
puterea unor vrăji). Au, carevasăzică, toate calităţile şi atributele pe care orice
fiinţă umană din societăţile tradiţionale, încă ancorate în ontic, le râvnea:
frumuseţe desăvârşită, imortalitate, liniştea dată de ne-stringenţa lucrurilor
materiale, posibilitatea metamorfozării, a zborului. Ca atare, cum să nu fie
dorite, aproape „vânate”, fie şi la nivelul imaginarului!, astfel de fiinţe deosebite,
mai ales dacă, odată aduse în planul material, palpabil, al eroului, îi puteau naşte
acestuia copii cu calităţi asemănătoare, departe de statutul uman, obişnuit?! Că
toate aceste calităţi şi atribute râvnite la fiinţele din alte lumi aveau un „filtru de
receptare” în lumea tradiţională, generatoare şi consumatoare de astfel de
producţii epice, ne-o dovedesc unele basme (Zâna Apelor, colecţia I. PopReteganul, spre exemplu), în care zâna are, fără doar şi poate, ceea ce s-ar putea
numi frumuseţe rurală (haine, atitudine decentă, hărnicie, supunere etc.)24, nu
21

Angela Dumitrescu-Begu, Cămara zânelor, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1983,
pp. 102-103; I. C. Fundescu, op. cit., p. 218; I. Oprişan, op. cit., II, pp. 7, 48-49; V, p. 203 etc.
22
„Accesarea” unor astfel de fiinţe se face doar prin ritualuri de iniţiere sau graţie unor
adjutanţi magici (→ persoane iniţiate: bătrâni de 300 de ani, Sfânta Vinere, Sfânta Duminecă
etc.; obiecte magice – papuci care permit traversarea mării, covor sau nor zburător etc.; animale
vorbitoare, care ştiu unde se află şi cum poate fi „accesat” respectivul tărâm – cal, albină,
ciocârlan etc.).
23
Majoritatea acestor fiinţe feminine desăvârşite, când sunt numite, au atribute
vegetale: Ileana Cosânzeana-din-cosiţă-ruja-i-cântă, / Doamna Florilor, / care codrii îi
înfrunzeşte / şi câmpia îi înfloreşte (D. Boer, M. V. Stănescu Arădanul, Şt. Cacoveanu, Poveşti
din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975, p. 146); Rozuna, Doamna florilor (G. Cătană,
Basme, poveşti şi balade, Timişoara, Editura Facla, 1984, p. 45); Floarea Florilor, Doamna
Zânelor (I. Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti. Basme, legende, snoave, tradiţii şi povestiri, ediţie
îngrijită şi studiu introductiv de V. Netea, Bucureşti, Editura Minerva, [1888] 1986, p. 391);
Floarea Florilor (D. Stăncescu, op. cit., p. 92) etc.
24
„[…] Dar când dă să o spintece, mreana îi scapă din mână şi cum cade jos cum se
face o drăguţă de fată ca ruptă din soare şi îmbrăcată colea ca o zână; cu ie albă ca laptele,
împănată cu flori galbene, roşii şi vinete de mătasă, cu cătrinţi ca fetele noastre, cu pieptăruţ
mândru tot pene şi cu părul slobozit pe spate.; […] Şi s-au dus amândoi în pădurea aceea şi-au
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doar fiinţele fantastice benefice fiind frumoase şi ancorate într-un cotidian al
ruralului, ci până şi cele malefice25. Frumuseţea rurală a acestor tinere fiinţe
supranaturale nu are de ce să ne mire, din cel puţin două motive: 1) aceste
producţii epice au fost generate de lumea satului tradiţional, în care circulau/se
transmiteau pe cale orală; 2) dacă la nivelul atributelor ontologice,
fenomenologia acestor fiinţe supranaturale nu putea fi prea mult influenţată de
realitatea „lumească”, la nivelul antropologiei, în schimb, creatorul sau
colportorul de basm a putut inova, adecva realităţi cotidiene la o suprarealitate
ontologică. Tot în colecţia de basme a lui I. Pop-Reteganul, avem un interesant
basm (Crăiasa Zânelor), din care nevoia apropierii unei astfel de fiinţe tinere,
frumoase şi nemuritoare, transpare cu acurateţe, motiv pentru care vom insista
asupra mitemelor prezente aici, în acest basm26. Extrem de important este (în
descrierea făcută de tatăl lor, împăratul, acelei femei şi lumii în care ea trăieşte),
mitologemul imortalităţii, al tinereţii veşnice care, în anumite conjuncturi, se
poate încheia. Practic, dorită şi atinsă (în sensul erotic-intim) de o fiinţă supusă
legilor (biologice ale) efemerului, acea fiinţă feminină nemuritoare poate trece
din starea imaterială în starea materială, suportând şi ea, alături de eroul
muritor, aceleaşi legi ale materialului27.

dat de-o colibă părăsită; era coliba unde se născuse Alexandru. Muierea făcu iute de cină ceva,
adecă fripse nişte bureţi ce aflase prin pădure, cinară şi după ce ziseră rugăciunile s-au culcat
şi-au adormit.; […] Se porneşte Alexandru supărat acasă; muierea îl aştepta în portiţă” (I. PopReteganul, op. cit., pp. 215-217).
25
„Ştima apei este vietatea fiecărei ape, nimfa apelor româneşti. Dar o nimfă
răufăcătoare, apropiată mai mult sirenelor. În imaginaţia mitologică ea apare ca o femeie
frumoasă cu înfăţişare albă, sălbatecă, voinică şi mândră la boi când pune piciorul pe pământ.
Poartă cămaşă cu altiţă şi ştergar ce-i ţine părul lung până la pământ, ce sclipeşte ca aurul în
bătaia Soarelui” (M. Olinescu, op. cit., pp. 315-316).
26
„[…] Era cât pe-aci să iasă afară, când feciorul cel mai mic zăreşte aninat de perete
ceva: o icoană cu faţa către părete. Haid să vedem ce-o fi aceea? doară nu e chiar fermecată! Şi
luară icoana jos şi se uitară la ea, dar… of, Doamne!, rămân înmărmuriţi lângă ea! Pe icoană era
pingălit un chip de muiere atât de frumoasă, cum nu mai văzură nicicând; amuţiră când o văzură
şi nu mai putură ridica ochii de pe ea. Veni vremea prânzului, dar unde să se poată dezlipi ei de
lângă icoană? Uitară tot, şi mâncare, şi băutură, şi numai la icoană priveau” (I. Pop-Reteganul,
op. cit., pp. 51-52).
27
„[…] – Tată, zic feciorii, fii bun şi ne spune, cine e muierea aceea zugrăvită în
icoană? Fată e, ori nevastă? Să cercăm, doar de ţi-o vom putea face noră! – Dragii tatii, nu e
nevastă, e fată, e Zâna Zânelor, e Crăiasa lor, dar e de când lumea de bătrână şi tot nu
îmbătrâneşte şi de nu se va mărita, nu îmbătrâneşte în veci, căci numai măritându-se îşi pierde
puterea de zână şi începe a îmbătrâni. Şade departe de aci, în împărăţia zânelor, unde nu moare
nimeni; oamenii pământului însă, care merg, nu se mai întorc, toţi se prefac în dobitoace sau în
stăni de piatră; îi prefac zânele. Mulţi voinici au încercat să peţească pe Crăiasa Zânelor, dar
bine n-au umblat, căci zânele i-au fermecat, deoarece de s-ar mărita cumva crăiasa lor, atunci
împărăţia lor trebuie să se stingă, căci e ursită de Dumnezeu atâta să trăiască, până vor fi toate
fete fecioare, şi călcând numai una cuvântul ursitoarei, împărăţia să se prăpădească, ele să
piară deodată, iar cea măritată să se facă om pământean, supusă năcazurilor acestei vieţi. Drept
aceea mai puneţi-vă pofta în cui de a mai şi gândi la ea” (Ibidem, p. 52).
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Afirmarea agresivă a carnalului este pandantul care, în acest basm, determină şi,
deopotrivă, converteşte non-carnalul: practic, toate încercările eroului (care,
pentru a putea avea acces într-o lume eminamente a femininului, se deghizează
într-o femeie!), nu fac decât să traseze atitudinile, mentalităţile unei „culturi a
fizicului”, în care orice intenţie, acţiune, chiar minciună a eroului au o
justificare. Cu siguranţă, nu se poate vorbi despre o anumită complementaritate
a apolinicului în sfera dionisiacului, ci de o convertire a apolinicului la
dionisiac28. Violarea acestei separaţii ontologice nu va duce la pedepsirea
intrusului (devenit intrusă!), ci la o anume/aparentă convieţuire, cu ample
semnificaţii simbolice în background. Ne referim aici la momentul în care
Crăiasa Zânelor, dornică să-şi însuşească un alt obiect magic nemaiîntâlnit nici
în lumea lor (= ceasul cu muzici), acceptă să doarmă cu această fiinţă umană în
virtutea unei non-dualităţi a eticului sau în ciuda unei presimţiri a
inevitabilului moral: „[…] – Ei bine, măria ta, dacă vrei ca şi ceasul acesta cu
muzici să fie al măriei tale, atunci vino şi în noaptea aceasta, dormi cu mine în
căsuţa aceasta, în patul acesta, ca să ştiu, că am dormit şi eu o dată cu Crăiasa
Zânelor! Atunci crăiasa… pliosc! cu o palmă peste capul slujnicei: aceasta însă
tăcu. După aceea se gândi crăiasa: «De ce să nu dorm cu ea într-un pat? E fată
frumoasă, patul ei e ca şi al meu; mâne-poimâne o facem zână; mă supun, ştiu
că nu mă farmecă ea; cum nu mi-a fost nimic când mi-a sărutat pe mână şi
când m-a sărutat pe obraz, nici acum nu-mi va fi». Apoi zise către servitoare:
– Auzi, fetică, dă-mi ceasul şi după ce se culcă toate zânele, iată îţi dau cuvântul
meu de crăiasă, că viu şi dormim împreună”29.
[Intermezzo necesar:
Că această afirmare agresivă a carnalului duce la separarea definitivă
a non-carnalului de lumea-i specifică, o menţionează explicit unele basme. Spre
exemplu, în basmul Voinicel de Flori în revărsat de zori, cules de I. Oprişan,
natura fiinţei divine este epuizată de simpla îmbrăţişare a ei de către eroul
muritor30. Dar, nu totdeauna eroul (muritor) este cel care îşi doreşte o apropiere
28

„[…] Mai povestesc ei, cât povestesc, apoi se îmbracă feciorul în haine feteşti de a-i
fi jurat că-i o zână, îşi ia inelul, ceasul şi lădiţa într-o străistuţă şi dă să treacă graniţa peste apa
cea mare. […] După cale de mai multe zile a ajuns la curţile zânelor. Zânele se jucau într-o
grădină frumoasă de nici raiul doară nu poate fi mai frumos decât grădina aceea. Lângă poarta
care era închisă, începe feciorul a plânge şi a se ruga să-l lase înlăuntru. Îndată vin vreo douăzeci
de zâne, una mai frumoasă decât alta, şi încep a-l întreba: – Cum ai cutezat, tu, faţă pământeană,
să intri în ţara noastră? Nu ştii că om pământean nu e iertat să intre aici? Acum vei muri,
sărmană, vai de capul tău! Ele credeau că e fată, că parcă vă spusei că era îmbrăcată feteşte”
(ibidem, pp. 54-55).
29
Ibidem, p. 57.
30
„[…] Stă pe-un scaun ş-aşteaptă. La un moment dat, cine intră pe uşă? O prea
frumoasă fată cu cosâţa groasă, faţa rumenă. Ei îi spune aşa: – Fată frumoasă cu cosâţa groasă –
tu eşti. – Eu sunt. Şi el atuncea vrea să o ia în braţă şi ea zboară. Dar, să dă la o parte ş-atunci
mi-o prinde. Şi ea zboară. Ş-atuncea zâce: – Dăschide-te, cerule, că vine o fată frumoasă, cu
faţa rumenă, cu cosiţa groasă. – Nu mai pot, fată frumoasă. Ai atins trup de voinic. Nu mai pot.
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erotico-maritală cu o fiinţă feminină dintr-o altă lume. Sunt basme în care
demersul este iniţiat invers, dinspre fiinţa (semi)divină feminină înspre fiinţa
muritoare (fecior de împărat sau om obişnuit), condiţia sine qua non a unei
astfel de apropieri fiind frumuseţea fizică a eroului, care atrage şi determină o
fiinţă ne-muritoare să intre în lumea materialului, chiar să renunţe la statutul de
fiinţă ne-muritoare31. Tot aici, la acest demers erotico-marital invers, iniţiat
dinspre fiinţa ne-muritoare către fiinţa muritoare, trebuie amintit un basm din
colecţia I. Oprişan (Arghir Crăişor cel mai pedepsit cu dor), basm în care
această fiinţă venită dintr-o altă lume încalcă o interdicţie tocmai pentru a
putea lua contact şi a fi iubită de eroul muritor32. Este, fără îndoială,
momentul în care are loc abolirea statutului diferit pe care îl avea această fiinţă
Deci, n-a mai primit-o. Şi cade tot jos. Ş-atuncea rămâne îndrăgostit de ea” (I. Oprişan, op. cit.,
I, p. 245).
31
„[…] Într-una din zile, mergând la vânătoare, văzu o turturică care tot sărea în faţa
lui; lui îi fu milă să o vâneze, el căuta vânaturi mari, fiindcă nu se temea de primejdii: era vânător
meşter şi viteaz. În cele din urmă, dacă văzu şi tot văzu că îi sărea în cale, întinse arcul şi dete cu
o săgeată. El se prea miră de cum nu o putu omorî el, care era aşa de bun vânător, ci o răni puţin
în aripă, care, aşa rănită, se duse de nu se mai văzu. Cum se duse turturica, simţi, nu ştiu cum,
nu ştiu de ce, îi tâcâia inima. După ce se întoarse acasă, era tot cam galeş. Împăratul văzu că
fi-său cam tânjeşte cu sănătatea, îl întrebă ce are, iară el răspunse că nu are nimic. Turturica
aceea era Zâna Munţilor care se îndrăgostise de frumuseţea lui. Ei nu-i venea la socoteală să se
arate lui aievea, ca să-i dea pricină, şi d-aia se făcuse turturică şi îi tot sărea în cale. Nu ştia
însă cum să facă, cum să dreagă, ca să se cunoască cu fiul împăratului. […] Ea, deşi tăgăduia,
dară înteţită de rugăciunile împăratului, ale împărătesei şi ale fiului lor, în cele din urmă
mărturisi că ea este stăpâna condurului. După ce îi povesti că este zână măiastră, că îl
îndrăgostise de când îl văzuse la vânat, că el rănise o turturică, şi că acea turturică era ea, şi
dacă nu s-a arătat lui aşa cum este, a fost că, de va lua de bărbat un om de pe pământ, toată
puterea ei piere. Mai spuse că, spre a-l putea vedea mai adesea, intrase găinăreasă la dânşii şi că
tot ce făcuse era numai pentru dragostea lui. După aceea ieşi la scară, bătu de trei ori din palme,
şi iată o cărucioară, fără să fie trasă de cai, veni; ea îşi luă zestrea numai de scumpeturi
dintr-însa, apoi, curgându-i şiroaie de lacrămi din ochi se întoarse şi zise feciorului de împărat:
– Iată, pentru dragostea ta, mă lepăd de puterea mea cea măiastră, numai şi tu să mă iubeşti,
precum te iubesc şi eu” (P. Ispirescu, op. cit., I, pp. 140, 143. Asemenea, la I. Oprişan, op. cit., II,
pp. 48-49; V, p. 203).
32
„[…] Când vine ea şi-l găsăşte, îl ia-n braţă, îl sărută, îl ia şi-l plimbă în tot văzduhu,
în toţ’ norii, şî zâcea aşa: – Scoală, iubitule, scoală, / Nu zăcea-n boală! / Cât ai venit pentru mine
- / sunt harnică dă tine! / Spune, iubitule, spune! Ş-atunci, n-a avut ce să-i facă. Venea şi-l lăsa în
pat. Şi i-a spus: – Măi sluga lui Arghir cea bună, spune-i mâni să nu mai doarmă, că eu mâine vin.
Când pleca ea, îi da cu fulguşoru la o parte înapoi şi-l întreba: – Sluga mea cea bună, nu cumva a
venit Elena? – Da, stăpâne, a venit, da’ ce să fac eu? Că ea te-a luat, te-a dus toţ’ norii, tot
ceriu…– Şi ce-a spus? N-a lăsat nimic cu suflet? – Ba da. A spus că mâine să nu mai dormi. – Nu
mai dorm. Bine! După aia, a doua zi, zice: – Eu trebuie să viu o dată pe an, da’ îmi calc
jurământu’ şi viu şi mâine. –Bine. Şi vine şi mâine. Calcă jurământu. Când o vede că vine, iar îi
dă cu fulguşoru. Ş-atunci, tot la fel. Îl ia-n braţă, îl sărută, îl ia şi-l plimbă ceru tot: Scoală,
iubitule, scoală, / Să vedem ce boală. / Cât ai venit pentru mine / sunt harnică de tine?/ – Spune,
iubitule, spune. N-a avut ce să-i facă. El era mort. L-a pus în pat. Ş-atunci spune: – Măi sluga lui
Arghir cea bună, zâce, să-i spui lu’ stăpânu’ tău Să-şi mute sabia dân cuiu mic în cuiu mare/ că
sluga e vânzătoare! – Am înţeles, stăpână! Şi pleacă” (I. Oprişan, op. cit., I, p. 77).
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(semi)divină, momentul în care putem constata cum normele (unei lumi)
spirituale sunt sublimate (sau minimalizate?) de funcţiile carnalului: ce ne lasă
acest moment al basmului să înţelegem este că o convieţuire paşnică, firească,
naturală a acestor entităţi (venind din lumi) diferite, nu este posibilă].
În faţa unui seducător profan (= cu atributele absolut necesare angajării
fiinţei feminine într-o degradare ontologică ireversibilă – tinereţe, frumuseţe),
divinul îşi anihilează orice instinct de supravieţuire sau de conştiinţă (acel „mă
supun, ştiu că nu mă farmecă ea; cum nu mi-a fost nimic când mi-a sărutat pe
mână şi când m-a sărutat pe obraz, nici acum nu-mi va fi”...), umanul
(= profanul) desăvârşîndu-şi iniţierea, săvârşind misterul. Dacă intenţiile
erotico-maritale ale eroului (deghizat în femeie!) ne sunt cunoscute încă de la
începutul basmului, la nivel moral orice şiretlic la care recurge fiind de înţeles
din perspectiva epicului de susţinut cu momente-cheie, cumva de neînţeles
rămâne atitudinea fiinţei semidivine, supusă (de către creatorul de basm) unei
continue degradări morale, căderea din final nefiind decât încununarea unei
succesiuni de etape-capcane33. Totuşi, dincolo de „cazurile clasice” expuse deja,
pentru a înţelege cu adevărat structura fenomenologică a instituţiei tinereţii din
perspectiva relaţiei dintre un muritor şi o ne-muritoare, trebuie subliniate şi
situaţiile particulare.
a) Uneori, astfel de fiinţe feminine, unele chiar cu alură de amazoane!,
sunt forţate de erou să se căsătorească cu el, prin deconspirarea secretului
puterii deţinute: „[…] Lighean pentru că suferi aceasta, ca niciodată în viaţa
sa, începu astfel: – Ei, ce vrei? Eşti tu vrednic să iei pe stăpâna mea de nevastă?
Voinicul răspunse: – Să mă înveţi tu, Lighene. – Stăpâna mea e rea şi nu voieşte
să te ia, deci mâine pe la ziua jumătate să te duci să tai salcia din mijlocul
curţii, s-o faci mai mulţi pari de doi stânjeni şi să intri înăuntru la ea, căci
atunci după baie doarme. Coadele ei sunt de nouă moşii, care atârnă jos. Să te
duci lângă ea, să baţi parii în puţul în care se îmbăiază şi să legi o coadă de
parii puţului, iar una de furca patului; după ceea să iei maiul şi să-i dai de trei
33
„[…] Slujnica bună bucuroasă merse şi arătă crăiesei inelul. Da unde nu pune
crăiasa inelul pe deget, da atâta îi părea de bine şi era de zece ori mai frumoasă. – Copilă, zise
crăiasa, dă-mi mie inelul acesta, ce să-ţi dau pe el? – Bucuroasă ţi-l dau, înălţată crăiasă, dacă
mă vei lăsa să-ţi sărut mâna. Crăiasa se învoi. Ea sărută mâna crăiesei, şi crăiasa rămase cu
inelul. Dar nu ştiu cum se simţiră amândouă, parcă nu ca mai înainte. Zânele celelalte începură
a-şi bănui ceva, dară iară se îmbărbătau: - E fată ca şi noi, a cinstit inelul crăiesei, căci o lasă aci
în ţară la noi şi nu o alungă de unde a venit de groaza măritişului. […]– Ce să-ţi dau să-mi dai
mie lădiţa? – Oh, înălţată crăiasă, aceasta este scumpă, că în orice lipsă, ea mă luminează şi mă
nutreşte şi mă adapă, dacă nădăjduiesc că înălţimea ta nu mă va alunga de aci câtă vreme oi mai
avea de trăit zile cu păcate, văzând că am mâncare şi băutură, a măriei-tale să fie dacă… mi-l
lăsa să te sărut o dată cu dulce… Atunci îi rase o palmă, dar după aceea se căi şi îi zise: – Bine,
aşa să fie, hai şi mă sărută, iar tu să-mi dai lădiţa. Vă puteţi închipiui ce sărutare dulce a fost
aceeea. Dar, adevărul vorbind, după sărutarea asta, se simţi crăiasa nu ştiu cum v-aş spune, dar
toată roşie ca para focului când simţi buzele slujnicei lipindu-se de ale ei. Zânele ar fi jurat că
ceva schimbare a trebuit să se întâmple în natura crăiesei, dar tăcură, vedeţi dumneavoastră;
cine să cuteze a zice cuvânt nechizbuit despre crăiasă?” (I. Pop-Reteganul, op. cit., pp. 55-56).
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ori, cât îi putea, în cap cu el; apoi să năvăleşti la ea a da mereu. Ea o să zică:
«Nu mai da, dezleagă-mă, că te iau de bărbat!». Şi tu să nu te opreşti până n-o
zice: «Să n-am parte de Lighean al meu de nu te-oi lua de bărbat!». Atunci s-o
laşi, că nu-şi mai întoarce cuvântul. El făcu aşa şi ea fu a lui”34;
b) În anumite basme, această nevoie de apropiere a unui muritor faţă de
o zână, este o simplă formalitate: chiar dacă eroul trebuie să treacă printr-o
anumită preiniţiere (salvarea de la un blestem ce data de 5.000 de ani al unei fete
a lui Scaraoţchi…)35, pentru a reuşi să descopere şi să se căsătorească cu o astfel
de fiinţă, totul este mult mai simplu, abia după căsătoria lor şi, ca urmare, a unei
neglijenţe din partea sa, eroul trecând prin probe iniţiatice autentice („ […] Şi a
lăsat băiatu’ mărgelele acolo, a mers mai departe şi pe malu’ mării a văzut un
palat numa’ de briliante, de la soare te puteai uita, la el nu. Intră în palat, acolo
avea vreo patruzeci de camere. Intră într-o cameră, nu e, intră în alta, nu e,
intră în alta, nu e. Tocmai în a patruzecea cameră era Zâna Zânelor, Frumoasa
Lumii. Când era într-un colţ şî se ducea s-o prindă, dispărea din colţu’ ăla,
apărea în colţu’ celălalt. Du-te-n colţu’ ăla, dispărea în colţu’ ălălalt. S-a
chinuit el aşa, ore întregi până a transpirat tot şî ea nu să lăsa prinsă. Atuncea
s-a gândit la negru. El se gândea ca nu cumva să i-o ia negru’, că aşa-i de
frumoasă, da’ de nevoie, a vrut, n-a vrut, a deschis cutia. – Pune-mi-o în braţe!
Ăla imediat a luat-o cu mâna şi i-a pus-o în braţe, şi repede a închis cutia, de
teamă. Şi asta a zis: – Nu te supăra, tinere, de ani de zile te aştept, de sute de ani
şi am vrut să văd cu ce putere ai venit: cu a ta, personal, sau cu a altora. Şi s-au
căsătorit, ş-au rămas acolo, ei doi”)36;
c) Câteodată (ca în basmul Zânele, din colecţia Vioricăi Nişcov), nevoia
apropierii unui muritor de o fiinţă ne-muritoare (prin rostirea unei dorinţe),
duce la legarea magică a vânătorii! („ […] După ce se făcu băiatul mai mare,
ca de vreo optsprezece ani, într-o zi, mergând la vânat, au ucis o căprioară.
Întorcându-se acasă şi voind să taie ceva pentru mâncare, au văzut că lipseşte
cuţitul. Îndată îşi aduse aminte că l-a uitat la locul unde a tăiat căprioara. A
trimis îndată pe băiat ca să-l aducă, care plecă numaidecât. Ajungând acolo, a
văzut în locul unde era cuţitul câteva pene de corb, rămase de la corbii ce se
bătuseră până la sânge, ce era curs pe zăpadă. Atunci băiatul îşi zise: «De ce
nu-mi dă Dumnezeu o nevastă cu pieliţa albă ca zăpada, cu obrazul rumen
precum sunt picăturile de sânge şi părul, genele şi sprâncenele şi ochii negre
ca penele corbului». După ce zise acestea se întoarse acasă cu cuţitul, făcu de
mâncare, mâncă şi se culcă. Când plecă iar la vânat, în zadar le-a fost mersul,
căci nu mai putea vâna niciunul nimic. Uriaşul văzând această minune, a
început să întrebe pe băiat, dacă nu cumva s-a mirat vreodată de ceva anume.
34

B.P. Haşdeu, Literatură populară. Basme populare româneşti (ediţie îngrijită de Lia
Stoica Vasilescu, prefaţă de Ov. Bârlea), Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională,
2000, p. 71.
35
I. Oprişan, op. cit., II, pp. 5-6.
36
Ibidem, p. 7.
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Băiatul deocamdată n-a voit a-i spune. Dar văzând că nu mai au ce mânca, i-a
spus împrejurarea. Uriaşul n-a zis nimic, după aceea însă, mergând la vânat ca
şi mai înainte, nu mai mergea în deşert”)37;
d) O interesantă perspectivă asupra relaţiei dintre un muritor şi o
ne-muritoare ne-o oferă un basm din colecţia B. P. Haşdeu (Şarpele înfiat), în
care eroul alege, în urma ispăşirii pedepsei (= călătorie iniţiatică de re-găsire
a celui sortit), să părăsească o astfel de fiinţă ne-muritoare (= Elena
Cosânzana) pentru soţia sa muritoare!38;
e) Există şi menţiuni despre un anumit ritual de „transformare în zână”
a unei persoane dintr-o altă lume, ceea ce pune sub semnul întrebării
exclusivitatea naturii (semi)divine a acestor fiinţe: „ […] Iară crăiasa dacă
rămase singură cu servitoarea zise: – Draga mea, de unde ai tu lucrul acela
frumos? Iar servitoarea răspunse: – De la mama mea le avui toate; două lucruri
îţi dădui măriei-tale, şi mie îmi rămase acesta. – Ore să mi-l dai tu mie, zise
crăiasa. – Cam cu greu, măria-ta, că eu sunt fată streină şi săracă, iar când mă
ajunge jalea, îl pun de-mi mai cântă, să-mi mai astâmpăr sufletul: numai atâta
mângâiere mi-a mai rămas în lume. – Ba, zise crăiasa, tu rămâi pentru
totdeauna aicea la noi, voi aduna zânele la o zi mare să te farmece şi pe tine;
să te facă zână, şi nu vei mai şti în veci ce sunt supărările: dă-mi mie ceasul”39.
Iată, purul alege sau este constrâns de impur să devină impur, dar:
este o devalorizare a fiinţei semidivine (căzute) sau o valorizare a fiinţei
nedivine (ridicate)? Semnificaţiile simbolice ale acestui moment al alegerii sunt
evidente: dintr-o supraapreciere a virtuţilor sale magice, subapreciind capacitatea
celuilalt (= eroului deghizat în femeie) de a-şi afirma şi „substanţializa” scopul,
această fiinţă feminină (semi)divină alege materialul (= obiectele învestite
magic, dăruite de cineva iniţiat tocmai pentru împlinirea dezideratului…), în
detrimentul unei naturi (spirituale) eterne. Cu siguranţă, tot aici şi cu raportare
directă la instituţia tinereţii de care spuneam, trebuie reliefată şi dorinţa de
concret, de vizibil, de imediat perceptibil a generatorului sau colportorului de
37
Viorica Nişcov, A fost de unde n-a fost. Basmul popular românesc. Excurs critic şi
texte comentate, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, pp. 215-216.
38
„[…] Şi de multă plăcere ce avea Elena Cosânzana de acele lucruri minunate, s-a
învoit la aceasta. Însă când gătea patul de culcare, Elena uda cu apă moartă acel pat, încât
bărbatul său îndată ce se punea pe dânsul, cădea într-un somn mort şi n-auzea şi nu ştia nimic
până a doua zi, când iarăşi îl uda cu apă vie şi-l dăştepta. Soţia sa se culca lângă dânsul în pat şi
toată noaptea îl ruga, zicând: – Soţiorul meu, pune mâna ta pe cercul de fier ce strânge pântecele
meu, ca pleznind cercul de fier să iasă fiul tău din el. Dar în zadar, că dânsul nu auzea. Şi în a
doua noapte o slugă ascultând la uşa camerei, a auzit această rugăciune. A spus a doua zi
bărbatului, care în noaptea viitoare nu s-a mai culcat în acel pat şi aşa auzind rugăciunea soţiei
sale, a pus mâna pe cercul de fier ce-i strângea pântecele şi-ndată pleznind, a născut copilul. Tot
atunci, dezlegându-se blestemul, s-au împăcat şi apoi s-au întors îndărăt la palaturile lor, unde au
trăit împreună” (B. P. Haşdeu, op. cit., p. 63). Tot astfel, într-un basm din colecţia I. Oprişan (Cu
balauru), eroul alege să o părăsescă pe Crăiasa Florilor pentru o fată de împărat (I. Oprişan,
op. cit., VI, p. 326).
39
I. Pop-Reteganul, op. cit. p. 57.
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basm, pentru care tot eşafodajul epic are relevanţă doar în virtutea
(re)conceptualizării sau transformării imposibilului în posibil. Din perspectiva
unei analize fenomenologice, precum cea de faţă, întreaga construcţie epică
pivotează, fără niciun dubiu, exact în jurul acestui moment ontologic al căderii
unei fiinţe dintr-o altă dimensiune (eternă) în materialul eminamente uman
(efemer): „[…] Crăiasa apoi merse încet, în vârful degetelor, până în căsuţa
slujnicei, care o dezbrăcă şi se culcară amândouă cuprinse una în braţele alteia.
A doua zi când era soare la prânz, se deşteptară îmbrăţişaţi… bărbat şi nevastă.
Ea începu a plânge temându-se de furia zânelor, dar el o mângâie, apoi se
îmbracă şi ies amândoi afară. Nici urmă de palate nu mai era, nici umbră de
zâne de nu se mai vedea. În minutul în care crăiasa a devenit nevastă, curţile
zânelor se cufundaseră în pământ cu zâne cu tot şi rămase numai căsuţa unde
dormea crăiasa cu feciorul de împărat. Ceasul şi lădiţa încă le înghiţise
pământul. Numai inelul mai rămăsese în degetul crăiesei, care încă îşi pierduse
puterea de zână şi rămase o femeie ca toate femeile, numai mai frumoasă decât
toate. De atunci zâne nu mai sunt pe pământ. Acum zise feciorul cătră ea:
– Draga mea, aşa a fost să se întâmple, veacul zânelor a trecut, iar tu a fost
scris să fii soţia mea, crăiasa mea. Femeia răspunse: – Văd că aşa a fost să se
întâmple, drept aceea eu mă las condusă de tine, unde ne-o împinge soarta
acolo merg cu tine”40. De altfel, creatorul de basm „a pregătit terenul” acestei
căderi încă dinaintea momentului propriu-zis, inserând în epic „sugestii” ale
viitoarei căderi41.
Oricum: fără certitudini, plină de reverii, de nesăbuite şi (încă)
impalpabile dorinţe, nevoia de apropiere a eroului faţă de o fiinţă feminină
dintr-o altă lume pare mult mai lipsită de substanţă ontică decât următoarea
etapă a demersului erotico-marital iniţiat de erou, expectaţia. Faţă de zvonurile
cărora eroul le dă crezare şi apoi curs, teofania dată de actul expectaţiei (care ne
reliefează, graţie unei iniţieri, o teofanie palpabilă, manipulabilă, violabilă),
este reală, nu doar iconoclastă ca până acum.
Expectaţia
Dacă nevoia apropierii de o fiinţă (semi)divină se manifestă, în
majoritatea basmelor, la un nivel primar (din/prin simpla pronunţare a numelui
acelei fiinţe fantaste de o frumuseţe desăvârşită, ori prin intermediul unei
40

Ibidem, pp. 57-58.
„[…] Şi crăiasa chemă la sine pe slujnică, să-i vază inelul. Slujnica bună bucuroasă
merse şi arătă crăiesei inelul. Da unde nu pune crăiasa inelul pe deget, da atâta îi părea de bine
şi era de zece ori mai frumoasă. […] Şi era făloasă crăiasa: inelul nu-l mai depărta din deget şi
mai în fiecare zi punea o dată lădiţa pe masă să-şi arete puterea; nu mai ştia ce face de părere
de bine. O dată îi plesni prin minte să facă un ospăţ mare, mare, de la care să nu lipsească nicio
zână din lume, dar niciuna, ca tot poporul de zâne să se poată mira de inelul şi de lădiţa ei, şi
mirându-se cu atâta să o cinstească mai tare. […] Fata se-nvoi. Crăiasa merge făloasă cu ceasul
şi-l pune pe masă, iar ceasul începu a cânta până ce toate zânele adormiră cu capetele pe masă,
căzură ca moarte de ospătate şi de cântecul cel puternic al muzicei din ceas” (Ibidem, pp. 55-57).
41
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fotografii/icoane)42, această nevoie de apropiere se elevează, se adânceşte sau se
„rotunjeşte” prin vederea/spionarea acestei fiinţe (semi)divine de către erou43.
Dar ce este această expectaţie?
Încă din Antichitate, conştiinţa şi conştienţa omului cu privire la simţul
văzului, cu tot ceea ce presupune el – realităţi, iluzii, simulacre etc.44, au fost
atent analizate: nu putem să nu amintim, în acest context, aplecarea lui T. L.
Carus asupra acestui simţ, o parte importantă (cartea a IV-a) a operei sale
fundamentale (Poemul Naturii) fiindu-i dedicată. Într-o încercare de
antropologizare a esteticului ţărănesc, vorbind despre Foloasele privirii,
I. Popescu scria: „Imaginea plastică, fotografică şi filmică înregistrează
segmente de realitate evanescentă şi păstrează astfel o lume a clipei, care
rămâne prezentă la nivelul percepţiei vizuale, prin transformarea ei în obiect de
memorie. Fixarea realităţii imediate în imagine, fie aceasta grafică, picturală,
fotografică sau filmică, devine un mijloc de luptă cu moartea de fapt a unui trăit
imanent; în acest fel, dispariţia şi consecinţa ei, absenţa, sunt contrazise de
procesul de anamneză pe care-l declanşează privitul imaginii. Clipa
fragmentară, reprezentată în imagine, readuce în realitatea prezentă chiar dacă
fără a implica percepţia ei vizuală propriu-zisă, o lume a contextelor de loc, de
timp, de relaţii interumane, de persoane şi de obiecte; aceste imagini-anamneză,
urcătoare pe firul memoriei, conturează mereu alte hotare de lume, în funcţie de
interpretarea celui care le foloseşte”45, rezultatul privirii fiind, potrivit autoarei,
„produsul unei creaţii comune a subiectului (cel care apare şi/sau evoluează în
imagine), a autorului (fotograful, pictorul, etnologul, regizorul spectacolului
fotografiat sau filmat sau al filmului) şi a receptorului (privitorul sau
spectatorul)”, în consecinţă, „imaginea care actualizează prezenţa lumii unui
timp trecut fiind rezultanta a trei priviri conjugate, ale căror focare se află la
distanţe diferite în timp şi spaţiu”46. Tot o antropologie a privirii a dezbătut, de
data aceasta la nivel de mitanaliză, şi P. Klossowski, într-un celebru eseu dedicat
mitului amintit de P. Ovidius47, în Metamorfozele sale: „Oare pe teologi ar
trebui să-i întrebăm dacă, printre toate teofaniile care s-au produs vreodată,
42

I. Oprişan, op. cit., II, pp. 212-213; I. Pop-Reteganul, op. cit., p. 51.
S. Fl. Marian, Basme populare româneşti (ediţie îngrijită şi prefaţă P. Leu), Bucureşti,
Editura Minerva, 1986, pp. 303-304; I. Şerb, op. cit., II, pp. 154-156; Al. Vasiliu, Poveşti,
Bucureşti, Editura Tineretului, [1927] 1958, p. 216 etc.
44
„[…] Orice imagine vine-aici jos din cereştile ţărmuri? / Iarăşi şi iarăşi nevoie-i să
spui că din corpuri-s trimise / mici corpuşoare, ce ochii ne-ating, îmboldindu-ne văzul. […] Deci
în imagini, desigur, se află ale văzului pricini / şi n-ai putea fără ele să vezi vreun lucru din lume”
(T. Lucretius Carus, Poemul Naturii, traducere, prefaţă şi note de D. Murăraşu, Bucureşti, Editura
Minerva, 1981, IV, pp. 215-217, 237-238).
45
Ioana Popescu, Foloasele privirii, Bucureşti, Editura Paideia, 2002, p. 135, cu
sublinierile autoarei.
46
Ibidem, pp. 135-136.
47
P. Ovidius, Metamorfoze (studiu introductiv, traducere şi note de D. Popescu),
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, III, pp. 104-107.
43
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există vreuna mai tulburătoare decât aceea în care divinitatea se oferă şi se
refuză oamenilor sub farmecele trupeşti ale fecioarei sublime şi ucigătoare? Sau
mai degrabă magii, astrologii, moaşele ori, şi mai bine, cinegeţii luminaţi pot să
ne tălmăcească emblemele sale atât de felurite? Poate ar şti ei să ne spună dacă
învăţătura atâtor semne, înainte de a înclina către anumite practici, ar îngădui
înţelegerea teofaniei în atributele sale contradictorii: virginitate şi moarte,
noapte şi lumină, castitate şi seducţie. Controlând mişcarea necontenită dintre
regiunile cele mai joase, spre care tindem să coborâm, şi spre cele mai înalte, la
care năzuim, arcul fecioarei ne previne împotriva celor mai joase, unde ea
domneşte totuşi posedabilă, precât cornul ei de lună ne călăuzeşte în
ascensiunea spre cele mai înalte, unde ea sălăşluieşte neposedată. Oricine se
ataşează de vreunul din atributele sale îşi atrage numaidecât contradicţia
celuilalt”48. De asemenea, într-o amplă şi atent-desfăşurată analiză antropologică
şi sociologică dedicată corpului, D. Le Breton aducea în discuţie, în repetate
rânduri, şi problema privirii, conform autorului citat, „accederea la cunoaştere
trecând, în mod privilegiat, prin privire”49. Iată, sunt aduse în discuţie şi tratate
nuanţe importante ale noţiunii de imagine. Pornind de la cele stipulate de autorii
citaţi şi raportându-ne, stricto sensu, la basmele româneşti, cu siguranţă
expectaţia este unul dintre momentele sau timpii privirii. Analizând situaţiile
oferite de antologiile de basm în care eroul (muritor) spionează (în scop eroticomarital) o fiinţă ne-muritoare, expectaţia desemnează momentul sau timpul
privirii în care se stabileşte un echilibru structural şi funcţional între nevoia
de apropiere (anatomică, fiziologică) şi actul iniţiatic al deposedării acestei
fiinţe ne-muritoare de atributele-i divine.
Expectaţia nu este, în niciun caz, (doar) privire: este înfrigurată
aşteptare, este tremurătoare speranţă, este nebunească sau inconştientă
schimbare de atitudine (sufletească şi/sau mentală). Eroul, la început ascuns
privirii directe a fiinţelor nemuritoare care se vor devoala, prin expectaţie are
posibilitatea de a cerne, discerne şi de a elimina aparenţa prezenţei acestora,
actul următor expectaţiei (= furarea atributelor divine → haine, aripi etc.),
schimbând paradigma: fără atributele-i specifice, fiinţa nemuritoare îşi va risipi
teofania, integritatea-i (divină) îi va fi contestată, furată, anulată. De acum
încolo, eroul, fără o memorie a trecutului imediat (→ interdicţia uitării înapoi,
menţionată de cineva iniţiat), fără o preştiinţă a viitorului (→ nerespectând
interdicţia, va pierde ceea ce câştigase temporar, fiind nevoie de o iniţiere
majoră, călătoria în alte lumi, pentru a reveni la acest status), va trebui să-şi
asume singur destinul. Căci, expectaţia este cea care, în fapt, trasează
definitiv/definitoriu drumul şi destinul ulterior al eroului. Practic, este momentul
48
P. Klossowski, Scalda Dianei (traducere de I. D. Brana), Bucureşti, Editura Nemira,
2002, p. 7; sublinierile îi aparţin autorului.
49
D. Le Breton, Antropologia corpului şi modernitatea (traducere de Doina Lică),
Timişoara, Editura Amarcord, 2002, p. 194.
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în care eroul de basm, luând contact (in)direct cu această fiinţă feminină dintr-o
altă lume, îşi părăseşte „forul” său interior, asumându-şi riscuri, întregind, şi
justificând, totodată!, misterul unei astfel de relaţii inoportune. De asemenea,
predominant biologică, puternic senzitivă, expectaţia este cea care, dincolo de
riscurile deconspirării, îi oferă eroului posibilitatea certitudinii: da, ceea ce
căuta până atunci doar din auzite, există. Este un moment sau un timp al
privirii în care eroul vede, descoperă, admiră instituţia tinereţii ne-muritoare. Un
moment sau un timp al privirii în care eroul, văzând, descoperind, admirând, se
iniţiază (sau este iniţiat!?), îşi pierde tihna ignoranţei de dinainte, renunţă la
iluzie în favoarea realului. Din momentul în care va vedea ceea ce (nu) trebuia
văzut, din cugetul şi din imaginaţia eroului va dispărea îndoiala, neliniştea,
capriciul oferit (înainte) de imaginaţie. Căci, dinspre general către particular,
imaginaţia va lăsa loc reveriei, nevoia de apropiere va face loc dorinţei.
Şi, din acest moment, şi epicul va căpăta sens.
Pentru această accedere şi apropiere a instituţiei tinereţii (ne-muritoare),
momentul expectaţiei este precedat, invariabil şi pentru a mări şansele de
izbândă ale eroului, de o iniţiere oferită de cineva deja iniţiat50.
Expectaţia propriu-zisă se poate desfăşura dinspre fiinţa muritoare înspre cea
ne-muritoare51, dar şi invers, dinspre fiinţa nemuritoare înspre cea muritoare52.
50
„[…] Băiatul, ajungând la vârsta de 21 de ani, zise uriaşului: – Tată, acuma am ajuns
la vârsta de a mă însura şi nu voi face acest pas până ce nu voi găsi o femeie precum ţi-am spus.
Atunci uriaşul îi răspunse: – Dragul tatii, să te duci la cutare apă, acolo se scaldă Zânele şi
Ielele şi numai după acelea pot să fie cum doreşti tu. Dar când se scaldă, ele lasă păioarele pe
mal şi intră în apă. Dar dacă te vei duce, să te apropii cu binişorul de mal în minutul în care ele
vor fi în apă, să iei o păioară. Însă când vei pleca, ele au să simtă şi au să înceapă a te goni şi a
striga, spuindu-ţi că stăpâna păioarei este chioară, urâtă, şchioapă, gheboasă, şi în sfârşit fel de
fel de vorbe, dar tu să nu te uiţi deloc înapoi, căci de te vei uita, îţi va da o plamă şi îţi va lua
păioara” (Viorica Nişcov, op. cit., p. 216). Asemenea menţiuni şi situaţii, şi la B. P. Haşdeu,
op. cit., p. 57; S. Fl. Marian, op. cit., pp. 303-304; I. Nijloveanu, Folclor din Oltenia şi Muntenia
(VIII). Basme populare româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 55; Al. Vasiliu, op. cit.,
p. 215 etc.
51
„[…] De-acolo, lupu o stat mai depărtişor; iar Alexandru s-o dus şi s-o aşezat în
spinii ceia. Nu mult o şezut, că numai ce vede că vine Ileana Cosânzeana. Măăăi! Trupul şi pielea
ei albă ca spuma laptelui. Ochişorii ei, murea câmpului, perişoru ei, pana corbului. Când o
văzut-o Alexandru aşa de frumoasă, mai-mai era să sară de-acolo din tufe, dacă nu i-ar fi spus
lupul că nu-i bine. Da’ o lăsat toate la o parte, şi ş-o ţinut firea, că n-avea încotro” (Al. Vasiliu,
op. cit., p. 216).
52
„[…] Ridicându-se pe mal, se aşază lângă tânărul împărat şi prinde a-l săruta pe faţă
şi pe ochi cu dragostea cea mai înfocată. Se sărută o dată, de două ori, de zece ori, de-o sută de
ori şi împăratul nu simte nimic, somnul greu îl ţine înmărmurit; îl cuprinde în braţe şi-l
dezmiardă, oftând din tot sufletul ei, şi împăratul tot nu se poate trezi. Atunce, zâna cu ochi
înlăcrimaţi îl părăseşte, se lasă de pe mal în apă şi se face nevăzută, rămâind în urma ei, pe faţa
lacului, numai nişte cercuri tremurătoare de apă, ce din ce în ce se măreau, până ce se risipeau în
depărtare. […] A doua zi împăratul iarăşi veni să facă baie în lacul limpede al zânelor. După
baie, îl cuprinse somnul greu, ca în ziua cealălaltă. Zâna cea frumoasă cu părul de aur iarăşi se
arătă. Se apropie de dânsul, îl sărută, îl alintă cu iubire nesfârşită, caută prin tot felul de farmece
ce le ştia ca să-l trezească şi împăratul tot nu se trezi. […] Răsărind zâna din spumele apei şi
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Despre posologia „instituţiei tinereţii”
În mod firesc, ca orice act de cunoaştere, drumul eroului de basm trece,
de acum, într-un alt plan. Prin expectaţie, prin furarea, fie ea şi temporară!, a
identităţii divine a acestor fiinţe ne-muritoare pândite de eroii basmelor53, prin
pătrunderea tainei divinităţii, eroii vor pune capăt teofaniei acestora. Ceea ce
va însemna, din perspectivă hermeneutică, apropierea acestei instituţii a
tinereţii. De asemenea, dincolo de încăpăţânarea cu care eroul de basm
românesc doreşte să îşi apropie erotico-marital o fiinţă ne-muritoare, trebuie
subliniată şi îndrăzneala nenormalităţii, prin „practicarea” insistentă a dorinţei
sale, eroul de basm ajungând să vadă (pe fundamentul mitic al unor situaţii
asemănătoare → Acteon vs. Diana, Orfeu în Infern, soţia lui Lot) dincolo de
ceea ce este permis-vizibil oricui. Ori, se ştie – şi miturile citate anterior ne-o
demonstrează din plin! –, culturile tradiţionale sancţionează drastic astfel de
interferări, de imixtiuni, de compromisuri care opun curiozităţii umane
devoalarea naturii divine. În ce măsură o astfel de pedeapsă este aplicată şi la
nivelul basmului fantastic românesc, vom vedea în cele ce urmează.
Cum în cercetarea aceasta suntem interesaţi de situaţiile concrete care
pot oferi suport simbolic la determinarea „infrastructurii” mitice din aceste
basme, trebuie subliniat un aspect foarte important: din perspectivă folclorică/
etnologică, această tripartită încercare a eroului de a-şi apropia erotico-marital şi
de a respecta interdictul stipulat, credem că vizează ceea ce noi am numit
instituţia tinereţii. Concret, se poate observa cu uşurinţă cum pondere
covârşitoare o au basmele în care eroul reuşeşte abia la a treia încercare, mereu
la fiinţa feminină (muritoare sau ne-muritoare) cea mai mică/tânără54, rar,
apropiindu-se de el, prinse a-l săruta şi a-l îmbrăţoşa şi mai cu pornire ca în celelate rânduri.
Văzând că nu ajung nimic sărutările ei cu foc, începu să plângă şi să se tânguiască, de răsuna
lacul de la o margine la cealălaltă şi crengile copacilor se băteau una de alta şi făceau un vuiet ca
de vijălie. Până şi pietrele s-ar fi muiet de lacrimele şi de suspinele ei – singur împăratul sta mut
şi ţapăn ca lemnul. Dacă văzu şi văzu zâna că nu-l poate deştepta, mai moartă de întristare se
plecă în braţele ca împietrite ale împăratului şi grăi, suspinând: „Dacă vei dori să afli de mine şi
să mă vezi, caută-mă tu de acum înainte; cu venirea mea s-a sfârşit!”. Grăind aceste vorbe,
scoase inelul de pe degetul împăratului, şi-n locu-i puse pe al ei. Apoi se cufundă în apă şi se
duse” (I. Şerb, op. cit., II, pp. 154-156).
53
Despre acest subiect, parte integrantă a volumului nostru Contribuţii la o
fenomenologie a corpului în basmul fantastic românesc (în curs de apariţie), am vorbit într-un
studiu de sine stătător, dedicat Înfrângerii şi/sau cuceririi corpului de neatins, aflat în curs de
tipărire într-un periodic de specialitate.
54
I. C. Fundescu, op. cit., pp. 214-216; B. P. Haşdeu, op. cit., p. 57; P. Lenghel-Izanu,
Poezii şi poveşti populare din Maramureş (ediţie îngrijită de O. Păun, prefaţă de M. Pop),
Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p. 669; I. Micu Moldovan, Poveşti populare din Transilvania,
culese prin elevii şcolilor din Blaj (ediţie îngrijită de I. Cuceu şi Maria Cucea, prefaţă de
Ov. Bârlea), Bucureşti, Editura Minerva, 1987, pp. 83, 100-101; I. Nijloveanu, op. cit., pp. 93-95,
239; I. Oprişan, op. cit., I, pp. 124-127; C. Sandu Timoc, Poveşti populare româneşti, Bucureşti,
Editura Minerva, 1988, pp. 33, 39; Elena Didia Odorica Sevastos, Literatură populară, vol. I-II
(ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Ilişiu), Bucureşti, Editura Minerva, 1990; II, pp. 58-59 etc.
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criteriul alegerii vizând atribute particulare ale aspectului fizic55 sau
arbitrariul56.
Tărâmuri ale tinereţii veşnice
Dar, cum era de aşteptat la o cultură tradiţională cu transmitere orală a
moştenirii, efectele „devastatoare” pe care le au farmecele acestor fiinţe
feminine asupra eroilor nu au tot timpul sorţi de izbândă: chiar dacă
precumpănesc cele care mizează sau vizează atributele fizice, uneori sunt aduse
în prim-plan şi argumente logice. Exemplu concludent în acest sens este un
basm din colecţia P. Ispirescu (Făt-Frumos cu părul de aur), în care, cu o logică
şi o înţelepciune de tip tradiţional, autorul a prezentat tema timpului (optim) de
căsătorie: „[…] Împăratul avea trei fete: şi aşa multă grije îi dase trebile
împărăţiei, încât uitase de fete că trebuie să le mărite. Într-una din zile, fata cea
mai mare se vorbi cu surorile ei ca să ducă fiecare câte un pepene ales de dânsa
la masa împăratului. După ce împăratul se puse la masă, veniră şi fetele şi
fiecare aduse câte un pepene pe tipsii de aur şi îi puseră dinaintea împăratului.
Împăratul se miră de această faptă şi puse de chemă sfatul împărăţiei să-i
ghicească ce pildă să fie aceasta. Adunându-se sfatul, tăiară pepenii, şi după ce
văzură că unul se cam trecuse, al doilea era tocmai bun de mâncat şi al treilea
dase în copt, zise: – Împărate, să trăieşti mulţi ani; pilda asta înseamnă vârsta
fetelor măriei tale, şi că a sosit timpul să le dai la casa lor. Atunci, împăratul
hotărî să le mărite”57. O situaţie asemnătoare avem şi într-un basm al colecţiei
C. Sandu Timoc (Împăratul fără copii), în care eroul face întocmai precum fata
cea mare din basmul mai sus-menţionat al colecţiei P. Ispirescu58. Dacă în acest
exemplu soluţia este vizibilă, logică, „la îndemână”, modalitatea plastică şi
55
Într-un basm avem menţionată explicit opţiunea alegerii „celei mai oacheşe” (S. Fl.
Marian, op. cit, pp. 303-304).
56
Viorica Nişcov, op. cit., pp. 216-217; I. Oprişan, op. cit., V, p. 143; I. Pop-Reteganul,
op. cit., pp. 224-225.
57
P. Ispirescu, op. cit., I, p. 139.
58
„[…] Când făcu el grădina şi mai frumoasă, în fiecare dimineaţă, ducea la cele trei
fete, trei buchete de flori. El se uită la fetele împăratului şi zise: – Mă! asta mare s-a trecut, asta
mijlocie e numai bună de măritat şi asta mică e ca gingia. Face el trei buchete de flori, una
trecută, una gata să treacă şi una numai îmbobocită. Le duce şi le dă fetelor; pe a trecută, o dă
la a mare, pe a care e gata să treacă o dă la a mijlocie şi a mai frumoasă o dă celei mai mici.
Când văd treaba asta fetele mai mari, că dă ăleia mai mici florile mai mândre le iau şi fuga la
tatăl lor şi-i spune: – Uite ce mi-a adus grădinarul ăsta! – Ce v-a adus? – Uite ce floare mi-a adus
mie, spune a mare, cea mijlocie spune: - Uite ce floare mi-a adus mie. A mică spune şi ea: - Tată,
uite ce flori mi-a adus mie. – Ei, cu omul ăsta nu-i lucru bun, zice împăratul. Ia chemaţi-l încoace
la mine. Trimite după el şi-l aduc în faţa împăratului: – Mă omule, ce flori ai adus în dimineaţa
asta la fetele mele? Uite, asta e trecută, asta e gata să treacă şi asta abia începe. – Împărate,
să-mi fie cu iertare. Eu am adus florile aşa cum sunt fetele. A mare e cam trecută, a mijlocie e
gata să treacă şi asta mică e gata îmbobocită şi eu aşa le-am adus florile. Când aude împăratul
zice: – Eiii! Şi asta e o idee bună a omului ăsta! Înseamnă că eu am întârziat cu fetele mele şi ele
s-au ajuns că n-au să se mai mărite! Eu am să dau sfoară în ţară că-mi mărit fetele” (C. Sandu
Timoc, op. cit., p. 39).
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practică aleasă spre înţelegere funcţionând, altfel stau lucrurile în cazul altor
basme. Ne referim aici la celebrul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte, din aceeaşi colecţie a lui P. Ispirescu, basm în care semnificaţia
firescului, necesarului din celălalt basm (Făt-Frumos cu părul de aur),
transcende realul. Acest model sensibil, (ne)inteligibil de raportare la absolut,
care încearcă să apropie coordonatele epic-fabulative de cele ce ţin de o anumită
forma mentis (recte: vehicularea unor concepte, unor idealuri necotidiene),
trimit acest basm în sfera mai largă şi mai complexă a creaţiei spirituale (o
amplă şi atentă defalcare, inventariere şi analiză a acestor elemente necomune
din basm este făcută de către M. Constantinescu59 şi C. Noica60), în care condiţia
obişnuitului (= făgăduirea celei mai frumoase fete de împărat ca soţie,
perspectiva/promisiunea tronului şi împărăţiei de condus etc.), trebuie să facă
loc unei atitudini/mentalităţi care ţine de sfera unei „alte ordini” decât cea a
devenirii, una în care „vieţile şi lucrurile se rostesc mai adânc şi mai bine”61.
Multiplicitatea şi bogăţia simbolică a unui asemenea tărâm al tinereţii
veşnice62 ne sunt oferite de un basm al colecţiei I. Oprişan (Fata din sicriul de
ceară), basm de-o spectaculoasă generozitate epistemologică, motiv pentru care
vom cita in extenso pasajul în care se vorbeşte despre acest tărâm: „[…] Cănd a
văzut împăratu’ că nu mai era nici unu’ din ei, s-a prins de şmecheria lor,
a-ncălecat pe cal ş-a-luat-o-napoi. El fugea şi băiatu’ după el. El fugea şi
băiatu’ după el! Până-n curte. Când acolo-n curte, îi bagă suliţa-n ceafă, aici în
golu ăsta al gâtului şi-l trânteşte ca pe-un bou jos. N-a murit încă. Zice: – Mă
recunoşti, tată, cine sunt? – Ce: – Tu eşti, bă, Ionele! – Eu sunt, băi, tată! Nu
ţi-e, mă, ţie ruşâne, prostule şi măgarule ce eşti, să mă omori pe mine, copilu’
tău, pentru nevasta mea?! Dacă eu am fost în stare şi Dumnezău mi-a ajutat
de-am luat-o, ce mai aveai tu treabă cu mine! Bă, eu nu te tai, că mi-e milă de
tine, că prin tine, zâce, am supt ţâţa la mama mea. Stai că vine ea acuma!
Totodată vine Arapu şi cu nevasta lui. L-a luat ăia la-ntrebări, i-a făcut o critică
de plângea şi pietrele. – Eu n-am ce-i face! Nu-l tai! Dacă ai inimă, taie-l tu!
L-a scos pă bătrân afară, l-a ţinut cu mâna dă păr şi cu paloşu îl cioplea de la
talpă, pân’ a ajuns la gât. – Na! Femeie ţ-a trebuit, femeie-ai găsât! L-a omorât.
După ce l-a omorât, ce-i spune lu mama lui, care avea şapteză’ şi nouă dă ani?
– Mămico, fă-te gata că mergi cu noi, acolo unde nu e bătrâneţe, nici moarte!
Şi cum ajunge pă tărâmu’ ălalt cu mămica lui, a făcut-o numai de patruzăci şi
59

M. Constantinescu, Triumful lui Făt-Frumos. O lectură comparată a basmului
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Bucureşti, Editura Albatros, 1979.
60
Constantin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978.
61
Ibidem, p. 120.
62
Conform lui V. Kernbach, acesta este un „Mit prezent în zone mitologice, referitor la
timpul relativist şi la raportul diferenţiat între timpul obiectiv al lumii din realitatea imediată şi
timpul subiectiv al eroului care suportă o translaţie pe alt tărâm, unde vremea se scurge mult mai
încet decât în lumea terestră comună” (V. Kernbach, Dicţionar de mitologie general, postfaţă de
Gh. Vlăduţescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 591), autorul citat oferind
şi câteva dintre cele mai cunoscute asemenea mituri.
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cinci dă ani, ca să cunoască şi ea viaţa lumii în continuare. A-ntinerit-o din
nou. Da şi băiatu’ la fel, şi caii la fel. Nu mai avea nici moarte, nici
bătrâneţe”63.
Spaţiu închis, dar accesibil (evident, în anumite circumstanţe64 şi doar de
cineva pre-iniţiat ca atare65), acest tărâm al tinereţii veşnice din basmul colecţiei
P. Ispirescu, aici, în sus-amintitul basm al colecţiei lui I. Oprişan, este unul
determinat de acum, vorbind despre instaurarea unei ordini noi, în care cineva
(iniţiat) poate transgresa, aproape după bunul său plac!, din lumea profană în
cealaltă lume, a sacrului. Este foarte important de subliniat acest aspect, căci,
dincolo de conştiinţa unei altfel de realităţi decât cea proprie, cotidiană, din
care vine eroul şi în care se întorsese după împlinirea dezideratului, basmul
colecţiei I. Oprişan aduce în discuţie şi limitele condiţiei umane. Dacă în
basmul-tip al colecţiei P. Ispirescu limitele condiţiei umane sunt anulate, sine
die, de statutul aparte al eroului, de imperatitivitatea descoperirii acestui tărâm al
tinereţii veşnice promis in utero, ulterior de încălcarea interdicţiei stipulate de un
locuitor al acestui tărâm (de unde nevoia de re-intrare în limitele condiţiei
umane din care ieşise eroul pentru un timp oarecare), aici, în acest basm al
colecţiei I. Oprişan, toate acestea par minimalizate, par „accesibilizate”. Cu
siguranţă, această „diluare” a utopicei imagerii din basmul lui P. Ispirescu,
trebuie pusă, în basmul cules de I. Oprişan, pe seama nevoii sociale de
re-adecvare a unui imaginar altfel selectiv. Aducând în prim-plan o dimensiune
nouă a pragmatismului tradiţional, eroul acesta nu doar că îşi duce mama „acolo
unde nu e bătrâneţe, nici moarte”, întinerind-o şi făcând-o „numai de patruzăci
şi cinci dă ani, ca să cunoască şi ea viaţa lumii în continuare”, dar până şi caii
săi au parte de acest „tratament”! Cu alte cuvinte, aspiraţia spre absolut – ca
model ontologic de devenire a firii înspre fiinţă, din basmul clasic al colecţiei
P. Ispirescu – este înlocuită aici cu o pragmatică recluziune din lumea cotidiană
întru beneficiul propriu, eroul făcând uz şi abuz, fără nicio jenă, de privilegiul
căpătat. Totuşi, astfel de tărâmuri ale tinereţii veşnice mai sunt amintite şi în alte

63

I. Oprişan, op. cit., III, p. 359.
A se vedea probele iniţiatice la care este supus eroul pentru a putea transcende
propria-i lume (a firii) şi a intra în acest tărâm al fiinţei, cum îi spunea C. Noica: re-cuperarea
armelor, hainelor şi calului din tinereţea tatălui său; lupta cu Gheonoaia, cu Scorpia, cu
sălbăticiunile care păzeau tărâmul râvnit (vezi decriptarea sensurilor acestor încercări, la
Constantin Noica, op. cit., pp. 120-126).
65
Vezi, în acest sens, antamarea unei astfel de fiinţe-spaţiu încă din stadiul foetal: „[…]
Mai-nainte însă de a veni ceasul naşterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut niciun vraci
să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici aşa n-a
fost cu putuinţă să-l facă să tacă. – Taci, dragul tatei, zice împăratul, că ţi-oi da împărăţia cutare
sau cutare; taci, fiule, că ţi-oi da de soţie pe cutare sau cutare fată de împărat, şi alte multe
de-alde astea; în sfârşit, dacă văzu şi văzu că nu tace, îi mai zise; taci, fătul meu, că ţi-oi da
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Atunci, copilul tăcu şi se născu” (P. Ispirescu,
op. cit., I, p. 8).
64
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basme. Astfel, în antologia sa de basme ale Spaţiului şi Timpului, I. Chivu66 ne
oferă un alt basm (Scorpia Pământului) cu motivul tărâmului tinereţii veşnice.
Cu un conţinut (cel puţin!) interesant (= eroul, fiu de împărat, este căsătorit cu
Ileana Cosânzeana, dar, în urma unei lupte la care participase şi în care-i murise
calul, este mereu trist, nimic şi nimeni nereuşind să-l mai facă să vorbească!),
acest basm aduce şi el în prim-plan dialectica fină a unui atare motiv, precum cel
al tinereţii veşnice. Dezvăluirea unui astfel de seducător tărâm magic67
ilustrează, în mod reuşit, mentalitarul tradiţional cu privire la acest motiv: abia
aflând despre un astfel de loc, eroul basmului nu ezită nicio clipă şi îşi părăseşte
împărăţia şi familia întru descoperirea unui ceva existent doar la modul ipoteticprobabil („Am auzit de la Zgripţuroaica Pământului”…)! Şi aici, în manieră
tradiţională, structura epică valorifică (simbolic) reprezentările imaginative ale
unui atare motiv-tărâm magic: călătoria înspre acest tărâm „nestrăbătut de
picior de om” durează ani de zile; lupta dintre erou şi cei ce apărau acest loc
(Scorpia Pământului şi cei 12 feciori ai ei); scalda eroului în fântâna tinereţii
fără bătrâneţe şi vieţii fără de moarte, în ciuda avertismentelor stipulate de către
păzitori; ieşirea şi reîntoarcerea eroului în lumea profană din care plecase prin
scăldarea în apa tinereţii fără bătrâneţe şi vieţii fără de moarte.
Încercarea de impunere a unui raport de egalitate între destinul (efemer
al) unui erou muritor şi concepte eterne, precum tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa
fără de moarte, se soldează, cum altfel?!, cu un eşec răsunător încă de la
începutul călătoriei de reîntoarcere68, trecând prin experienţa pierderii celor dragi
(= părinţi, Ileana Cosânzeana, fiul său)69 şi terminând cu nevoia ispăşirii
66

I. Chivu, op. cit.
„[…] A adus el toţi vracii şi vrăjitoarele din împărăţie. Nu-i găsea niciunul leacul,
nu-i ghicea nimeni boala lui. După un timp, a venit acolo la curtea împăratului un moş bătrân şi
i-a spus: – Înălţate împărate, eu sunt omul care-ţi vreau binele şi vreau să-ţi fac sănătos feciorul.
Dă-mi voie să-ţi vorbesc. – Tu, voinicule, care m-ai scăpat de la Muma Pădurii, pentru binele ce
mi l-ai făcut vreau şi eu să te ajut. Nu-mi trebuie averi, nu-mi trebuie aur, nu-mi trebuie nicio
bogăţie. Vreau numai să-ţi răsplătesc binele ce mi l-ai făcut, că m-ai scăpat de la Muma Pădurii.
Am auzit de la Zgripţuroaica Pământului că, acolo unde se bat munţii în capete este o fântână
într-o peşteră şi cine se va scălda de trei ori în fântâna aceea, se va zvidui de orice tristeţe şi acela
va căpăta tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” (Ibidem, pp. 91-92).
68
„[…] A plecat feciorul de împărat. A mers el, a mers, până la locul unde lăsase calul
legat. Acolo, a găsit oasele calului topite de atâţia ani de când plecase. A găsit va să zică numai
oasele. Din cal nu mai era nimic” (Ibidem, pp. 93-94).
69
Este relevant, pentru schema biologic-mecanică care „girează”, la nivelul
mentalitarului tradiţional, un asemenea motiv care ţine mai mult de abstractul filosofic, episodul
re-întâlnirii eroului cu soţia sa şi descoperirea mormântului fiului său, întâlniri care vor futiliza, în
clipă, tot demersul său de tip eroic de până atunci: „[…] Când a mers înainte la palat, a dat de
două jupâniţe care-o ţineau de mâini pe Ileana Cosânzeana, care era bătrână, cu sprâncenele
albe, nu mai vedea nimic. El i-a spus: – Vin’ la mine, Ileană Cosânzeană. Şi a întins mâinile spre
el că nu vedea. A mers Făt-Frumos la Ileana Cosânzeana şi a îmbrăţişat-o. Şi ea s-a făcut mică în
braţele lui, cât un prunc. Trecuseră sute de ani peste ea şi ea nu murise că era fermecată, că aşa e
Ileana Cosânzeana. – Făt-Frumos, atâta zile am mai avut de trăit, până ai venit tu. Acu mă duc.
Te-am aşteptat că nu puteam să mor fără să te văd. Şi s-a făcut cenuşă Ileana Cosânzeana şi a
67
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păcatelor sale. Căci, da, ambiguitatea dezideratului dorit de eroul acestui basm
(catharsis care are relevanţă doar la nivel individual, la nivel colectiv
rămânănd în sfera utopiei!), are nevoie de ispăşire! Blestemul (definitiv) al
condiţiei umane din care nu se poate ieşi decât efemer este reliefat de imixtiunea
unei fiinţe superioare în destinul ultim al eroului: „[…] Plângând el acolo cu
amar şi jale, a venit Scorpia Pământului. Ea avea mâini acu, îi crescuseră
mâinile. Se scăldase în fântâna cu apă vie. – Mă cunoşti, eu sunt Scorpia
Pământului! – Te cunosc. – M-a trimes Zâna Albă să te iau, să te duc să-ţi
ispăşeşti păcatele. După ce îţi ispăşeşti păcatele, vei muri şi tu şi ai să te faci
pământ că aşa e dat omului să moară, să se facă pământ. Din ţărâna ta o să
răsară flori, au să crească pomi, şi o să crească grâu. Aşa v-a dat vouă
Dumnezău. L-a luat Scorpia Pământului şi a zburat cu el înapoi. A zburat până
la Zâna Albă. Cum l-a văzut Zâna Albă, l-a apucat de mână şi s-a dus cu el în
Valea Plângerii, cum a intrat cu el în Valea Plângerii, cum a murit, s-a topit şi
s-a făcut pământ. Şi s-a terminat cu Făt-Frumos”70.
Înglobând, a priori, o succesiune de influenţe mitice (Ulise versus
Calypso) şi mitofolclorice (metamorfozarea unei fiinţe umane în animal-strigoi),
apoi, căutarea unei soluţii la problema (metafizică a) efemerităţii vieţii, avem un
foarte interesant basm, cu motivul tărâmul tinereţii veşnice, şi în colecţia de
basme culese de Gr. Creţu. Cu o puternică investiţie psihică, basmul în cauză
(Fata care mănâncă oameni şi băiatul cel viteaz)71 ne arată cum un erou, speriat
că şi-ar putea pierde identitatea proprie (ca fiinţă umană, muritoare), pleacă în
căutarea unui tărâm în care să trăiască veşnic72. În mod (epic-)logic, cum eroul
este preocupat în mod (aproape) obsesiv de efemeritatea vieţii sale şi de
căutarea unei alternative, călătoria sa către acest tărâm al tinereţii veşnice este
una iniţiatică, în care imaginarul substituie complet realul: „[…] După ce a
mers el peste nouă mări şi nouă ţări, a întâlnit în cale un zid mare şi lângă zid
erau doi lupi, unul de-o parte şi unul de alta şi căutau să se muşte unul pe altul
şi astfel tot muşcau amândoi de zidul acela. Lupii aveau un om acolo, care zicea
că e stăpânul lor. Băiatul trecând pe lângă el îl întreabă: – Măi nene, dacă stau
picat la picioarele lui Făt-Frumos. Făt-Frumos a plâns cu amar şi jale. Când a plecat el, după ce
a murit Ileana Cosânzeana, mergând mai departe, a văzut mormântul feciorului lui. Când l-a
văzut, a început să plângă că a trebuit să moară şi el. Şi a zis: Ce mai îmi foloseşte mie tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, dacă n-am pă nimeni pe lume? Şi plângea, plângea cu
amar şi jale” (ibidem).
70
Ibidem, p. 95.
71
Gr. Creţu, op. cit., II, pp. 267-269.
72
„[…] Băiatul cel mare, dându-şi seama cam ce fel de pisică s-a făcut fratele lui, i-a
spus lui tată-său: – Tată, hai să omorâm fata asta, adică pisica, fiindcă o să vie vremea să ne
omoare. Mamă-sa n-a crezut ce spune el, că băiatul cel mic s-a făcut pisică, şi a ieşit pe uşă afară.
Când a deschis uşa, a văzut cum pisica s-a dat peste cap şi s-a suit pe poliţă şi a început să lingă
străchinele. Băiatul văzând că în zadar stăruie s-o omoare, căci părinţii nu voiau, a fugit de la
părinţi şi şi-a luat lumea în cap. El îşi zise în gândul lui că are să se ducă mereu prin lume, până
o ajunge în ţara mândră, fără de moarte” (Ibidem, p. 267).
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şi eu aici până când am să trăiesc? – Până când mănâncă lupii zidul ăsta şi
atunci mori. A mers el mai înainte şi a dat într-un loc de două fete mari şi fetele
alea învârteau două pietre de moară. Băiatul a întrebat: – Hei, fetelor, până
când trăiesc eu? Fetele îi răspunseră: – Când s-or măcina pietrele ăstea
frecându-se una de alta şi n-om mai avea ce să învârtim, atunci se isprăvesc şi
zilele tale. Atunci băiatul a mers mai departe şi într-un loc a dat de un om cu o
căruţă de ace şi striga ace la vânzare. El l-a întrebat: – Măi căruţaşule cu ace,
până când trăiesc eu? El îi răspunse: – Până când oi isprăvi eu de vândut
acele astea”73.
Conştient de posibilitatea sfârşirii corpului său, eroul acestui basm îşi
continuă căutarea, într-un final descoperind ceea ce căuta: un tărâm în care să-i
fie anulată corporalitatea biologică şi fizică. Firesc – spunem firesc din
perspectiva bipartiţiei conceptual-umane, în care vieţii îi este opusă, inevitabil,
moartea –, escamotarea dimensiunii perisabile a vieţii biologice/fizice a corpului
uman este posibilă aici, în noul tărâm descoperit, doar în virtutea respectării unei
interdicţii, stipulată în acest basm de o fiinţă feminină, locuitoare şi/sau stăpână
a acestui tărâm: „[…] Atunci el a mers mai departe, până a dat de o poiană
înflorită şi acolo era ţara mândră, fără de moarte. Acolo a ajuns la un bordei în
care era o fată mare şi ea când l-a văzut l-a luat în braţe şi l-a pupat şi a zis ca
el să fie bărbatul ei: – Tu bărbatul meu să fii şi nici n-ai să mai îmbătrâneşti,
nici n-ai să mai întinereşti, aşa ai să rămâi, cum sunt şi eu. Ia calul meu şi
du-te de te plimbă pe la moşia mea, dar să bagi de seamă că moşia mea este
ocolită de un izvor şi să nu treci dincolo de izvor cu calul”74. Totuşi, accederea
şi, mai ales, „staţionarea” într-o astfel de lume, pare peste puterile de înţelegere
şi acţiune ale eroului. Fie că este vorba despre un decalc epic (= încălcarea
interdicţiei care are menirea de a redirecţiona epicul, dându-i finalitate şi sens
traductibil – în sens de comportament – uman), fie de unul imaginativ (= care
angajează şi condiţionează conştiinţa şi conştienţa umană în raport cu
dimensiunea sacră şi utopică a acestui tărâm imaginat), încălcarea interdicţiei îl
re-aruncă pe erou în lumea sa profan-efemeră din care ieşise pentru un scurt
timp75. Ca atare, eroul va trebui să refacă drumul invers (dinspre tărâmul unde
73

Ibidem, pp. 267-268.
Ibidem, p. 268.
75
Prin splendida dimensionare a vieţii eroului (prezentată, în acest basm, aproape ca un
theatrum mundi!), prin indicibila sortire a trăirii pur umane a vieţii (cuiva, fie el şi un erou
năzdrăvan, aflat în căutarea a ceva-din-altă-lume/dimensiune → un tărâm „unde bine-o fi şi
moartea n-o fi”!), trebuie amintit basmul Albina ca mireasă sau patimile lui Toader Cenuşeriul din
colecţia S. Fl. Marian, basm extrem de intersant pentru economia acestui motiv al tărâmului
tinereţii veşnice. Fiindu-i otrăvită soţia de către cele două cumnate, eroul va pleca în lume să caute
locul „unde bine-o fi şi moartea n-o fi”. Locuri pe care le va găsi, în care se va stabili pentru un
timp oarecare, dar pe care le va părăsi după încălcarea unei interdicţii stipulate de locuitorii acelor
locuri (= „în muntele cu dor şi în muntele cu jale să nu meargă, că cum va merge e pierdut”),
re-întoarcerea în lumea-i profană din care ieşise pentru un timp oarecare şi condiţia eminamente
umană (= efemeră) fiind magistral surprinsă de creatorul anonim în pasajul final al acestui basm:
74
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nu exista moarte către casa părintească), accentul fiind pus acum pe reliefarea
dimensiunii nerealizabile a demersului său: căruţaşul aproape îşi vânduse acele,
pietrele de moară erau aproape roase, lupii aproape mâncaseră zidul. Totuşi,
funcţia cognitivă a acestui basm pare precumpănitoare: înainte de a pleca din
nou-descoperitul tărâm al vieţii fără de moarte înspre o iniţiere absolut
necesară (nerealizată la primul drum!), eroul va primi, din partea fiinţei
feminine descoperite acolo, în acel tărâm magic, un ceva care să îl ajute să
realizeze adevărata dimensiune spirituală a acestui tărâm magic: „[…] Băiatul a
umblat pe moşie şi când a ajuns la izvor l-a şi trecut cu calul şi dintr-odată l-a
lovit un dor de părinţi, de parcă îi luase minţile. Nici pe cal nu mai putea să
şadă şi abia l-a dus calul până la bordei. Fata când l-a văzut a priceput totul,
l-a ajutat să coboare de pe cal, i-a făcut o azimă şi a copt-o la ţâţe şi i-a dat-o
zicându-i: – Na, du-te la taică-tău şi la maică-ta şi să-i dai la cine te-o întâlni
în cale câte un dumicat. El a luat azima şi a plecat”76.
Victimă a naturii sale dintâi (profan-uman-efemeră), încă-nu-pe-deplin
integrat unei alte naturi/dimensiuni decât cea proprie, eroul va re-face, cu
ajutorul magic oferit de această fiinţă feminină (= azima), haosul creat de
acţiunea sa iresponsabilă (= încălcarea interdicţiei stipulate)77. Ba, mai mult:
re-întors în lumea-i profană, eroul va trebui să facă faţă unei realităţi de-a dreptul
crunte (= fratele său, devenit pe finalul basmului sora sa!, transformat în pisicăstrigoi, „mâncase pe toţi oamenii din partea locului”), din care va ieşi doar prin
re-întoarcerea în acel tărâm magic din care plecase! Realizând, într-un final, dar,
şi acum cu ajutorul altcuiva! (= un şoarece), natura fiinţei sale efemere, supuse
consumării (= perisabilităţii), eroul, într-o disperată încercare de a fi, de a
rămâne (cu corpul) întreg, ne-alterat, va fugi înspre ţara fără moarte din care
plecase, mânat de substanţa naturii lui efemere: „[…] Când îl zări fugind în
depărtare, se dete repede jos şi începu să alerge după el cât putea. L-a fugărit
mult aşa până l-a ajuns şi era gata să-l dea jos de pe cal, dar tocmai atunci se
apropiară de lupii care rodeau la zid şi ei se repeziră, o omorâră şi o mâncară.
Ea se făcu iar la loc şi porni iar după el.Când să-l ajungă, tocmai treceau pe
lângă cele două fete cu pietrele de moară şi ele o prinseră şi o băgară sub pietre
„[…] Ajungând Toader în ţara lui cu mare greu, mai putu da de urmele unde o fost curţile
tătâne-său. Nefericit şi întristat cum nu se mai poate, umbla el ca un nebun şi nu putea nimeri
unde i-a fost îngropată soţia. Îmblând el aşa a dat în urmă de o cruce. Aici s-a pus în genunchi şi
ţinându-se de dânsa a zis plângând: – Acuma mi-a sosit timpul să mă însor a doua oară! Şi atunci
se deschise mormântul şi de acolo ieşi o albină, mireasa lui, ea îl muşcă şi Toader mult umblatul
şi multe păţitul c-un suspin căzu mort” (S. Fl. Marian, op. cit., p. 388).
76
Gr. Creţu, op. cit., II, p. 268.
77
„[…] După mai multe zile de drum, a întâlnit pe ăl de striga la ace de vânzare şi-i
dete un dumicat. Până să mănânce el dumicatul, s-au făcut la loc toate acele vândute până aci.
A plecat mai departe şi a ajuns la alea două fete mari, care învârteau două pietre de moară. El
le-a aruncat şi lor câte un dumicat şi până să-l mănânce au crescut pietrele la loc. Urmându-şi
drumul mai departe, a ajuns la ăi doi lupi care muşcau zidul şi le-a aruncat şi lor câte un dumicat
şi până să-l mănânce a crescut la loc zidul din care muşcaseră vreme îndelungată” (Ibidem).
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sfărâmând-o. Ea iar s-a făcut la loc şi iar o porni după el şi l-a fugărit până a
prins-o ăl cu acele, dar ea a scăpat şi a alergat după el şi l-a prins tocmai când
a ajuns la uşa bordeiului fetei din ţara mândră făr’ de moarte. Fata l-a văzut şi
a ieşit afară, a izbit pe sora lui cu palma în cap, ca şi cu un cuţât, şi a pleznit în
două. Apoi frate-său a ars-o şi a suflat-o în vânt. După aceea au trăit amândoi
fericiţi în ţara mândră făr’ de moarte”78.
Totuşi: dincolo de aceste tărâmuri ale tinereţii veşnice, în care, iată,
eroul alege uneori să se întoarcă şi să rămână!, trebuie văzut cine dă sens şi
substanţă acestor tărâmuri. Căci, nu-i aşa?, futuriţia unui astfel de tărâm magic
tinde să se identifice, aproape unilateral, cu fiinţa feminină descoperită de eroul
profan acolo, într-un astfel de tărâm magic. Sigur, avem şi situaţii particulare79,
dar, per ansamblu, aceste tărâmuri magice în care tinereţea şi viaţa sunt veşnice
şi fără de moarte se constituie, am putea spune, într-un fel de „tărâmurianageneză”, care esenţializează şi, deopotrivă, definesc traiectul iniţiatic şi
destinul eroului. Aici trebuie vorbit despre ceea ce noi am numit pătrunderea
tainei divine şi destrămarea „instituţiei tinereţii”, momente-etape care fixează,
uneori definitiv, echivocul unor principii diferite, precum eroul profan versus
fiinţa feminină dintr-o altă lume, tărâmul cotidian al eroului versus tărâmul
unde tinereţea este veşnică şi moartea nu există.
Pătrunderea tainei divinităţii versus destrămarea „instituţiei
tinereţii”
Fulguranta apariţie şi manifestare a unei fiinţe feminine dintr-o altă
lume/dimensiune în lumea eroului, la nivelul basmelor fantastice româneşti, pare
să fie suficientă pentru o „epigeneză psihologică”. Fie promisă din stadiul foetal,
fie abia zărită (vezi expectaţia), această apariţie va destabiliza finitudinea umană
a destinului eroului, aruncându-l pe acesta într-un carusel al iluziilor, căutărilor,
aşteptărilor şi încercărilor de tot felul. Dar, insistent şi, mai ales!, asistat iniţiatic
de personaje conotate mitologic, eroul va reuşi, în cele din urmă, să pătrundă
taina divinităţii acestei fiinţe feminine şi, astfel, să destrame şi instituţia tinereţii
ei eterne, prin ancorarea erotico-maritală în lumea profană a eroului. Ba mai
mult: strecurându-se într-o lume care nu este a lui, eroul basmului fantastic va
reuşi să transfigureze nevoia de profan a divinului. Căci, venirea acestor fiinţe
78

Ibidem, p. 269.
Ne referim aici la basmul-tip al acestui motiv – Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte, din colecţia P. Ispirescu, basm în care apare această subtilă şi deopotrivă interesantă
distincţie dintre tărâmul magic ca atare şi fiinţa feminină (din acest tărâm) cu care eroul „se va
însoţi”: „[…] Stăpâna era o zână naltă, supţirică şi drăgălaşă şi frumoasă, nevoie mare! Când o
văzu Făt-Frumos, rămase încremenit. Dară ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise: – Bine ai
venit, Făt-Frumos! Ce cauţi pe aici? – Căutăm, zise el, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte. – Dacă căutaţi ceea ce ziseşi, aci este. Atunci descălică şi intră în palat” (P. Ispirescu,
op. cit., I, p. 13). Despre această distincţie dintre tărâmul magic căutat de erou şi fiinţa feminină,
vezi la Constantin Noica, op. cit., pp. 126-128 şi, mult extins, cu trimitere şi la alte surse mitice,
vezi capitolul … O prea frumoasă fată la M. Constantinescu, op. cit., p. 167 ş.u.
79
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feminine dintr-o altă lume/dimensiune, toate având atributele desăvârşirii
(frumuseţe, nemurire, posibilitate de metamorfozare, de zbor etc.), nu relevă
decât nevoia lor de experimentare teofanică. Pretinse victime, acestea vor
reitera, după recuperarea atributelor divine care le încatenau aici, în lumea
profană a eroului, nevoia de „profanizare”, menţionând, invariabil, locul unde
poate fi regăsită de către erou!80
Frumoase, veşnic tinere81, aceste fiinţe feminine care uimesc şi
înlănţuiesc imaginaţia eroului, totuşi, trebuie să execute, din când în când,
anumite „ritualuri de întinerire”, după cum ne-o arată în mod explicit câteva
basme82. Nevoia perpetuă de reîntinerire este subliniată şi de prezenţa unor ape
speciale în care aceste zâne vin să se scalde pentru a-şi re-afirma strălucirea şi
a-şi fundamenta statutul non-uman. Avem, pe lângă omniprezentele lacuri de
scaldă ale zânelor83, o „fântână a Sânzienelor”84 (cel botezat acolo, în acea
fântână, căpăta „o putere dumnezeiască”!), o „apă a leilor”, cu care „dacă se
unge cineva cu ea rămâne tânăr şi frumos”85, dar, şi mai importantă pentru
economia acestui studiu, avem o „fântână a tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii
fără de moarte”86. Îndeosebi această ultimă menţionare, prin structura şi
structurarea firească a componentelor specifice, atrage atenţia: avem dorinţa
unui muritor de a se scălda în această fântână miraculoasă (întru dobândirea
tinereţii fără bătrâneţi şi a vieţii fără de moarte) versus atenţionarea de-o
sinceritate brutal-dezarmantă a fiinţei nemuritoare puse să păzească
fântâna, care încearcă să-i arate muritorului dimensiunea tragică a alegerii sale.
Iar această oportunitate de a schimba esenţa efemeră, muritoare, cu una eternă,
proprie zeilor87, nu putea fi ratată de creatorul de basm. Menţinând conştiinţa
80

Aceste aspecte sunt tratate pe larg în studiul Înfrângerea şi/sau cucerirea corpului de
neatins (în curs de apariţie).
81
Gr. Creţu, op. cit., I, pp. 160, 231 (aici este menţionată „o fată de 1200 de ani, care e
fermecată şi are tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte şi e tot tânără şi frumoasă ca o
zână”!); I. Oprişan, op. cit., II, p. 212; III, p. 354 („[…] Că fata asta – cum să vă spun eu
dumneavostră? – era o fată fermecătoare. Avea o sută şaizăci şi cinci dă ani. Anii au trecut peste
ea, da’ nu i-a trecut etatea, puterile, frumuseţea ei. Ea n-avea moarte, n-avea bătrâneţe. Şi
de-aia nu-mbătrânea. Rămânea totuşi în etate de şaispezece ani. Împăratu-i ştia puterile, da’
băiatu nu”); VI, p. 302 etc.
82
Vezi, spre exemplu, I. Oprişan, op. cit., V, p. 227; VI, p. 66 etc., într-un caz
(I. Nijloveanu, op. cit., p. 158), acest „ritual de întinerire” fiind realizat pentru un bătrân!
83
Gr. Creţu, op. cit., I, pp. 53-54; B. P. Haşdeu, op. cit., p. 57; I. Oprişan, op. cit., II,
p. 49; V, p. 227; O. Păun, S. Angelescu, op. cit., p. 11; M. Pompiliu, Literatură şi limbă populară,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p. 163; Elena Odorica Sevastos, op. cit., II, pp. 58-59;
I. Şerb, op. cit., II, p. 152; Al. Vasiliu, op. cit., p. 215 etc. Despre aceste locuri de scaldă ale
zânelor, ne-am ocupat într-un studiu de sine stătător, Scalda sacră a zânelor din basmul fantastic
românesc, aflat sub tipar.
84
I. Oprişan, op. cit., VI, p. 160.
85
Gr. Creţu, op. cit., I, p. 73.
86
I. Chivu, op. cit., pp. 91-93.
87
Am aminti aici cazul unui basm din colecţia T. Pamfile (Petrea cel viteaz), basm în
care eroul, pentru a se putea naşte, îi este promisă de nevastă (la sugestia uneia dintre ursitoare!),
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caracterului deopotrivă ludic şi fictiv al acţiunii eroului, generatorul de basm a
simţit nevoia să păstreze – ba chiar să accentueze, să potenţeze! – încăpăţânarea
eroului ajuns departe, să meargă şi mai departe, până la capăt chiar
(= transgresarea condiţiei sale efemere către una veşnică). La urma urmei, este
drept, de ce i-ar fi păsat eroului de ce va să fie când avea ceea ce îşi dorise?
Demantelându-şi obedienţa, eroul va risca fără să ezite, atras şi,
deopotrivă, excitat de perspectiva accesării unei stări ne-comune, care putea lua
minţile oricărui muritor: „[…] Cum a intrat el în peştera aia, iar au început
munţii să se bată în capete. El a făcut cum a făcut şi a intrat în peşteră. Când a
intrat acolo, s-a pomenit cu o lumină, ca şi cum ar fi o electrică. Şi lumina asta
lumina toată peştera. De acolo a ieşit Zâna Albă. Asta era zâna fântânii Scorpiei
Pământului. Ea sta şi păza fântâna. Şi i-a spus ea: – Făt-Frumos, întoarce-te
înapoi că are să fie rău de tine, dacă bei apă din fântâna asta şi te scalzi în ea.
Chiar dacă ai să dobândeşti tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. El
atunci n-a ascultat de ea, a intrat în fântână şi s-a scăldat şi i-a spus: – Eu
vreau să dobândesc tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Vreau să
merg înainte pe drumul care am pornit. Dă-te la o parte din calea mea. Zis şi
făcut. Zâna i-a spus: – Făt-Frumos, Făt-Frumos, eu nu mă lupt cu tine că nu am
putere, te las în scăldătoarea ta, dar bine n-are să-ţi fie. Dacă te afunzi de trei
ori în apă, ai să capeţi ce cauţi, tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.
S-a scufundat Făt-Frumos în fântână şi după ce s-a scufundat de trei ori, s-a
îmbrăcat în ţoale şi a plecat”88. Angajat total întru împlinirea dezideratului,
eroul ignoră avertismentul: chiar dobândind ceea ce îşi dorise cu ardoare şi ceea
ce nu mulţi muritori aveau, eroul acestui basm pare, ulterior, împărţit între
temniţa şi libertatea acestui nou statut (= are altă natură existenţial-spirituală,
dar, rând pe rând, îşi descoperă moarte toate cele apropiate – calul, părinţii, soţia
Ileana Cosânzeana, copilul), ceea ce va face futil tot demersul lui89, abia
moartea sa ducând la „ispăşirea păcatelor”90. De altfel, această „necesară”

o fiinţă feminină specială, Zâna făr-de-tată! Or, statutul ontologic al acesteia (= fără tată), trimite
către un alt puternic mitologem (Pallas Atena), sugerând o anumită morfologie, cu o anumită
interpretare (cu precădere) morală a acestei relaţii erotico-maritale, mai ales dacă ţinem seama de
continuarea previziunilor rostite de acea ursitoare! („[…] A pus urechea pe prag şi a ascultat şi a
auzit cum grăia una dintre ursitoare: – Petrea, feciorul dascălului, nu se va naşte până tată-său
nu i-a făgădui de nevastă pe Zâna făr-de-tată. La urma urmei pruncul are să se facă sfânt” –
T. Pamfile, Basme, în vol. Basmele românilor, IX, Bucureşti, Editura Curtea Veche, [1976] 2010,
p. 52).
88
I. Chivu, op. cit., p. 93.
89
Vezi acel teribil „Ce îmi foloseşte mie tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte,
dacă n-am pă nimeni pă lume?” (Ibidem, p. 95).
90
Văzut probabil ca un hybris oarecare, demersul eroului din acest basm este anulat, sine
die, de statutul oficial al naturii sale efemere – biată făptură muritoare supusă unor reguli
arhetipale de exprimare şi comportament în raport cu Lumea şi atributele caracteristice
acesteia: […] M-a trimes Zâna Albă să te iau, să te duc să-ţi ispăşeşti păcatele. După ce îţi
ispăşeşti păcatele, vei muri şi tu, şi ai să te faci pământ că aşa îi e dat omului să moară, să se
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trecere înspre moarte a eroului care caută, găseşte şi încearcă să păstreze
ceea ce depăşeşte natura sa efemeră (= tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de
moarte), ne este oferită, aproape în acelaşi mod, şi de basmul-tip al acestui
motiv: „[…] Văzând palaturile dărâmate şi cu buruieni crescute pe dânsele, ofta
şi, cu lacrămi în ochi, căta să-şi aducă aminte cât era odată de luminate aste
palaturi şi cum şi-a petrecut copilăria în ele; ocoli de vreo două-trei ori,
cercetând fiecare cămară, fiecare colţuleţ ce-i aducea aminte cele trecute;
grajdul în care găsise calul; se pogorî apoi în pivniţă, gârliciul căreia se
astupase de dărâmăturile căzute. Căutând într-o parte şi în alta, cu barba albă
până la genunchi, ridicându-şi pleoapele ochilor cu mâinile şi abia umblând, nu
găsi decât un tron odorogit; îl deschise, dară în el nimic nu găsi; ridică capacul
chichiţei, şi un glas slăbănogit îi zise: – Bine ai veni, că de mai întârziai, şi eu
mă prăpădeam. O palmă îi trase Moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig
în chichiţă, şi căzu mort, şi îndată se şi făcu ţărână”91.
Dacă în basmele menţionate pătrunderea tainei divinităţii trebuie
pedepsită prin moartea eroului, avem, la nivelul basmului fantastic românesc, şi
situaţii aparte. Nu putem să nu aducem aici în discuţie un basm al colecţiei
I. Nijloveanu (Basmu cu trei băieţ’), în care, chiar dacă nu avem de-a face cu o
fiinţă feminină, avem un foarte interesant ritual de întinerire, în urma căruia un
bătrân părăseşte „imensa latitudine a timpului”, ca să-l parafrazăm pe
Vl. Jankélévitch92, pentru a intra într-o dimensiune corporală nouă. Aici, în acest
ritual de întinerire amintit, trupul nu mai pare o limită fizică, ci pandantul
principiului vital al vieţii, care circumscrie trupul şi fiinţa efemeră a acestuia:
„[…] Bine, tată! M-ai servit, a recunoscut iel. Acuma – zâce – să faci o groapă,
să iei un stânjin dă lemne, bagi în ia, îi dai foc şi când o fi focu mai mare – zâce
– să-m’ dai mie brânci-acolo-n groapa aia şi după ce-oi arde complect, după
douăsprezece zâle, vii şi cauţ’ în cenuşă şi-ai să găsăşti pă fiecare zî câte un
ciocănel. Iai ciocănelile alea, le pui într-o albie, pui buruinili ăstea pântre iele,
iai apa-aia dân urcior şi-o torni peste iele şi le-nvăleşti c-un cearşaf şi-aştepţ’
trei zâle. După trei zâle, vii şi-ţ’ dau plata. Aşa face băiatu. […] Aşa a făcut
băiatu. În douăsprezece zâle a luat câte un ciocănel pă fiecare zî şi le punea-n
albie colo. După ce-a făcut toate ciocănel’li, a turnat ap-aia peste iele, a pus
buruienili peste iele şi le-a-nvălit cu-n cearşaf. După douăsprezece zâle, s-a dus
până-n ziuă iel acolo ş-a dat cearşafur’li la o parte. Când s-a uita acolo, un
băiat. Unchiaşu-ntinerise”93.
Vorbind despre o „existenţă compozită” a acestor fiinţe feminine dintr-o
altă lume/dimensiune decât a eroului, cuprinzând, imbroglio, un fel de
facă pământ. Din ţărâna ta o să răsară flori, au să crească pomi, şi o să crească grâu. Aşa v-a
dat vouă Dumnezeu (Ibidem).
91
P. Ispirescu, op. cit., I, pp. 15-16.
92
Vl. Jankélévitch, Pur şi impur (traducere de Elena-Brânduşa Steiciuc), Bucureşti,
Editura Nemira, 2001, p. 190.
93
I. Nijloveanu, op. cit., p. 158.
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„mecanism de auto-conservare” (sau regenerare?!), avem, în colecţia de basme
culese de M. M. Robea, un basm extrem de interesant (Basmu cu Florin şi
Rotunjioara), în care trans-carnalul devine nu atât o modalitate, cât o expresie a
valorizării acestei instituţii a tinereţii. Iniţiat fiind (de calul său vorbitor), eroul
este deopotrivă martorul pătrunderii tainei divinităţii şi executantul unei
destrămări a instituţiei tinereţii, toate cele întreprinse de el, la sugestia calului,
având statut ontologic în regimul transcendenţei corpului fizic-imediat: „[…]
Auzind acestea spuse iară fata, iar se-ndreaptă către el, să vie să cază asupra
lui în pat să-l facă mii şi fărâme. Văzând aşa ceva el, se scoală el şi-o ia la bice,
cu biciu de foc care i-l dăruise calu. Şi dă-i şi ia-o la bice. Pe un’e îi dădea cu
biciu ardea marmura aia după ea, care era ea prefăcută-n marmoră de sticlă
sau de ciment, de ce era. Văzând Florin că n-are de gând să se prefacă în
niciun fel, o-nteţeşte mai tare-n bice şi-o ia şi mai tare la bice. Şi din ce-i da,
din ce cădea după ea, pân’ a căzut toate bucăţelele după ea, d-a ajuns-o focu
la os. Cân’ a văzut ea aşa – s-a văzut înteţită şi de usturimea focului ce ardea
pe ea şi pe carnea ei şi pe oasele ei, s-a prefăcut într-o babă bătrână de noăzeci
şi noă de ani, fără niciun dinte în gură, îmbrăcată-n negru, şi cocoşată, şi
gârbovită, şi urâtă. Văzând Florin acestea, se puse iară-n pat, aproape să-şi
piarză firea, să-şi piarză cumpătu. Dar odată îşi aminteşte de cele spuse de cal
şi de fată. Se scoală iarăşi în sus şi iarăşi ia la bice pe biata bătrânică. Ş-atât o
bate pe biata bătrână, ş-atât o bate pân’ i-a ars toată carnea şi-a căzut toată
carnea. Şi-a rămas oasile. Şi-n oase tot dădea cu biciu. Şi-ardea şi osu! S-a
văzut baba-nteţită-n bice, şi, arzând-o focu la măduva osului, s-a dat peste cap
de trei ori şi s-a făcut într-o fată mândră şi frumoasă. Atunci a grăit: – Ooo,
Florine, dragă, iartă-mă, că de az’ înainte nu voi mai face nimic! Văzând aşa
Florin, îi mai trage încă vro zece-doăsprezece bice, ca nu cumva să-şi piarză
cumpătu şi să-şi piarză legământu dintre ei doi”94.
Dar, nu întotdeauna această instituţie a tinereţii vizează fiinţe feminine
dintr-o altă lume decât cea a eroului95: sunt extrem de numeroase basmele
româneşti în care eroul, după săvârşirea unor fapte de vitejie (readucerea astrelor
furate de zmei, a celor trei fiice ale unui împărat, răpite, de asemenea, de zmei şi
duse pe tărâmul celălalt etc.) sau, urmând cursul destinului, alege să se însoare
cu fiica cea mică96. Fie fată de împărat, fie simplă muritoare (în această situaţie,
cu calităţi deosebite – frumuseţe nepereche, caracter moral desăvârşit, portretele
94

M. M. Robea, op. cit., pp. 97-98.
Gr. Creţu, op. cit., I, pp. 50, 73, 241, 265, 304, 392; II, 36; P. Ispirescu, op. cit., I,
p. 13; I. Nijloveanu, op. cit., p. 239 (din nouă zâne, eroul o alege pe cea mai mică!); T. Pamfile,
op. cit., pp. 48-49; Elena Odorica Sevastos, op. cit., II, pp. 58-59 etc.
96
Boer et alii, op. cit., pp. 188, 192, 217; Gr. Creţu, op. cit., I, pp. 27, 103, 110, 172,
213, 295; P. Ispirescu, op. cit., I, pp. 53, 55-56, 88, 94, 141-142, 225-226; P. Lenghel-Izanu,
op. cit., p. 669; S. Fl. Marian, op. cit., pp. 116, 308-309; T. Pamfile, op. cit., pp. 29, 99; I. PopReteganul, op. cit., pp. 140, 318; C. Rădulescu-Codin, Poveşti, în vol. Basmele românilor, IX,
Bucureşti, Editura Curtea Veche, [1957] 2010, pp. 120-121; M. M. Robea, op. cit., pp. 704-705;
D. Stăncescu, op. cit., pp. 64, 66-67 etc.
95
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acestora fiind cvasiidealizate!), această „fata cea mică” are o greutate
fenomenologică deosebită. Toate momentele de succesiune epică, cu toată
desfăşurarea imagologică de care a fost în stare creatorul popular, sunt
surclasate, într-un final, de alegerea eroului: căsătoria cu fata cea mică. Este
fata cea mică a basmului românesc doar (sau, pur şi simplu!) fata cea mică a
cuiva, pe care eroul o va lua de nevastă? În niciun caz.
Etosul corporal cu care a fost „învestită” fata cea mică a basmului
fantastic românesc depăşeşte, credem, graniţele strâmte ale referinţelor culturale.
Semnificaţia valorică a acestuia concentrează o serie de proiecţii imaginare care,
la nivelul basmului românesc, nu sunt niciodată explicite, fiind mereu reflectate
în mod alegoric. Aici este de amintit, prin puterea de sugestie şi prin organizarea
valorică pe care o conţine, basmul Făt-Frumos cu părul de aur din colecţia
P. Ispirescu97. Aceste fete mici ale cuiva sunt, atât pentru erou, cât şi pentru
creatorul/naratorul şi/sau ascultătorul de basm, adevărate prezenţe care justifică
alegerea lor spre căsătorie: într-un sistem axiologic complex, precum este cel
tradiţional românesc, ele sunt văzute ca un potenţial „depozitar” de calităţi
funcţionale, adevărate surse de sănătate fiziologică şi virtuţi morale pentru
viitoarele odrasle98. Nu este nesemnificativ faptul că aceste calităţi morale şi
fiziologice ale fetei cele mici sunt structurate şi subliniate, catagenetic am spune,
în raportare imediată cu cele ale surorilor mai mari99.
97

„[…] Împăratul avea trei fete: şi aşa multe grije îi dase trebile împărăţiei, încât uitase
de fete că trebuie să le mărite. Într-una din zile, fata cea mai mare se vorbi cu surorile ei ca să
ducă fiecare câte un pepene ales de dânsa la masa împăratului. După ce împăratul se puse la
masă, veniră şi fetele şi aduse fiecare câte un pepene pe tipsii de aur şi îl puseră dinaintea
împăratului. Împăratul se miră de această faptă şi chemă sfatul împărăţiei să-i ghicească ce pildă
să fie asta. Adunându-se sfatul, tăiară pepenii, şi după ce văzură că unul se cam trecuse, al
doilea era tocmai bun de mâncat şi al treilea dase în copt, zise: – Împărate, să trăieşti mulţi ani;
pilda asta înseamnă vârsta fetelor măriei tale, şi că a sosit timpul să le dai la casa lor. Atunci
împăratul hotărî să le mărite” (P. Ispirescu, op. cit., I, p. 139).
98
Spre exemplu: „A fost odată un împărat, care a avut trei fete, dintre care cea mai
mică aşa era de frumoasă, de gândeai că-i ruptă din soare, cu păr galbăn ca aurul” (I. PopReteganul, op. cit., p. 132).
99
„A fost odată un împărat care avea trei fete. Ele lucrau în fiecare zi la borangic în
balconul palatului. Într-una din zile, pe când lucrau ele acolo, căzu fusu fetei celei mari lângă un
puţ cu păcură din curte. Fata strigă la păcurar şi îi zise: – Păcurar, dă-mi fusul căzut lângă puţ.
Iar el îi răspunse: – Apleacă-te, fată de domn, să te sărut şi ţi-l dau. Ea se aplecă, păcurarul o
sărută şi îi dădu fusul. Se întâmplă, după aceea, să cadă şi fusul fetei celei mijlocii şi zise şi ea:
– Păcurar, dă-mi fusul meu căzut lângă puţ. Iar el îi răspunse: – Apleacă-te, fată de domn, să te
sărut şi ţi-l dau. Ea se aplecă, păcurarul o sărută şi îi dădu fusul. Mai târziu îi căzu şi fusul fetei
celei mici chiar în puţ, şi zise şi ea păcurarului: – Păcurar, păcurar, dă-mi fusul meu din păcură.
Iar el îi răspunse: – Apleacă-te, fată de domn, să te sărut şi ţi-l dau. – Auzi acum ce îndrăzneală!
Un păcurar ca tine să mă sărute pe mine? La urma urmei, tata are multe fuse. Dă-mi mai bine
fusul fără mofturi, că dacă nu, te spun lui tata. Păcurarul auzind aşa se scărpină după ureche, se
gândi puţin şi-i dete fusul. Celelalte două fete prinseră pizmă pe cea mai mică, fiindcă pe ele le
păcălise păcurarul şi le sărutase, iar pe ea nu izbutise s-o păcălească” (Gr. Creţu, op. cit., I,
p. 210).
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Totuşi, de ce preferă eroul basmului românesc o astfel de alegere, ce anume îl
exaltă pe erou încât alegerea sa să fie unilaterală?100. Un posibil răspuns ni-l
poate oferi, din perspectivă hermeneutică şi fenomenologică, basmul
Făt-Frumos cu părul de aur, despre care aminteam anterior. Acolo, spre a
sublinia timpul optim al unui lucru de făcut (şi anume: măritişul lor), fata cea
mare alege o modalitate (plastică) de a sugera transformarea corporalităţii:
fiecare dintre cele trei fiice ale împăratului îi aduce acestuia un pepene aflat în
diferite stadii de coacere. Dacă fata cea mare îi aduce tatălui un pepene care „se
cam trecuse”, iar pepenele celei mijlocii este unul care „era tocmai bun de
mâncat”, în schimb, pepenele adus de fata cea mică a împăratului „dase în
copt”. Este vorba, fără îndoială, de aceleaşi forme veşnic reînnoite pe care le are
sau le ia corpul unei fiinţe feminine. Cu amendamentul că, din perspectiva
hermeneutic-fenomenologică amintită, nu credem că avem de-a face deloc cu
formele fizice, palpabile, ale corpului biologic-carnal imediat, ci cu inepuizabila
bogăţie a alterităţii corpului. Aflate între ceea ce ar fi trebuit să se întâmple
(fata cea mare = „se cam trecuse”), ceea ce ar trebui să se întâmple (fata cea
mijlocie = „era tocmai bun de mâncat”) şi ceea ce va trebui să se întâmple (fata
cea mică = „dase în copt”), aceste forme de reprezentare imagologic-corporală
ne vorbesc despre limitele carnalităţii, despre condiţia perisabilă a biologicului
care poate şi/sau trebuie să se perpetueze pentru a exista. Practic, trupurile celor
două fiice mai mari ale împăratului sunt trupuri ale prezentului-înspre-trecut
şi ale prezentului, trupuri încă nefecundate, dar fecundabile (acele „se cam
trecuse”, „era tocmai bun de mâncat”), în timp ce trupul fiicei celei mici, trup
ce „dase în copt” este un trup al aşteptării, de-o agitaţie continuă, stimulator,
plin de viitoare promisiuni. Se poate spune că prin această alegere, eroul
basmului românesc îşi antamează, în prezent, viitorul: nu este vorba nicio
clipă de corpul vizibil (fizic, biologic), ci de cel invizibil, esenţial, corpul care
suprapune, de fapt, castitatea acestei fete mici a împăratului, înfiorând conştiinţa
şi conştienţa eroului, prelungind promisiunea unor viitoare trăiri deosebite.
Pătrunderea tainei divinităţii înseamnă, în toate basmele aduse în
discuţie de-a lungul acestui studiu, anularea statutului ontologic al acestor fiinţe
care trec, în mod inexorabil-ireversibil, în planul material/perisabil/efemer al
eroului, prin căsătoria dintre aceste două fiinţe din lumi/dimensiuni diferite.
Căsătorie care duce, inevitabil, la destrămarea instituţiei tinereţii (eterne) în
care fiinţa feminină trăise până atunci. Această adevărată „nuntă cosmică”101
100

Cu referire la această instituţie a tinereţii dată de fata cea mică a cuiva, este demn de
remarcat un aspect interesant: din miile de basme cuprinse de antologiile citate în acest studiu,
într-un singur basm (Basmul cu Verde-Împărat şi fata Împăratului Roşu, colecţia Gr. Creţu),
eroul principal alege, în mod conştient-explicit!, fata cea mare spre căsătorie!
101
Pentru această antropologie cosmică, cu premisele şi fundamentele alegerii de către
eroul basmului fantastic românesc a unei fiinţe dintr-o altă lume pentru căsătorie, şi cu
consumarea de către această fiinţă a propriei naturi/substanţe non-materiale în favoarea uneia noi,
eminamente materiale şi efemere, vezi C. Cioancă, Spre o antropologie cosmică? Premise şi

Instituţia tinereţii în basmul fantastic românesc
_______________________________________________________________________________

412

trebuie văzută atât ca o depăşire de sine a fiinţei feminine dintr-o altă lume102,
dar şi ca o adevărată cădere în carnalitate (şi) a ei, majoritatea basmelor
menţionând că aceasta are copil cu eroul! Totuşi, în majoritatea covârşitoare a
acestor basme, se pare că eroul râvneşte, concret-subiectiv, doar trupul carnal
al fiinţei feminine de-o frumuseţe desăvârşită, nu vitalitatea/substanţa ei
specială, non-materială. Căci, re-aducând-o în lumea lui din lumea ei, în care o
regăseşte după multe încercări, eroul basmului românesc desfiinţează integritatea
divin-corporală a acestei fiinţe feminine, doar aşa putând-o păstra aici, în lumea
sa materială, efemeră.

YOUTH INSTITUTION IN THE ROMANIAN FAIRYTALE
(Abstract)
A Romanian cultural reality of the fairy tale is the Youth institution. Deeply
traditional epic logical level, this cultural reality is both structural and conceptual,
significantly enriching the Romanian folk ethos. Bringing to the fore values, principles,
instruments of traditional spiritual substance, Youth institution comes to speak through
examples cited in this study, recurrence habits aimed feelings about participating in epic
characters. Thus, I could detect a certain scheme of representation and signification
expectations they have sentimental heroes of these tales. In this Youth institution scheme
(be it physical body, aesthetic or utopian dimension), It has an essential place, pivoting
around its entire approach epic. I tried to find, in the rich material was available,
qualities and limits, the focal point or equilibrium between Youth institution imaginary
object or topic. Especially of a corporality seen exclusively through the filter of
traditional mentality! To what extent we succeeded, remains to be seen.
Keywords: Romanian fairy tale, traditional imaginary, phenomenology of
feelings, youth institution.

fundamente ale alegerii la nivelul basmului românesc, în „Arhivele Olteniei”, Serie Nouă, nr. 27,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 357-366.
102
Există numeroase basme în care zâna alege să îşi părăsească lumea şi statutul special
pentru a se mărita cu un muritor (cu un cioban – Gr. Creţu, op. cit., I, p. 63; tot cu un cioban –
Angela Dumitrescu-Begu, op. cit., pp. 102-103; fiul unor „săraci lipiţi” – I. C. Fundescu, op. cit.,
p. 218; fiu de împărat – P. Ispirescu, op. cit., I, pp. 174-175, 201-202; I. Oprişan, op. cit., II, pp. 7,
48-49; I. Pop-Reteganul, op. cit., pp. 57-58, cu un pescar – pp. 215-216, fiu de pescar – pp. 280281 etc.).

RITUALUL ŞI SIMBOLISMUL BOTEZULUI LA PĂRINŢII
APOSTOLICI
RADU COSMIN SĂVULESCU



1. INTRODUCERE
Botezul reprezintă, în creştinism, modalitatea de intrare în comunitatea
eclesială, în Biserică. Dată fiind această importanţă deosebită de care se bucură
în toate cultele şi denominaţiunile creştine, Botezul constituie una dintre temele
frecvent abordate în discuţiile interconfesionale, adesea făcându-se apel la istoria
creştinismului primar pentru susţinerea argumentelor. În studiul de faţă, ne-am
propus să abordăm, într-o manieră succintă, modul în care ritualul şi
simbolismul Botezului au fost reflectate în literatura creştină imediat următoare
Noului Testament.
Nu am insistat, în cercetarea noastră, pe explicaţiile şi interpretările de
ordin teologic, căutând, în primul rând, să surprindem referirile la materia
principală întrebuinţată în săvârşirea tainei, şi anume, apa. Desigur, acolo unde
lucrările analizate s-au oprit şi asupra unei „teologii a apei”, am evidenţiat acest
aspect. Prezenţa apei ca mediu prin care omul intră în Biserică este explicabilă,
înainte de toate, prin calitatea deosebită a acestui element natural de a fi, în
acelaşi timp, locul genezei şi al extincţiei. Aşa cum observa Mircea Eliade, apele
constituie un „principiu al indiferenţiatului şi al virtualului, temelie a oricărei
manifestări cosmice, receptacol al tuturor germenilor”1. În aceste condiţii, ele au
un dublu rol, pozitiv şi negativ, pentru că implică nu doar naşterea, apariţia
vieţii, ci şi dizolvarea formelor, moartea, urmată, bineînţeles, de renaştere. În apa
Botezului moare omul cel vechi, iar din apă renaşte omul cel nou, în Hristos2.
În ceea ce priveşte scrierile pe care le-am supus analizei, acestea fac
parte din corpusul cunoscut în patrologie drept Părinţii Apostolici. Nu
cunoaştem foarte multe despre autorii acestor scrieri sau despre mediul imediat

Doctorand, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie; e-mail: savulescuradu@yahoo.com. Lucrarea de faţă a fost finanţată prin grantul
strategic POSDRU/159/1.5/S/140863, Cercetători competitivi pe plan european în domeniul
ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE), cofinanţat din
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013.
1
Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, ediţia a V-a, traducere de Mariana Noica,
Bucureşti, Humanitas, 2005 (1949, în limba franceză), p. 202.
2
După cum, de altfel, Iisus însuşi îi explicase lui Nicodim: „Adevărat, adevărat zic ţie:
De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan
3:5).

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 29, 2015, pp. 413-419
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în care au fost ele concepute şi redactate, însă, în mod indubitabil, lucrările în
discuţie reflectă tranziţia pe care a parcurs-o Biserica de la forma ei
neotestamentară la cea din perioada patristică. Această tranziţie este
caracterizată de frământări atât la nivelul organizării instituţionale, cât şi la nivel
doctrinar. Părinţii Apostolici descriu o viaţă creştină dinamică, în care linia
dintre canonic şi necanonic abia începea să se traseze şi în care iudaismul încă
îşi făcea simţită, pe alocuri, prezenţa. În cele din urmă, procesul de filtrare a
doctrinei creştine a lăsat în afara canonului neotestamentar atât scrierile pe care
astăzi le încadrăm în categoria Părinţilor Apostolici, cât şi o serie de alte scrieri
– considerate apocrife – al căror conţinut a părut Bisericii primare a fi prea
departe de nucleul conţinut de Evanghelii şi de corpsul epistolar
neotestamentar3.
În patrologia românească, categoria Părinţilor Apostolici cuprinde,
conform primului volum al celebrei serii „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”4,
următoarele scrieri din perioada Bisericii primare: „Învăţătură a celor
Doisprezece Apostoli”, „Sf. Clement Romanul, Epistola către Corinteni”,
„Omilie, numită a doua Epistolă către Corinteni a Sfântului Clement Romanul”,
„Epistola zisă a lui Barnaba”, „Epistolele Sfântului Ignatie Teoforul”,
„Sf. Policarp al Smirnei, Epistola către Filipeni”, „Herma, Păstorul” şi „Epistola
către Diognet”. În Patrologia lui Quasten, Didahia („Învăţătura a celor
Doisprezece Apostoli”), figurează în categoria formulelor liturgice şi a legislaţiei
canonice, anterioară cronologic Părinţilor Apostolici, în vreme ce „Epistola către
Diognet” este considerată parte a literaturii apologetice greceşti, locul său între
Părinţii Apostolici fiind luat de fragmentele păstrate din scrierile lui Papias de
Hierapolis. În studiul de faţă, ne-am oprit doar asupra a trei dintre scrierile
menţionate, şi anume, Didahia, Epistola lui Barnaba şi Păstorul lui Herma,
acestea conţinând cele mai bogate referiri la tema Botezului.
2. BOTEZUL ŞI IMPORTANŢA ACORDATĂ MATERIEI
TAINEI ÎN DIDAHIE
Didahia, cunoscută şi sub numele de Învăţătura celor Doisprezece
Apostoli, reprezintă una dintre scrierile cele mai importante ale creştinismului
timpuriu. Până în secolul al XIX-lea, se cunoştea doar faptul că această scriere a
existat, fiind citată în lucrările unor autori, precum Clement din Alexandria sau
Origen. Abia în anul 1873, mitropolitul Philotheos Bryennios al Nicomidiei a
descoperit un manuscris grec al Didahiei, pe care l-a şi publicat, în anul 1883.
3
Clayton N. Jefford, The Apostolic Fathers: An Essential Guide, Abingdon Press,
Nashville, 2005, p. 5.
4
Scrierile Părinţilor Apostolici, traducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, colecţia
„Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” (PSB), vol. 1, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1979. Citatele din Părinţii Apostolici, întrebuinţate în studiul de faţă,
provin din versiunile acestor scrieri regăsite în PSB, vol. 1.

Ritualul şi simbolismul Botezului la părinţii apostolici
415
_______________________________________________________________________________

Ulterior, în anul 1900, a fost descoperită şi o versiune latină a primei părţi a
scrierii. În ciuda faptului că descoperirea acestor manuscrise, în particular a celui
în limba greacă, ne-a oferit în mod evident o mai bună cunoaştere a vieţii
Bisericii primare, dezbaterea este încă deschisă în ceea ce priveşte autorul şi data
redactării scrierii. S-a susţinut, în cercetarea contemporană, că Didahia ar trebui
considerată, asemenea altor documente de acest tip din creştinismul timpuriu,
drept o consemnare scrisă a unei tradiţii orale. Cu alte cuvinte, nu ar fi existat un
singur autor şi nici măcar o singură sursă a ideilor expuse, ci scrierea ar fi fost
produsul comunităţilor creştine apostolice, circulând prin viu grai în interiorul
acestora şi între ele. De altfel, chiar şi titlul sub care acest set de învăţături este
cunoscut în zilele noastre i-a fost adăugat mai târziu, atunci când s-a trecut la
consemnarea în scris5. În ceea ce priveşte conţinutul Didahiei, acesta poate fi
împărţit în două mari secţiuni: cea dintâi, cuprinzând capitolele de la unu la şase,
este dedicată evidenţierii diferenţelor dintre „calea vieţii” şi „calea morţii”, tema
fiind prezentă şi în alte surse din perioada apostolică. În cea de-a doua secţiune,
accentul este pus pe disciplina şi organizarea eclesială6.
În această a doua secţiune, mai precis în capitolul al VII-lea, este
abordată şi tema Botezului. În termeni foarte succinţi, Didahia atrage atenţia
asupra faptului că Botezul trebuie săvârşit „în numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfîntului Duh, în apă proaspătă” (VII, 1)7. Interesant este faptul că textul insistă
destul de mult asupra apei în/cu care se săvârşeşte ritualul. Astfel, sunt prezente
prescripţii pentru situaţii particulare: „Iar dacă n-ai apă proaspătă, botează în altă
apă; iar dacă nu poţi în apă rece, în apă caldă. Dacă nu ai de ajuns nici una nici
alta, toarnă pe cap de trei ori apă […]” (VII, 2-3). În ultimul paragraf al
capitolului în discuţie – VII, 4 – textul afirmă necesitatea postirii înaintea
botezării, atât de către cel ce urmează să fie botezat, cât şi de către alţi membri ai
comunităţii. După cum se poate observa, Didahia nu insistă pe explicaţii sau
interpretări simbolice ale ritualului; mult mai importantă este săvârşirea corectă
a ritualului. Această abordare este în deplin acord cu linia generală urmată de
textul scrierii, instrucţiunile referitoare la Botez apărând imediat după cele şase
capitole dedicate căii vieţii şi căii morţii. Aşadar, candidatul la Botez – pe care
Didahia îl presupune a fi adult – ajunge primitor al Tainei numai după o
perioadă de pregătire, de instruire în ceea ce înseamnă viaţa creştină. Maturitatea
fizică şi cea morală sunt condiţiile pe care primitorii Botezului trebuie să le
îndeplinească, în viziunea Didahiei8.

5

Aaron Milavec, The Didache: Text, Translation, Analysis, and Commentary, Liturgical
Press, Collegeville, 2004, p. IX.
6
Cyril Richardson, Early Christian Fathers, New York, Simon & Schuster, 1996,
p. 161.
7
PSB, vol. 1, p. 28.
8
Everett Ferguson, Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the
First Five Centuries, Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans, 2009, p. 203.
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Revenind la materia folosită pentru săvârşirea ritualului, trebuie subliniat
faptul că expresia redată de traducătorii români prin „apă proaspătă” apare, în
originalul grec, sub forma ὕδατι ζῶντι (ceea ce s-ar traduce, literal, prin „apă
vie”). După cum au observat, însă, cercetătorii contemporani 9, dată fiind lipsa
oricăror altor interpretări simbolice referitoare la Botez, avem toate motivele să
considerăm că, în acest caz, autorii au avut în vedere apa curgătoare, aşadar
proaspătă, care se înoieşte mereu, graţie legăturii neîntrerupte cu izvorul. În
contrast cu această apă curgătoare, vie, se află apa stătătoare, fie că este vorba
despre un lac sau despre apă anume colectată pentru a servi drept mediu pentru
Botez10. Acest tip de apă poate fi folosit numai în situaţia în care condiţiile
geografice nu permit botezarea în apă curgătoare; la nevoie, apa poate fi şi
încălzită, dacă Botezul urmează să fie săvârşit într-o zonă cu climă rece. În orice
caz, singurele modalităţi în care primitorul tainei poate lua contact cu apă sunt,
potrivit textului Didahiei, afundarea şi turnarea, cea din urmă numai în mod
excepţional, atunci când cantitatea de apă este insuficientă pentru a permite
afundarea candidatului (VII, 3).
3. CURĂŢIREA DE PĂCATE PRIN APĂ, DUPĂ EPISTOLA LUI
BARNABA
Epistola lui Barnaba nu este, strict vorbind, o scrisoare, întrucât tonul nu
este unul personal, tipic genului epistolar, şi îi lipsesc şi elementele specifice,
precum introducerea sau concluzia. Mai degrabă, scrierea este un scurt tratat de
teologie, conţinând atât aspecte de ordin teoretic, cât şi practic. Totuşi, din
vechime lucrarea a fost cunoscută sub acest nume şi a fost considerată ca fiind
opera lui Barnaba, tovarăşul Apostolului Pavel, fiind aşezată de Codex Sinaiticus
chiar în canonul neotestamentar11. În perioada modernă, însă, cercetătorii s-au
dovedit tot mai reticenţi în ceea ce priveşte acceptarea lui Barnaba ca autor al
scrierii, invocând în primul rând argumente de ordin cronologic. Desigur, încă
mai există apărători ai opiniei că nimic nu elimină posibilitatea ca Barnaba
însuşi să fi fost autorul epistolei, însă contrariul acestei opinii pare să fi devenit
una dintre axiomele cercetării dedicate scrierii12.
9
Vezi, de pildă, Willy Rordorf, Baptism According to the Didache, în Jonathan
A. Draper (ed.), The Didache in Modern Research, New York-Leiden, E. J. Brill, 1996,
pp. 212-222.
10
Analizând, însă, influenţele iudaice asupra creştinismului timpuriu, Oskar Skarsaune
este de părere că sintagma „apă vie” nu trebuie considerată ca referindu-se, în mod necesar, la o
apă naturală curgătoare, ci la o apă provenită direct dintr-o sursă naturală. Cu alte cuvinte, Botezul
nu trebuie neapărat săvârşit într-un râu sau pârâu, ci condiţia precizată de Didahie era îndeplinită şi
dacă ritualul folosea apa de ploaie colectată sau apa adusă de la izvor prin intermediul apeductelor
(Oskar Skarsaune, In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity, Downers
Grove, InterVarsity Press, 2002, p. 365, nota 34).
11
Johannes Quasten, Patrology, vol. I, Christian Classics, Allen (TX), 1997, p. 89.
12
James Carleton Page, The Epistle of Barnabas: Outlook and Backrogund, T. bingen,
J.C.B. Mohr, p. 3.
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În ceea ce priveşte conţinutul scrierii, el prezintă elemente doctrinare,
precum preexistenţa lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu; realitatea existenţei Sale
pământeşti (cu toate aspectele şi episoadele ei); a doua venire şi Judecata (cu
unele nuanţe milenariste), precum şi Botezul, ca taină ce aduce iertarea păcatelor
şi îl transformă pe primitorul său în templu al lui Dumnezeu 13. Contrastul dintre
calea vieţii şi calea morţii, prezentat în Didahie, apare şi în Epistola lui Barnaba,
sub forma unui contrast între calea luminii şi calea întunericului, destinatarii
scrierii fiind îndemnaţi să-şi trăiască viaţa ca unii care au ales să urmeze întru
totul poruncile lui Dumnezeu14.
Tema Botezului este abordată în particular în capitolele XI şi XII ale
epistolei, pasajul deschizându-se cu următoarele cuvinte: „Să cercetăm dacă s-a
îngrijit Domnul să ne descopere mai dinainte ceva despre apă şi despre cruce”
(XI, 1)15. De fapt, întreg capitolul XI este dedicat apei, iar următorul are în
centru crucea. Prima constatare pe care o face autorul scrierii este că botezul
iudaic nu aducea iertarea păcatelor, ci era un ritual artificial, întocmit de către
evrei, care nu le putea oferi altceva decât moartea. În sprijinul acestei constatări
este citat pasajul Ier. 11:12-1316. De altfel, întreg fragmentul dedicat de Barnaba
temei Botezului abundă în citate scripturistice, scopul principal al autorului fiind
acela de a evidenţia iertarea păcatelor pe care o aduce Botezul creştin, în raport
cu cel iudaic17. Spre deosebire de Didahie, Epistola lui Barnaba nu conţine
referiri atât de precise la ritualul Botezului, chiar dacă apa, ca materie
fundamentală pentru săvârşirea tainei, este considerată într-atât de importantă
încât substantivul ὕδωρ (gr. apă) este folosit ca echivalent al Botezului însuşi.
Numai la XI, 11 găsim o referire la ritual, textul vorbind despre coborârea şi
ridicarea din apă, ca elemente componente ale Botezului. Aşadar, autorul pare să
cunoască drept practică obişnuită pentru săvârşirea tainei imersiunea sau chiar
cufundarea completă în apă18.
De notat că Epistola lui Barnaba face o legătură directă între capacitatea
naturală a apei de a curăţi de murdărie şi capacitatea Botezului de a curăţi omul
de păcate, pe de o parte, şi de a genera o nouă existenţă: „Noi, care ne coborâm
în apă plini de păcate şi de murdărie, ne ridicăm plini de roade în inimă” (XI,
11). Aşadar, regăsim în acest pasaj o dovadă a faptului că pe plan moral-religios
apei i-au fost atribuite calităţi purificatoare deosebite. Spălarea sau cufundarea,
în contextul Botezului, reprezintă ritualuri prin care persoanele sunt curăţite,
13

PSB, vol. 1, p. 112.
Clayton N. Jefford, op. cit., pp. 10-11.
15
PSB, vol. 1, p. 128.
16
„Spăimântează-te, cerule, şi de aceasta mai mult să se cutremure pământul, că două
rele a făcut poporul acesta: M-a părăsit pe Mine, izvorul viu al apei şi şi-au săpat loruşi groapa
morţii” (Epistola lui Barnaba XI, 2, în PSB, vol. 1, p. 128).
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Everett Ferguson, op. cit., p. 211.
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Maxwell E. Johnson, The Rites of Christian Initiation: Their Evolution and
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pregătite pentru a „face rod” şi pentru a lua contactul cu sacrul. Analizând acest
rol al apelor în istoria religioasă a omenirii, Eliade afirmă că ele „purifică şi
regenerează pentru că anulează «istoria», restaurează – fie chiar şi pentru un
moment – integritate aurorală”19. Bineînţeles, în teologia creştină, potenţialul
purificator şi regenerator al apelor este activat de Hristos, pentru că El este cel
care, în ultimă instanţă, curăţă şi readuce la viaţă, apele fiind considerate doar un
agent divin.
4. PĂSTORUL LUI HERMA – BOTEZUL ESTE ABSOLUT
NECESAR PENTRU MÂNTUIRE
Deşi este inclusă, în mod tradiţional, în rândul Părinţilor Apostolici,
scrierea Păstorul lui Herma prezintă trăsăturile specifice apocalipselor apocrife.
Lucrarea este compusă dintr-o serie de revelaţii transmise lui Herma la Roma de
către o bătrână şi un înger întrupat într-un păstor (de aici şi denumirea sub care
este cunoscută scrierea). Dovezile interne par să indice că Păstorul lui Herma a
fost redactată undeva la sfârşitul secolului I, însă Fragmentul Muratori
sugerează o dată mai apropiată de mijlocul celui de-al II-lea secol al erei
creştine. După Quasten, această aparentă contradicţie este dovada faptului că
scrierea a fost redactată în mai multe etape20.
În ceea ce priveşte conţinutul doctrinar, Păstorul lui Herma are în centru
ideea respectării poruncilor divine. Consideraţiile hristologice sunt limitate, în
multe cazuri existând suprapuneri între rolurile îngerilor sau ale Duhului Sfânt,
pe de o parte, şi rolul lui Hristos, pe de altă parte. Deşi referirile directe la
Vechiul Testament lipsesc aproape cu desăvârşire, scrierea prezintă numeroase
puncte similare cu tradiţiile sapienţiale iudaice. Cu toate acestea, Biserica
primară a avut, în general, o atitudine pozitivă faţă de Păstorul lui Herma,
scrierea figurând chiar în canonul biblic al lui Didim cel Orb21.
În mod paradoxal, în ciuda faptului că termenul „botez” nu apare
nicăieri în lucrare, Păstorul lui Herma conţine numeroase referiri la actul
Botezului, necesitatea şi efectele sale. De altfel, ideea că Botezul reprezintă o
condiţie sine qua non pentru mântuire este afirmată cu tărie în textul scrierii,
atitudinea categorică în acest sens fiind remarcabilă în contextul literaturii
creştine timpurii22. Mai mult decât atât, Herma este convins că Apostolii au
coborât în Infern după moarte, pentru a-i boteza pe drepţii care muriseră înainte

19

Mircea Eliade, op. cit., p. 208.
Johannes Quasten, op. cit., p. 93, aduce şi argumente în sprijinul acestei opinii,
reliefând aspecte de ordin istoric şi lingvistic ce indică faptul că Păstorul este compus din pasaje
aparţinând unor perioade diferite din creştinismul primar.
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Michael W. Holmes, The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations,
Baker Academic, Grand Rapids, 2007, pp. 443-444.
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Everett Ferguson, op. cit., p. 215.
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de Hristos; necesitatea Botezului este, deci, una absolută, mântuirea drepţilor
pre-creştini depinzând, şi ea, de primirea acestei taine23.
Referirile la apă, materia văzută a tainei Botezului, sunt şi ele prezente în
Păstorul lui Herma. Astfel, vorbindu-i despre zidirea Turnului – întruchipare a
Bisericii – bătrâna îi arată lui Herma „pentru ce se zideşte turnul pe ape! Pentu
că viaţa noastră prin apă a fost mântuită şi se va mântui”24. Şi aici, ca şi în cazul
Epistolei lui Barnaba, apa nu reprezintă doar mediul în care are loc Botezul, ci
înţelesul ei este cu mult mai larg, desemnând actul cu toate consecinţele şi
efectele sale. Texul Păstorului insistă, de asemenea, pe funcţia purificatoare şi
regeneratoare a apei, pentru că actul cufundării nu implică doar curăţirea de
păcate, ci şi inaugurarea unui nou mod de existenţă, fără păcat25.
5. CONCLUZII
Din cele prezentate, se poate lesne observa că Părinţii Apostolici, deşi
reflectă doctrina unei comunităţi creştine în tranziţie, acordă deja o importanţă
crucială Botezului. El este înţeles drept poartă de intrare în Biserică şi moment
de referinţă în existenţa persoanei. Botezul pune începutul unui nou mod de
existenţă, lăsând în urmă păcatele trecutului.
Părinţii Apostolici au surprins rolul pe care îl joacă apa în acest context,
Didahia preocupându-se chiar în mod deosebit de respectarea prescripţiilor
referitoare la apa întrebuinţată în ritualul Botezului. Epistola lui Barnaba şi
Păstorul lui Herma evidenţiază funcţiile purificatoare şi regeneratoare ale
apelor, arătând, totodată, că activarea acestor funcţii este posibilă numai în
Hristos.
THE RITUAL AND SYMBOLISM OF BAPTISM ACCORDING TO THE
APOSTOLIC FATHERS
(Abstract)
In the Christian doctrine, Baptism represents a fundamental sacrament, being
the gate through which humans enter the ecclesial community – the Church. Its
importance was underlined in the New Testament by Jesus Himself and was understood
as such by the Apostles. In the Early Church, although the doctrine was still developing,
Baptism was considered essential for the Christian life. The main writings from this
period, the Apostolic Fathers, contain several key references to the ritual and symbolism
of Baptism. In this paper I tried to highlight the main aspects concerning Baptism, found
in the Apostolic Fathers, with an emphasis on the ritual and particularly on the physical
matter used for the sacrament – namely water.
Keywords: Baptism, Early Church, Apostolic Fathers, ritual.
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I. La scurtă vreme după moartea lui Emil Cioran, în 1995, postul de
radio France Culture a transmis emisiunea Itinerariile lui Cioran, moderată de
către Alain Fienkielkraut, avându-i ca invitaţi pe Pierre-Yves Boissau, specialist
în literatură comparată la Toulouse, doctorand cu o lucrare despre Emil Cioran,
şi pe Gabriel Liiceanu. Dezbaterea a fost transmisă pe 18 noiembrie 19951.
Tema dezbaterii: Itinerariile lui Cioran. Nu cunoaştem circumstanţele
pregătirii discuţiei: cine a iniţiat-o, cui se datorează tema şi nici alegerea
invitaţilor. Itinerariile lui Cioran trimite însă, în chip imediat, la biografia
personajului şi antrenarea sa în istorie. Abia dacă este de aşteptat, cu un
asemenea titlu, ca discuţia să aducă în faţă şi opera. Itinerariul / itinerariile
privesc personaje, nu idei. Şi pentru că este vorba despre Cioran, nu va fi nicio
surpriză ca în Itinerariile sale să fie întâlnit exact ceea ce piaţa publică a
timpului impunea. Este vorba despre angajamentul legionar al acestuia din anii
1930.
Fiind vorba, aşadar, despre itinerarii, discuţia se va complica făcând loc
unui oarecare număr şi complicaţiilor aduse de pluralitatea acestuia. Cioran nu a
avut şi nu a urmat un singur itinerariu, fie acesta legionar. Au existat mai multe,
care s-au amestecat, au interferat, s-au ascuns unele pe altele, s-au generat şi
fertilizat reciproc până la nerecunoaştere. Teza a fost una simplă: a existat un
singur itinerariu al lui Cioran: cel dictat de implicarea sa în mişcarea legionară.
În rest, cele care au urmat odată cu stabilirea acestuia în Franţa au fost itinerarii
de travestire, de ascundere, de ştergere a urmei, itinerarii-palimpsest.
Ceea ce a fost ciudat în cadrul emisiunii este felul în care moderatorul,
Alain Fienkilkraut, a cedat unei astfel de direcţii. Deşi nu era nimic prestabilit,
cel care a condus discuţia nu a fost nici Alain Fienkilkraut – filosof minunat, de
altfel – şi nici Gabriel Liiceanu, mai în vârstă şi, categoric, cu mai multă
experienţă decât mai-tânărul, mult mai tânărul Pierre-Yves Boissau. Şi totuşi,
cursul discuţiei a fost condus de acesta din urmă.
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Ceea ce a urmat a fost un exerciţiu de defensivă: nu, Cioran nu a rămas
captivul unei poziţii de tinereţe, a dezavuat-o constant în mărturisiri publice şi
texte livreşti. Se poate întocmi chiar un dosar al apostaziei. Numai că tânărul
Pierre-Yves Boissau nu a fost convins nici de către Alain Fienkielkraut, nici de
către Gabriel Liiceanu, ale cărui pledoarii le găseşte – evident în chip fals –
stupide. El a fost câştigătorul din moment ce primii nu au reuşit să aducă în
centrul discuţiei opera şi nu biografia, aşa cum reuşeşte cel din urmă. Nu a fost
un final fericit pentru interpretarea lui Cioran.
Nici pentru tânărul doctorand combativ câştigul nu a fost cine ştie ce. A
obţine dintr-o astfel de gândire un rezultat de felul acesta este aproape inutil. La
ce foloseşte analiza unei filosofii când aceasta se dovedeşte a nu fi decât
escamotarea unei biografii, a unui episod regretabil din aceasta? Că întreaga
operă a lui Cioran, versantul francez al gândirii sale – şi cel mai valoros, după
opinia noastră –, nu este altceva decât un palimpsest, un decor prin care opera sa
românească – de tinereţe şi, cumva, mai săracă – este ascunsă, ştearsă şi
distrusă?
Nu credem că doctorandul francez avea cunoştinţă despre acelaşi lucru
spus de către un filosof şi estetician român, Ion Ianoşi, care, mai înainte,
remarcase ceva asemănător: despărţirea lui Cioran de limba română echivala cu
o încercare de ştergere a urmelor2.
Dincolo însă de toate acestea: de turnura discuţiei, de rezultatul ambiguu
şi personal, există o caracterizare a gândirii lui Cioran venită din partea aceluiaşi
personaj combativ şi recalcitrant: Pierre-Yves Boissau. Caracterizarea poate fi
numită interesantă, însă este mai mult decât atât.
Către finalul emisiunii, destul de şcolăresc, Alain Fienkilkraut întreabă
dacă opera lui Cioran, în rând cu a oricărui scriitor sau filosof, mă ajută să
gândesc mai bine lumea, să mă lecuiesc, eventual, de anumite iluzii, să trec
dincolo de aparenţe, să înţeleg; când citesc sunt animat de dorinţa de a înţelege,
iar atunci /…/ problema biografiei e neapărat secundă: mă poate edifica asupra
intenţiilor autorului etc., dar nu mă edifică asupra felului în care mă ajută să
gândesc. Vi se pare un criteriu legitim?3
Răspunsul lui Pierre-Yves Boissau este foarte interesant, orientând însă
discuţia către un orizont cu totul altul, mult mai fecund decât cel în care s-a
întâmplat să se petreacă: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Ne ajută să
gândim şi este operă stimulativă fiindcă este mefistofelică. (s.n. I. M).
Cu siguranţă, este mult mai simplu să te referi la biografia lui Cioran –
la viaţa sa, la eventuale evenimente cu profil mai pronunţat, să înregistrezi data
naşterii şi data morţii – decât la biografia ideii. De altfel, viaţa oricărui scriitor se
aşează mai lesne în canoanele biografiei, în consemnarea scriptică sau orală a
acesteia.
2
3

Ion Ianoşi, Idei inoportune, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1995, pp.120-122.
Alain Fienkilkraut, op. cit., p. 76.
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Pe scurt, istoria literară lasă destul de clar să se întrevadă aspectele facile
ale obiectului său şi, nu întâmplător – pentru a compensa ceva din aceste
caractere ale sale – se asociază cu teoria, devenind istorie şi teorie literară.
Poate, însă, că tânărul doctorand francez a înaintat, ceva mai încolo – odată
încheiată discuţia – pe terenul cerut de logica întrepătrunderii celor două, şi
afirmaţia sa, plină de promisiuni, a devenit ceva care să merite a fi povestită în
termeni de biografie.
*
Într-o convorbire privată, consemnată de François Fejtö4, acesta
povesteşte cum, discutând despre Faust al lui Goethe şi Tragedia omului a lui
Madách Imre, Emil Cioran face o scurtă, dar semnificativă referire la diavol: În
Faust, diavolul este slujitorul lui Dumnezeu. Mă întreb uneori dacă nu e tocmai
pe dos, dacă nu cumva Dumnezeu e slujitorul diavolului. Fiindcă dacă acceptăm
dă demonul, că diavolul guvernează lumea, totul se explică. Dacă însă
Dumnezeu e cel care domneşte, totul devine de neînţeles.
Dacă diavolul guvernează lumea, totul se explică. Tot ce denunţă
Cioran: mizeria, oroarea, boala – întregul dosar la negativităţii sale, devin clare,
de înţeles. Toate sunt compatibile cu un astfel de guvernământ şi cu un astfel de
personaj. Între ele există o compatibilitate de ordinul evidenţei.
Atunci, însă, când întregul dosar, întreaga depoziţie strânsă în cele zeceunsprezece cărţi purtând semnătura lui Cioran au ca referent pe Dumnezeu,
nimic nu mai este de înţeles. Între ce conţine dosarul, filă cu filă, rău după rău,
acuzaţie după acuzaţie, şi Dumnezeu, nicio compatibilitate nu mai este de văzut.
O astfel de lume nu poate fi înţeleasă cu un astfel de autor. Nu, hotărât, un astfel
de Dumnezeu nu poate crea şi susţine o astfel de lume.
Cioran nu face decât să ilustreze două lucruri: 1) să întocmească dosarul
răului din lume în toate amănuntele sale şi 2) să facă străvezie oroarea pentru ca
un astfel de dosar să poată fi imputat lui Dumnezeu.
Un uşor dezechilibru pulsează însă în ecuaţia de aici: dacă dosarul lumii
este complet (ceea ce nici nu este prea dificil de întocmit din moment ce lumea
însăşi este căzută şi din moment ce la însăşi izvoarele sale se vorbea despre
pâinea care urma să fie cucerită cu sudoarea frunţii), nu este la fel imaginea celui
care nu poate fi congruent cu această fiinţă a lumii, imaginea lui Dumnezeu. Nu
există un chip al lui Dumnezeu descris în termeni de dosar. Adică, păstrând acest
lexic, dosarul său este incomplet. Chipul său este numit, fiinţa sa – doar
presupusă, însă. În Demiurgul cel rău, carte în care ar fi de aşteptat să găsim
dosarul lui Dumnezeu, ceea ce se găseşte, de fapt, este dosarul uneia şi aceleiaşi
lumi căzute.

4

François Fejtö, în: Emil Cioran, Ţara mea, ed. cit., p. 94.
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*
Poate că Cioran nu face altceva decât să insiste, într-o depoziţie fără
sfârşit, asupra acestei incongruenţe dintre Dumnezeu şi lume. Poate că, în
termeni de înţelepciune populară, bate la porţi deschise.
Răul din lume – care poate fi şi un Rău al lumii! – nu are nevoie de
dosare. În construirea evidenţei sale nu este nevoie de argumente. De unde
atunci îndârjirea neobosită a acestui periferic, a acestui barbar de la poalele
Carpaţilor într-o chestiune atât de clasată, îndosariată şi arhivată? De la trăirea
experienţei tuturor acestora, spune Cioran. Cu un astfel de răspuns, întrebarea
încetează. Din nou, aşa nu se câştigă nimic. De aceea, fertilă nu poate fi decât
deschiderea dosarului, reluarea depoziţiei şi refacerea unui traseu, fie şi în
variantă personală.
*
Indicarea Răului din lume, doctrinar, este o îndeletnicire
a
uzurpatorului, a celui care încearcă, în chip indirect, să distrugă tronul Celui
preaînalt. Incapabil de înfruntare directă – cum ar putea fi aceasta este o
chestiune de imaginaţie, în niciun caz de descriere brută a forţei. Cum însă
atunci? Prin ceea ce depăşeşte forţa, fiind altceva decât ea, şi altfel. Totuşi, ce
fizionomie ar trebui să aibă? – diavolul procedează la înfruntarea indirectă:
subminarea lumii, a creaţiei. Subminarea lumii, sabotarea ei are, în finalul său,
nu lumea ca atare, ci fiinţa Creatorului său, pe Dumnezeu.
Subminarea lumii, sabotarea ei, nici măcar acestea nu au aparenţa
faptului ca atare. Nicăieri nu se petrece o înfruntare directă a lumii, poate cel
mult în descrierile mistice de tip Jakob Boehme5. Cum atunci? Prin numirea
Răului din ea, prin descrierea ororii, a mizeriei şi nonsensului. A descrie
non-sensul lumii, inutilitatea ei, este a intra în laboratorul naşterii sale şi a-i
incrimina temeiul.
Diavolul îşi deconspiră fiinţa în critica empirică şi transcendentală a
lumii, nu altfel. Acest debut se petrecuse deja la începuturi, când, prin avocaţii
săi, ademenise partea feminină a omului infirmând cele spuse de Domnul cu
privire la viaţă şi la moarte.
Şarpele, cel dintâi avocat al diavolului, o ispiteşte pe Eva prin
introducerea dubiului, a neîncrederii cu privire la ceea ce aceasta primise ca
adevăr despre fiinţa lumii.
*
Emil Cioran nu are o doctrină. Dosarul lumii, întocmit de el, priveşte
cazuistica lumii, inclusiv cazuistica transcendentă şi transcendentală a acesteia.
5

Jakob Boehme, Aurora sau despre răsăritul care se întrezăreşte, traducere de
Gheorghe I. Ciorogaru, studiu introductiv, note şi revederea traducerii de Rodica Croitoru,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993.
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Ar fi fost el mai eficient şi mai persuasiv în ceea ce spune – dar ce spune el
dincolo de caz? – dacă ar fi făcut-o în forma organizată a unei doctrine? Sau
eficienţa mesajului este mai perversă – fiindcă este mai ispititoare! – în forma
dezorganizată a gândirii libere de orice coerciţie organizată ca ordine sau
disciplină? Asupra acestui aspect este de presupus că nu se va şti niciodată cu
siguranţă.
Dar diavolul, de la a cărui strategie se inspiră, aşa cum afirmă tânărul
doctorand francez, are una? Nu, nu are nici el una. Faust al lui Goethe, adică
diavolul prezent acolo nu expune nimic de felul unei strategii sau, mai bine zis,
nu expune nimic de felul unei doctrine. O strategie, însă, există, Mefisto
urmează consecvent un plan, se achită de întreaga disciplină pe care acesta o
cere, fără să se abată cu nimic. Totuşi, o doctrină nu există, şi nici discuţiile sale
cu Faust nu alunecă în direcţia unei doctrine, iar o strategie nu este unul şi
acelaşi lucru cu o doctrină.
Dincolo însă de Goethe, al cărui diavol nu expune nimic de felul unei
doctrine, aşa ceva nu se găseşte nici în alt dosar literar sau artistic. Nicăieri nu
este de găsit doctrina, imaginea de ansamblu a raţiunilor pentru care acesta face
ce face. De fiecare dată, la Goethe, de exemplu, ce face diavolul este urmărirea
punctuală a obiectivelor sale. Nu întâmplător se vorbeşte despre faptă, în
preludiul la tragedia lui Goethe (aşa îşi numeşte Goethe piesa: tragedie, şi poate
acest lucru nu este lipsit de legătură cu faptul că tot ceea ce se petrece are doar
dimensiunea faptei, nu viziunea doctrinei!).
II. Advocatus diaboli – poate funcţiona un astfel de titlu în absenţa
cunoaşterii doctrinei celui în slujba căruia se află? Sintagma răspunde pozitiv. În
tot cazul, puţini sunt între cei pe care angajatorul de aici poate miza aşa cum o
poate face cu Cioran.
A spune că acesta s-a achitat bine de sarcină, că a pledat convingător
cauza, este, poate, prea puţin. Nu a rămas nimic din lume care să funcţioneze, iar
Creatorul acesteia s-a arătat deplorabil.
A lua lumea la bani mărunţi a fost mereu una dintre tehnicile de succes
ale subiectului în discuţie. Mai dificil a fost a lua aceeaşi lume în operaţia
financiară inversă. Propoziţia de final pentru Mărturisiri şi anateme este
elocventă prin ţintă: Cât timp va mai exista un singur zeu în picioare, misiunea
omului nu va fi încheiată6.
*
A fi avocat, indiferent de client şi indiferent de poziţia acestuia în
dialectica procesuală: apărare sau acuzare, presupune un preţ. Angajatorul
plăteşte întotdeauna pentru serviciile prestate. Care este aici preţul achitat? Ce

6

Emil Cioran, Mărturisiri şi anateme, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 187.
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i-a revenit lui Cioran în urma lungii sale pledoarii de care, categoric, s-a achitat
cu atâta succes?
III. Fireşte, a rezuma o doctrină a fost şi a rămas o miză importantă a
oricărei posterităţi filosofice, estetice sau de altă natură. În ciuda faptului că
rezumatul nu a beneficiat de un acord total, în ochii posterităţii (sau ai
contemporaneităţii!) faptul ca atare al rezumării s-a impus. Aşa a apărut
disciplina cvasiriguroasă a istoriei de specialitate: o istorie a doctrinelor.
Mult mai dificilă pare să fie abordarea unei gândiri non-doctrinare. Care
este, în această situaţie – specială, pentru că este mai rară! – modul de
procedură? Cum poate fi abordată o gândire care nu expune o doctrină şi care se
constituie din reflecţii marginale, dictate mai curând de aleatoriul unor sugestii
care nu se supun controlului, aleatorii în raţiunea şi rezultatele lor, nu
întâmplător surprinzătoare? Un autor precum Kierkegaard, mai degrabă
non-doctrinar şi uzurpator de doctrină decât amator? Dar Cioran?
Deoarece gândirea lor este de o asemenea natură, orice tentativă de
extragere a generalităţii, de vorbire în contul acesteia, riscă să o falsifice.
Rămâne că vorbirea despre o astfel de gândire trebuie să urmeze forma acesteia.
IV. Atunci când îşi adună într-un dosar(!) lucrurile pe care le admiră
(aici ar trebui un alt semn de exclamare – !), Emil Cioran vorbeşte cu totul
surprinzător (dar poate fi şi invers!) despre oameni. Nu despre idei, despre
istorie, evenimente, atitudini sau altceva. Pur şi simplu, despre oameni.
Un astfel de lucru poate fi, cum am spus, surprinzător, pentru că
exerciţiul de admiraţie cu greu se poate orienta către un subiect care adună în
sine întregul neant al lumii, dublat, în plus, de conştiinţa de sine ca una despre
neant.
De altă parte, aşa ceva nu surprinde pentru că nu subiectul în constituţia
lui efemeră, fizică sau psihică este admirat, ci reuşita expresiei.
În rest, ideile, istoria, un lucru sau altul, reuşite ale acesteia, toate ţin de
acel lot al Eclesiastului, dezavuate, deşertăciune şi suflare de vânt.
*
Dintre toate speciile de literatură, Cioran preferă biografiile, memoriile,
povestea vieţii. De regulă, cu excepţia celor care privesc filosofii şi filosofia…
Şi acestea însă, cu rezerva că nu duc în altă parte. Să devorezi biografie după
biografie ca să te convingi şi mai bine de zădărnicia oricărei făptuiri, a oricărui
destin7.
Îl pasionează gândirea reacţionară, exponenţii acesteia. Cei care, mai
degrabă, se opun istoriei şi optimismului generat de aceasta, de proiecte,

7

Ibidem, p. 125.
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imagini, adevăr. Cei care, mai degrabă, trag istoria în urmă, sceptici şi rezervaţi
în privinţa oricărei idei, a oricărui avans către iluzie şi promisiune.
Saint-Simon, Joseph de Maistre, Valery, Beckett, Saint-John Perse,
Mircea Eliade, Borges sau Wieininger, întreaga galerie a celor care neavând
şansa de a fi eroi, au fost anti-eroi, piese de un rang secund în imaginea acelora
care au pictat un alt tablou al lumii.
*
Dacă expresia contează atât de mult – felul în care un lucru este spus –,
este limpede în ce direcţie trebuie privit: literatura este expertul, nu filosofia.
Toate poveştile literaturii sunt unele şi aceleaşi. Numărul acestora este redus. O
poveste de iubire rămâne o poveste de iubire, aproape indiferent de epocă şi
timp. Felul în care se spune însă diferă, iar de acest fel ţine tot farmecul, toată
arta – expresia este totul. Nou e până la urmă timbrul, tonul, nota, ceea ce
fiecare aduce pornind de la intensitatea experienţei sale8.
Riscul în literatură nu ţine atât de poveste, cât de stil, dar, după cum se
ştie, stilul e omul.
*
Să-ţi înşiri în vorbe însăşi fiinţa, să povesteşti şi să te povesteşti9. Iată că
terenul literar se schimbă. De unde terenul literar predilect: lumea, era
dominator, acum este abandonat. În locul lui se propune însăşi fiinţa celui care
povesteşte, cu nimic mai prejos decât cealaltă fiinţă: a lumii.
Pornim la drum lung, spre marginile eului meu10. Altfel nu se poate: nu
pot vorbi decât despre ceea ce simt11.
*
Ce se poate întâmpla între marginile acestui nou ţinut, între limitele
eului meu? Este un astfel de ţinut suficient de larg şi de abundent în întâmplări
încât să suplinească şi să compenseze cu adevărat fauna celeilalte lumi, a lumii
adevărate, pline de istorie şi evenimente, în care se moare şi se trăieşte, în care
se exersează critica cerului şi indignarea pământului?
N-ar trebui să scriem niciodată despre nimeni12 cu excepţia decât despre
noi înşine – iată legiferarea pe care o aduce Cioran în materie de literatură.
Important este să-ţi tragi seva din propriile adâncuri13. Eul acesta, noi
înşine, pentru a se constitui în putere de literatură, condiţia prealabilă înainte de
acceptarea sa în calitate de substitut sau veritabil obiect literar, subiect valid al
8

Emil Cioran, în Gabriel Liiceanu, Apocalipsa după Cioran, Itinerariile unei vieţi,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 81.
9
Emil Cioran, Mărturisiri şi anateme, ed. cit., p. 115.
10
Ibidem, p. 75.
11
Ibidem, p. 13.
12
Ibidem, p. 128.
13
Idem, Sfârtecare, Bucureşti, Editura Humanitas, p. 49.
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acesteia, este: instituirea diferenţelor, varietatea întâmplărilor. Pe tărâmul său
trebuie să fie posibile tot atâtea întâmplări, la rigoare mult mai multe, decât pe
tărâmul obişnuit al lumii. Istoria Eului este mai bogată decât istoria lumii, altfel
nicio literatură a acestuia nu este posibilă.
Viaţa este aventură…14. Iar interesul pentru biografii, cel mai puţin
plicticos dintre genurile îndoielnice15. Întâmplările, aventurile, peripeţiile sunt la
fel de bine posibile şi în lumea eului, iar acesta nu este deloc mai sărac în astfel
de posibilităţi.
*
O sintagmă care nu s-a impus: aventuri intelectuale. Autorul unui astfel
de gen: cu totul altul. Se poate însă merge până acolo încât să se poată pretinde
romanul? Roman de aventuri intelectuale, de aventuri spirituale... Evident,
schimbarea este de anvergură: nicio privire nu mai vine acum să certifice
aventura. Tărâmurile Eului sunt invizibile, iar aventurile intelectuale, aventuri
spirituale, înseamnă cu totul altceva decât aventuri pe mare, în junglă sau
aventuri la Polul Nord…
*
De aici, poate, dificultăţile pe care le întâmpină orice încercare de
analiză a lui Cioran: de la inadecvarea de mijloace.
*
În lumea Gulagului, povesteşte Varlam Şalamov16, cel mai bine o
duceau povestaşii, cei care ştiau să povestească. Ei aveau trecere în lumea
blatarilor, a hoţilor şi tuturor infractorilor de drept comun. Nu „cincizecişiopţii”
– deţinuţii politici – din rândul cărora făceau parte intelectuali de toate speciile:
ingineri, profesori, ideologi etc. – ci, pur şi simplu, cei care erau în stare să
povestească sau să inventeze.
Dacă Emil Cioran ar fi rămas în ţară şi ar fi ajuns – ceea ce este aproape
o certitudine! – în închisorile comuniste, ar fi avut o şansă în plus: ştia să
povestească!
*
În rest, a întreba în privinţa posterităţii lui Cioran este un non-sens, o
întrebare cu totul anapoda. Ce fel de posteritate este de găsit celui care nu a
mizat pe timp, ştiut fiind că posteritatea este eternitatea imediată, scoaterea
morţii şi a limitelor din circuit?
14

Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. 14.
16
Varlam Şalamov, Povestiri din Kolîma, Iaşi, Editura Polirom, 2015.
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ADVOCATUS DIABOLI
(Résumé)
La difficulté de la réception d’Emil Cioran consiste, selon l’auteur, dans
l’exclusivisme d’un point de vue assumé d’une manière radicale. Cioran, a-t-il vraiment
partagé une telle perspective? Peu importe la réponse, car la cohérence propre à cet acte,
l’exclusion de toute alternative, a rendu Emil Cioran le représentant livresque d’une
manière de penser toute à fait originale!
Mots-clefs: philosophie, Cioran, Dieu, diable, radicalisme.

L’ARGUMENT ONTOLOGIQUE À TRAVERS LA
MÉTAPHYSIQUE
CONSTANTIN MIHAI



Notre étude qui implique un bref aperçu historique sur la métaphysique
suit la manière de fonctionner du principe de la causalité, son reflet dans la
démonstration de l’argument ontologique.
Nos points de repère partent de la philosophie platonicienne et de celle
aristotélique, les fondements de la métaphysique, en général pour aboutir à la
philosophie médiévale d’Anselme de Canterbury et de Thomas d’Aquin.
Platon et Aristote représentent dans l’histoire de la philosophie deux
manières spécifiques de concevoir le discours métaphysique dans le sens où le
théoricien de la philosophie des Idées est suivi par le théoricien de la philosophie
naturelle.
Anselme de Canterbury marque son type de discours théologicométaphysique par la démonstration de l’argument ontologique, figurant comme
le défenseur du réalisme contre le nominalisme. Thomas d’Aquin, dans le
prolongement de la doctrine aristotélique, réussit à créer un système théologicométaphysique où la raison et la foi coexistent seulement dans la mesure d’un
noesis qui renforce l’argument ontologique.
Platon, Aristote, Anselme de Canterbury et Thomas d’Aquin constituent
quatre paradigmes que l’on appelle «l’unité en diversité».
1.1 PLATON
La métaphysique platonicienne a comme noyau germinatif la théorie des
Idées, une question que Platon a reprise de l’école de Milet.
Mais qu’est-ce quʼelles sont Idées? La réponse de Platon est qu’elles
sont la vraie réalité d’où dérive l’être des choses. Or les idées ne sont pas réelles
comme les choses; mais ce sont la source de l’être des choses, la source du Bien.
Être, c’est valoir. Pour Platon, ce qui existe, possède par ce qui fait de la valeur,
car s’il y a quelque chose, c’est grâce à sa participation aux Idées1.
Pour Platon, il y a une multitude d’Idées: l’idée du Bien, du Beau
(kalos), de la Vérité (Dike), – tout ce que l’on appelle kalokagathia – et qui font
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Jeanne Hersch, L’étonnement philosophique. Une histoire de la philosophie, Paris,
Gallimard, 1993, p. 38.
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l’idée-matrice, l’Absolu. Grâce à ce niveau des Idées, l’Absolu se trouve en jeu
tant de fois qu’on remarque la relativité des choses du monde sensible.
Si Socrate parle des idées innées, Platon parle, à son tour, de la
réminiscence. Nous devons avoir comme prémisse la contemplation des Idées
avant notre naissance. La maïeutique socratique devient entropie, retour à la
nostalgie originaire, à un processus de réminiscence, anamnesis, en termes
platoniciens.
La prémisse de la contemplation des Idées, qui précède notre naissance2,
conduit à une sorte de paradoxe lorsque l’on doit forcer les limites de notre
pensée à comprendre même de manière négative ce qui est impensable. Plus
tard, les Chrétiens convertis ont pu reconnaître qu’à l’origine de leur conversion
fut Platon.
Si la véritable connaissance se trouve au niveau des Idées, l’homme a
une position moyenne entre le monde sensible et les Idées. Le passage de la
pensée logique, abstraite vers le niveau des Idées se réalise par la pensée
mythique où l’homme communique par le biais des représentations, des
symboles.
La philosophie de Platon réside dans la distinction entre la réalité et
l’apparence, dans le sens où l’on remarque la récurrence des arguments
parménidiens. Cette combinaison entre la logique parménidienne et la doctrine
orphico-pythagoricienne forme vraiment la synthèse de la philosophie
platonicienne3. Sa philosophie, comme toutes les autres philosophies de
l’Antiquité, auront en commun la particularité de cohabiter cette perspective de
discours philosophique avec le modus vivendi philosophique4. La fonction du
dialogue platonicien est celle de mener à une aporie et de révéler les limites du
langage, l’impossibilité de communiquer l’expérience morale et ontologique5.
L’Idée platonicienne doit être envisagée de deux points de vue : logique
et métaphysique. Du point de vue logique, l’Idée est une essence de la réalité,
mais aussi de la connaissance, donc tout ce qui implique l’intelligence est ce qui
existe. Du point de vue métaphysique, Nae Ionescu définit l’Idée comme la
justification de l’image des choses de la réalité sensible. De son côté, Mircea
Vulcănescu voit l’Idée comme une essence par laquelle les choses éphémères,
qui ne sont que de ternes copies du monde des Idées, existent.
Pourtant, dans la doctrine platonicienne des Idées, il y a une
déformation. L’Idée est la justification et l’explication d’une image de la réalité
sensible; pour Platon, l’Idée est la cause de la réalité sensible. Il ne s’agit ici
d’aucun rapport causal entre les Idées: la justification de la réalité sensible et
l’image de la réalité sensible qui se justifient par l’Idée. En tant que justification
2

Ibidem, pp. 40-41.
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4
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5
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et méthode d’identification de l’image de la réalité sensible, l’Idée a été prise
comme sa cause.
On assiste à un déplacement du plan de l’existence méthodique vers
celui de l’existence réelle. Pour Socrate, le concept est l’instrument
d’identification qui dépasse la réalité sensible; le concept est l’essence logique
des images, tandis que pour Platon, les Idées sont l’essence ontologique de la
réalité sensible. C’est le déplacement du plan logique vers celui ontologique.
La théorie des Idées réside dans la substantialité du concept.
L’explication pour la postulation ontologique des Idées se retrouve dans
l’orientation du plan logique vers celui ontologique. Chez Socrate, la question de
la causalité entre le concept et l’image se retrouve au plan logique: le concept est
la raison de connaître l’image ou l’objet. Chez Platon, le principe de la causalité
n’intervient pas sous la forme d’un principe de connaissance, mais d’un principe
d’existence. Si chez Socrate apparaît la ratio cognoscendi, chez Platon, c’est la
ratio essendi. Il ne s’agit pas d’un rapport de causalité efficiente entre l’Idée et
l’objet, d’un rapport dynamique, mais d’un rapport de justification, dans le sens
existentiel.
Le principe de la raison suffisante constitue le fondement de la pensée
de Socrate et Platon. Au niveau de la logique formelle, l’Idée platonicienne
correspond à l’hypothèse. La première méthode de vérification des Idées se
réalise par une méthode de la réduction à l’absurde. La deuxième méthode est la
méthode de la division, opération inverse qui suit le trajet dialectique de l’Idée.
À partir de ce déplacement du plan logique vers celui ontologique, la
pensée humaine a enregistré un progrès significatif concernant la logique, avec
Platon. Ce progrès, du point de vue de la logique formelle, est visible au niveau
de la méthode dialectique et des moyens de vérification des opérations logiques.
Autrement dit, il s’agit d’une théorie qui inclut deux méthodes
d’argumentation: la méthode de la division et la méthode de la réduction à
l’absurde, outre la théorie métaphysique de l’Idée qui a donné naissance à la
position logique de l’hypothèse.
Quant aux interprétations dynamiques du platonisme, on n’y souscrit
pas. La pensée platonicienne doit s’arrêter au domaine statique. Le rapport entre
l’idée et l’objet qui est définitoire pour la pensée de Platon est un rapport de
ratio essendi, donc un rapport qui résulte d’une attitude contemplative. Entre les
deux interprétations: statique et dynamique (l’école de Marburg, avec Natorp), la
position statique s’intègre dans l’attitude générale de la pensée platonicienne, qui
a tendance à faire l’homme jouir de la contemplation de l’Idée.
Par conséquent, on a deux éléments: la nécessité d’arriver au principe de
l’identité (Socrate) et la nécessité de dépasser l’actuel par une méthode qui fait
partie de notre mécanisme logique, en vue d’accéder à l’éternel. Avec Socrate et
Platon on a, théoriquement, toutes les données de la logique; tout ce qui suit à
partir d’Aristote jusqu’à présent n’est que l’adaptation de ce matériel.
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Platon brise l’harmonie originelle de la nature, quand il distingue la
pensée de la réalité. L’esprit (nous) ne fait plus un avec la physis: il est l’organe
grâce auquel celle-ci est représentée dans l’idée.
Ce qui n’était, pour les Présocratiques, que les deux possibilités
constitutives de la nature, la permanence et le devenir, la présence et l’absence,
en vient à désigner deux réalités qui correspondent à deux plans différents: le
visible et l’invisible; l’immuable et le corruptible.
Au royaume de la vérité délimité par le champ de vision de l’esprit,
Platon oppose le règne du sensible atteint par la perception. Il en résulte deux
conséquences qui vont orienter le destin de la métaphysique occidentale. Captant
dans le discours rationnel le langage de la nature, la philosophie des Idées
introduit une scission entre le langage et la pensée.
Parler, ce n’est plus s’ouvrir à une présence, mais accommoder la pensée
à l’expression d’une proposition. La vérité n’est plus la révélation de la réalité,
elle est le fruit d’une vision, la mise en équivalence de deux termes. L’esprit
s’ajuste à l’idée et règle le langage sur cet ajustement. La priorité accordée à la
représentation entraîne une seconde conséquence logique: la naissance de la
pensée par valeurs. L’esprit progresse d’idée en idée, jusqu’à ce qu’il aboutisse à
une Idée absolue régulatrice de toutes les autres.
Platon apparaît donc comme l’initiateur de la logique moderne.
L’homme est désormais condamné à être ce qu’il devient, pour avoir oublié qu’il
doit d’abord devenir ce qu’il est. En se pliant aux normes de la morale, il va
tenter de conquérir ce séjour (ethos) que son esprit, prisonnier de l’idée, juge
extérieur à lui. De même qu’entre l’idée et le langage déraciné se déploient les
figures de la logique, ainsi entre l’idée et l’ethos oublié surgissent les divers
appels de la valeur.
Chez Platon, l’idée du monde est celle d’un Dieu heureux en soi-même;
il oppose à ce monde divin une copie, un second monde, qui a pris naissance et
qui est visible6. Ainsi, le monde éternel a une copie dans le monde temporel,
mais par rapport à celui-ci, il constitue un second monde, dont le caractère
inhérent est essentiellement changeable. Cette image de l’éternel reste en unité
dans la détermination de tout ce qui est identique avec soi.
Ancré dans le temporel, le monde éternel acquiert deux formes: la forme
de ce qui est identique avec soi et la forme de l’Autrui, de ce qui se trompe.
Platon considère que dans la recherche de la nature, il faut distinguer deux
causes: la cause nécessaire et la cause divine. Il faut chercher partout le divin,
car il représente une téléologie, un but en soi et pour soi aussi et dans lequel
réside le bonheur; il faut aussi connaître les causes nécessaires des choses. Tout
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cela représente la recherche extérieure des objets du contexte et de leurs
relations.
En ce qui concerne le divin, le Créateur est Dieu; le divin appartient au
premier monde actuel et non pas au monde d’au-delà. Les Néoplatoniciens,
surtout Proclus, considère l’exposition du dialogue Parménide comme une
authentique théologie, la véritable révélation des mystères chrétiens7.
La théorie platonicienne de l’immortalité de l’âme, exposée dans
Phaidon et Phaidros, est en relation avec la théorie des Idées. La mort de son
maître Socrate donne à Platon le prétexte de gloser sur la problématique de
l’âme, de sa provenance, de son immortalité. L’âme n’est pas une Idée, elle n’est
pas issue du monde sensible. L’âme ne peut être une Idée, car celle-ci est une
forme éternelle et simple, immuable; l’âme est comparée à l’œil, au soleil d’où
résultent les attributs divins de bonté, d’intelligence8. L’âme est seule, libre,
c’est-à-dire qu’elle représente même sa décision. La preuve incontestable de
l’immortalité de l’âme, c’est la mort de Socrate, la mort comme thérapeutique,
comme sotériologie, d’où, plus tard, la relation avec la mentalité chrétienne et
orientale. Chez Platon, il ne s’agit pas d’une illumination venue du monde
d’au-delà, mais d’une action spécifiquement humaine.
Dans la tradition occidentale, les données fondamentales de la condition
humaine sont reconnues et acceptées9. Platon définit l’âme comme idée du
souffle vital répandu dans toutes les directions ; selon lui, elle est triodique: la
partie rationnelle se trouve dans la tête, la partie sentimentale dans le cœur, la
partie digestive au niveau du foie10.
La métaphysique de Platon constitue un point de départ pour la
démonstration de la causalité et de l’argument ontologique chez Aristote. Par
conséquent, la théorie des Idées et la théorie de l’immortalité de l’âme font la
base de la métaphysique, visant la réinterprétation de la problématique
platonicienne.
1.2 ARISTOTE
Antiplatonicien, selon une opinion courante en philosophie, Aristote
projette les formes ou les idées dans la matière sensible. En effet, dans la
Physique, il s’interroge sur la réalité du particulier, sur le «ceci», c’est-à-dire sur
les choses naturelles qui s’épanouissent d’elles-mêmes.
Contrairement à Platon, Aristote se rapproche de la conception de physis
selon les Présocratiques: la nature est pour lui le principe de mouvement (archê
7
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8

Constantin Mihai
435
_______________________________________________________________________________

kinêseôs) entendu non pas comme un transfert local à l’intérieur de l’espace,
mais comme une métamorphose qui ouvre l’espace lui-même.
Les réalités produites par la main de l’homme tirent leur origine, leur
forme et leur fin des réalités naturelles. Toutes deux prennent corps dans une
œuvre qui est la manifestation spécifique d’une présence cachée (entelechia).
Selon Aristote, l’œuvre est la forme intérieure de la nature, et, en tant
que telle, elle est privation et apparition. Heidegger souligne l’homologie qui
existe entre la vision aristotélicienne d’une nature dont la forme serait absence et
présence et celle de la physis parménidienne voilée d’ombre et de lumière.
Il semble que cette perspective soit opposée à celle de Platon aux yeux
duquel c’est la forme qui est réelle, parce qu’elle exclut le manque d’être qui
définit, par contre, la matière. Le renversement opéré par Aristote à l’intérieur du
platonisme est en fait commandé par une conception platonicienne des choses.
Les concepts de forme, de manifestation, de présence (ousia) sont très
ambigus. Ils recouvrent aussi bien l’univers du singulier concret que celui de la
généralité abstraite. La physis peut être subordonnée de deux manières: celle de
la présence mobile et celle de la permanence abstraite. Aristote n’a pu surmonter
l’aporie du dualisme platonicien.
Aristote projette sur la réalité le regard de l’idée. Aussi la nature n’est
plus cette totalité qui ravit l’homme d’étonnement : elle est un quelque chose
opposé à l’idée, une réalité étendue, une substance dont les accidents étalent les
nuances. La pensée n’est plus identique à la naissance de l’homme à l’intérieur
de la physis, elle devient connaissance de l’autre au moyen de l’idée.
Aristote essaie de remédier à l’ambiguïté de son ontologie par recours à
la théologie. Les deux définitions de la philosophie: «science des premières
causes et des premiers principes» et «science de l’étant en tant qu’être» finissent
par coïncider.
Dieu est la cause ultime qui justifie à la fois les caractéristiques
générales de l’être et les déterminations spécifiques de l’étant. Dieu est l’Être qui
résorbe en lui les faux dualismes de la pensée, Il est le Deus ex machina de la
philosophie. Il reste le fruit de cette représentation dont Il résout les apories, le
Dieu de l’onto-théologie. C’est cette image de l’Absolu qui conditionnera
largement la pensée de Dieu dans la métaphysique et la théologie occidentales.
La métaphysique connaît son intégration dans un système harmonieux
par la philosophie d’Aristote qui pose le fondement de la philosophie comme
science, en y incluant la logique, la physique, la psychologie, les sciences
naturelles, l’éthique, l’astronomie, la politique, la rhétorique et la poétique.
Avant de percer le système aristotélique, nous devons définir ses
concepts opérationnels: «matière», «forme» et «cause». Selon Aristote,
«matière», c’est «l’être en potence»; «forme» (eidos), c’est «l’être en acte».
Donc tout ce qui comporte une virtualité – «être en potence» – devient une
actualisation de l’être – «être en acte».
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Le concept de «cause» est essentiel pour Aristote. De nos jours, ce
concept a perdu sa valeur initiale, car il est toujours mis en relation avec le
concept d’effet par une sorte d’enchaînement où le terme A suit le terme B.
Aristote définit la cause comme une des conditions de la réalité d’une chose
quelconque. Il distingue quatre types de causes: «matérielle»; «formelle»;
«efficiente» et «finale», la plus importante pour le philosophe.
Ces quatre types de causes sont expliqués par rapport à un créateur de
statues: le marbre est la cause matérielle de la statue; la cause formelle, c’est
l’essence de la statue qui va être produite; la cause efficiente, c’est le contact
entre le ciseau et le marbre, tandis que la cause finale, c’est le produit fini.
Toutes ces causes convergent à l’actualisation de l’être; elles
déterminent le passage de l’indétermination vers la détermination, de «l’être en
potence» vers «l’être en acte». La cause finale n’implique pas seulement les
actions des gens; elle se retrouve aussi dans la structure du monde et de l’être.
Chez Aristote, l’eidos (la forme), par rapport à l’eidos platonicienne (l’Idée),
possède une signification fonctionnelle, dynamique dans le processus
d’actualisation. Si, chez Platon, l’Idée est séparée de la matière, étant
transcendante, immuable, chez Aristote, la forme est immanente11.
La théorie des universels s’attarde sur la signification des noms et des
adjectifs. Tout ce qui désigne un nom propre est une «substance», tandis que les
noms communs et les adjectifs forment «l’universel»12. Aristote développe aussi
une conception dynamique et finaliste sur la nature. Il y a trois types de
substances: les substances périssables et sensibles qui forment le premier niveau
représenté par les plantes et les animaux; les substances sensibles et
non-périssables qui forment le deuxième niveau représenté par les objets de
poids; les substances non-sensibles et non-périssables – le troisième niveau
représenté par l’âme et Dieu13.
L’Idée de primum movens dans la philosophie d’Aristote constitue le
mécanisme-déclenchateur de son système. «Le premier moteur» est éternel et il
provoque le mouvement de toutes les autres. «L’acte pur» est le bien suprême,
l’intelligible, c’est Dieu, l’activité totale. C’est la pensée, la pensée qui se pense,
la pensée en acte, sans aucune matière, sans non-détermination ou potence.
Chez Aristote, la pensée, en tant que pensée qui se pense, la pensée
comme acte pur – y voir plus tard la philosophie de Heidegger Sein-DaseinSeindes –, est un «chiffre» (Jaspers), un moyen d’expression symbolique. Les
limites de l’hiérarchie ontologique sont représentées par les binômes: matière vs
forme; être en potence vs être en acte. La pensée divine, c’est la pensée de la

11

Jeanne Hersch, op. cit., p. 62.
Bertrand Russell, op. cit., p. 176.
13
Ibidem, p. 180.
12
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pensée. Il trouve même un reflet de cette perfection, dans le mouvement
circulaire de l’univers14.
L’intellect divin gravite autour des choses, des gens, car Dieu est la
cause finale de toute activité. Tout comme Spinoza plus tard, Aristote soutient
qu’il y a une relation unidimensionnelle dans le rapport homme-Dieu: l’homme
doit aimer Dieu, tandis que Celui-ci ne le doit pas. La dualité entre le corps et
l’âme n’est plus perçue comme une rupture de facture platonicienne, elle
constitue une unité indestructible, car l’âme est la cause finale du corps.
Dans son ouvrage Sur l’âme, Aristote ridiculise la théorie
pythagoricienne de la transmigration. L’âme se détruit et périt avec le corps.
L’âme est le premier niveau de l’actualité d’un corps naturel avec sa potentialité.
Le philosophe opère une distinction entre l’âme et l’esprit qu’il considère plus
élevé et non-lié au corps. L’esprit est notre partie qui comprend les
mathématiques et la philosophie. Tout comme Platon, Aristote soutient
l’immatérialité de la divinité, que la providence répand aussi sur les corps
célestes.
Outre les quatre éléments: l’eau, l’air, le feu et la terre, il y en a encore
un cinquième qui entre dans la composition des corps célestes. L’âme, étant
immatérielle, c’est l’actualisation primaire d’un corps naturel et organique qui
possède la vie en potence. Par le terme «d’actualisation», Aristote comprend tout
ce qui a une forme immatérielle. Cette actualisation est de deux types: une
actualisation potentielle, comme celle d’Hermès où le cire peut acquérir les
empreintes voulues ou comme celle d’une statue en bronze; et l’autre,
l’actualisation possédée lorsque Hermès ou la statue sont réalisés15.
Le principe de la causalité est important dans la philosophie d’Aristote
pour démontrer l’argument ontologique du premier moteur comme acte pur. La
dimension contemplative de l’intellect divin, c’est le point culminant de
l’activité de nous (esprit). La théorie et la praxis convergent vers l’action
contemplative représentée par Dieu et l’Univers.
C’est l’intellect humain, uniquement, qui a le privilège de s’ériger
jusqu’à l’intuition non-discursive et instantanée de cette réalité dans la mesure
où il peut imiter l’indivisibilité du noesis divin. Les limites du discours
aristotélique proviennent de l’incapacité de transmettre à l’auditeur la
connaissance et la conviction. De même que pour Platon, la véritable
connaissance surgit seulement par une relation continuelle avec les concepts, les
méthodes, mais aussi avec les faits remarqués16.

14
Jeanne Hersch, op. cit., p. 71; voir aussi Pierre Aubenque, Le problème de l’être chez
Aristote, Paris, PUF, 1962; Études sur la «Métaphysique» d’Aristote, Paris, J. Vrin, 1979.
15
Diogène Laërce, op. cit., pp. 590-592.
16
Pierre Hadot, op. cit., p. 141.
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1.3 ANSELME DE CANTERBURY
La philosophie médiévale, imprégnée de la mentalité chrétienne, se
trouve au service de la théologie. Philosophia ancilla theologiae est
emblématique pour le Moyen Âge chrétien, d’autant plus que la raison sert au
renforcement de la foi. Anselme de Canterbury pense qu’il est nécessaire à
l’homme de renforcer sa foi, refusant de soumettre les Saintes Écritures à la
dialectique.
Neque enim quaero intelligere ut credam, sed credo, ut intelligam sont
les paradigmes d’Anselme de Canterbury qui utilise la foi dans le processus de
compréhension. Le rapport foi versus raison est péremptoire pour la
démonstration de l’argument ontologique. Inspirée d’Augustin, l’œuvre
anselmienne qui consiste dans la démonstration de l’existence de Dieu, dépasse
les preuves augustiniennes par la rigueur et la solidité de la construction
logique17.
L’argument ontologique est apparemment simple. Dieu est parfait, la
perfection implique l’existence. Si Dieu était parfait sans exister, il serait
possible de concevoir un autre être qui puisse avoir de l’existence. Cet être serait
alors plus parfait que Dieu. Donc, la perfection implique l’existence18.
Dans son argumentation, le théologien partait d’un fait, et non plus d’un
principe; l’expérience métaphysique et religieuse anselmienne prouvaient
l’existence de l’idée de Dieu. Partant d’un fait, l’argumentation d’Anselme de
Canterbury présente realiter une fissure du point de vue psychologique, mais
non pas logique et métaphysique19.
On peut formuler la démonstration en d’autres termes; on a le concept de
Dieu qui résume la perfection, donc, l’existence. En résumant l’essence du
concept de Dieu, on passe à l’affirmation ontologique, la présence divine comme
Être. La preuve ontologique est une sorte de révélateur, qui nous permet de
comprendre notre situation propre dans la question de la foi.
Anselme de Canterbury expose dans Monologium deux preuves qui sont
acceptées comme principes: les choses sont inégales en perfection; tout ce qui
possède un degré plus ou moins élevé de perfection est dû à la participation à
cette perfection.
Toutes ces deux preuves conduisent Anselme de Canterbury à la
conclusion que tout ce qu’il y a dans l’univers, toutes ces choses ont une seule
cause: cette cause qui existe seulement par soi-même et qui est représentée par
Dieu.
17
Étienne Gilson, La philosophie au Moyen Âge, 2e édition revue et augmetée, Paris,
Payot, 1986, p. 241.
18
Jeanne Hersch, op. cit., p. 108.
19
Nae Ionescu, Curs de metafizică. Teoria cunoştinţei metafizice (Cours de
métaphysique. La Théorie de la connaissance métaphysique), Bucureşti, Humanitas, 1995,
pp. 252-253.
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Un troisième argument qui peut nous conduire vers Dieu, c’est la
référence aux degrés de perfection des choses. Il existe une nature
nécessairement supérieure aux autres choses. La démonstration anselmienne
réside dans l’impossibilité de ne pas finir une série par un seul terme, lorsque
cette série est une hiérarchie avec un nombre fini de termes.
Les trois preuves présentées ont en commun le fait de partir d’une réalité
donnée et d’éclaircir les aspects de l’expérience. En effet, il y a le bien, l’être, les
degrés de l’être, mais c’est l’existence de Dieu qui explique les divers aspects de
la réalité. Quoique démonstratives, les trois preuves antérieures sont
compliquées; il en est nécessaire une, suffisante à soi-même d’où proviennent
les deux autres. Cette preuve qui part de l’idée de Dieu nous est donnée par la
croyance et elle est suffisante dans la vision anselmienne. Les principes sur
lesquels s’appuie cette argumentation sont les suivants: la notion de Dieu donnée
par la foi; être dans la pensée, c’est être vraiment; l’existence de la notion de
Dieu dans la pensée demande d’une manière logique l’affirmation de son
existence en réalité20.
Il y a dans la pensée une certaine idée de Dieu; or, cette existence qui est
réelle réclame, de façon logique, l’existence de Dieu. L’argument ontologique se
réalise par une comparaison entre l’être pensé et l’être réel. La théorie
anselmienne des Idées divines est l’équivalent de la théorie eriugénienne des
Idées créées21.
L’existence étant une avec l’essence (essentia), Dieu est l’Alpha et
l’Oméga, immuable, son essence reste identique à soi-même, sans admettre
aucun accident, substance et l’esprit individuel. Il ne peut être inclus dans la
catégorie de la substance qui ne correspond qu’aux êtres crées; Il EST dans le
sens total du terme, mais par rapport à Lui, les autres êtres n’existent pas22. La
preuve de l’existence de Dieu déduite seulement de son idée reste une des
expériences métaphysiques qu’on peut placer sous la marque de l’éternel.
Par conséquent, toute la théologie d’Anselme de Canterbury est un
dialogue profond entre la logique et la révélation chrétienne. L’argument
ontologique renforce une fois de plus l’affirmation que la foi naît de grandes
perspectives dans la compréhension du logos.
1.4 THOMAS D’AQUIN
Thomas d’Aquin ne parviendra pas à lever l’ambiguïté de la
métaphysique aristotélicienne. L’être qu’il interroge désigne tantôt le lien
logique qui unit le sujet et le prédicat, tantôt l’objet transcendantal vers lequel se
porte l’esprit connaissant, ou bien le principe même de l’existence (actus
20

Étienne Gilson, op. cit., p. 246.
Ibidem, p. 248.
22
Ibidem, p. 249.
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essendi). La même équivoque plane sur le concept de vérité qui, au plan du
jugement, réalise l’ajustement de la pensée à l’objet, mais qui, en sa racine, nous
découvre l’être des choses (veritas in re).
Thomas d’Aquin, qui fait œuvre de théologien et non de philosophe, voit
en Dieu le couronnement de l’être et du vrai, le fondement dernier de l’esprit,
l’Étant Absolu. Il nous offre ainsi un exemple de ce dépassement de la
métaphysique exigé par la problématique de la théologie. Thomas d’Aquin
n’accepte pas l’argument ontologique d’Anselme de Canterbury, car toute sa
démonstration s’appuie sur l’idée que l’homme possède de Dieu.
Par rapport à Anselme de Canterbury, Thomas d’Aquin essaie d’utiliser
un concept adéquat de Dieu, parcourant la série entière des êtres connus de
l’homme jusqu’au point limite auquel on peut arriver et où se trouve le véritable
concept de Dieu. C’est une méthode aristotélique que Thomas d’Aquin applique
dans son argumentation.
Il part de l’expérience: les choses en mouvement, les relations causales.
Parcourant le fil des causes et des effets, on arrive au premier moteur, à la cause
de soi. Dieu apparaît au niveau de cette dernière limite de la continuité.
Examinant l’ordre empirique, Thomas d’Aquin révèle une finalité. Tous ces
schémas de pensée sont différents de l’argument ontologique d’Anselme de
Canterbury.
Il y a dans la pensée de Thomas d’Aquin deux voies spécifiques pour
connaître Dieu: via negationis et via eminentiae. On peut affirmer de Dieu,
d’une manière négative, beaucoup de choses, sans prétendre le réduire aux
normes humaines. Par la négation on peut garder les dimensions exactes et
véritables de Dieu. L’autre voie (via eminentiae) implique une sorte de sacrifice
noétique, ce que Thomas d’Aquin appelle sacrificium intellectus. Ce concept
s’applique aux hommes qui renoncent à utiliser la raison – ils la considèrent
profane – pour s’ouvrir sans réserves à l’inspiration divine.
Thomas d’Aquin introduit un autre concept, celui d’analogie, par lequel
on a la possibilité d’attribuer des qualités à Dieu. Grâce à la fonction de cette
notion, considérons des qualités humaines auxquelles on peut donner une
dimension et une signification transcendantes. Cette méthode analogique est
complémentaire avec via eminentiae.
L’ouvrage définitoire pour sa pensée, Summa theologiae, vise une
systématique de ses idées qui forment la métaphysique chrétienne. La première
partie, De Deus, a comme thème central l’harmonie entre la foi et la raison.
Thomas d’Aquin veut unir la philosophie d’Aristote avec la pensée chrétienne.
Selon lui, la doctrine sacrée est nécessaire pour la rédemption de l’homme; elle
constitue la vraie science spéculative et pratique.
Démontrant l’existence de Dieu par le principe de la causalité, on établit
que Dieu est le Créateur du monde. En tant que qualité absolue et infinie de
l’être, Dieu englobe virtuellement l’être et les perfections de toutes les créatures;
le moyen dont l’être émane de la cause universelle s’appelle création. Pour la
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définir, il faut tenir compte de trois éléments: le problème de la création
implique non pas une chose particulière, mais la totalité de tout ce qui existe; la
création n’est que le don même de l’existence; la création suppose une essence
créatrice.
Voyant ces trois conditions postulées, on peut concevoir que la création
doit être libre. Pour Thomas d’Aquin démontrer, c’est partir de l’essence des
choses incluses dans l’univers créé. L’existence des créatures est, donc,
radicalement contingente par rapport à Dieu. Elle peut être déduite, car,
postulant Dieu en tant qu’Acte Pur, non pas seulement de la pensée, comme le
faisait Aristote, mais de l’existence, se réalisent les trois conditions qu’une
création suppose: une production de l’existence de tout ce qui existe; une
production ex nihilo; la perfection de la qualité divine23.
Participer à l’Acte Pur ou à la perfection divine, c’est posséder une
perfection qui préexiste en Dieu. Par conséquent, la créature vient occuper une
place plus basse que le Créateur ainsi qu’il n’y a pas une relation réelle entre
Dieu et les choses, mais seulement entre les choses et Dieu24.
Tous les effets de Dieu préexistent en Lui-même. Dieu connaît les effets
avant de les produire. Augustin affirmait que les Idées préexistent en Dieu
comme des modèles des choses qui seront créées aussi comme des objets divins.
Si l’Univers doit son existence à une cause intelligente et, d’ailleurs, parfaite,
alors il en résulte que son imperfection ne peut être imputée à son Créateur. Dieu
a fait le monde dans la mesure où il comporte une certaine perfection et un
certain degré de l’être.
Voici les cinq preuves de l’existence de Dieu telles qu’elles apparaissent
dans Summa theologiae de Thomas d’Aquin: l’argument du Premier Moteur
(voir la théorie aristotélique); l’argument de la Première Cause qui dépend de
l’impossibilité d’une régression infinie; la source de la nécessité, argument qui
reprend le deuxième; les perfections qui ont leur origine dans quelque chose de
parfait; la motivation des choses d’agir, ayant un but spécifique.
Tout comme les grands métaphysiciens, Thomas d’Aquin s’est appliqué
à la Théodicée pour justifier l’Absolu. À la limite entre la théologie comme
sacra doctrina et la théologie comme partie de la philosophie, la théodicée allait
être une application de la métaphysique à l’Absolu de la croyance.
Les cinq voies pour connaître Dieu ont des caractères communs qui
prouvent qu’elles ne sont pas une diversification au même mouvement de
l’esprit humain. Toutes ces voies ont une base empirique, partant de la
constatation d’un fait par rapport aux arguments augustiniens et anselmiens. Les
cinq voies appliquent le principe de la causalité, utilisant dans ce but le pouvoir
de l’intelligence de surprendre, dans des choses concrètes, des essences
participantes subsistant dans les exemplaires de l’intelligence divine et
23
24

Ibidem, p. 534.
Thomas d’Aquin, Somme théologique I. La Théologie (De Deo), Paris, Cerf, 1997.

L’Argument ontologique à travers la métaphysique
442
_______________________________________________________________________________

maintenant la distinction entre le Créateur et sa créature. Ces voies impliquent
un ordre hiérarchique de causes, expliquées seulement par des causes
primaires25.
La métaphysique de Thomas d’Aquin reste ancrée dans le cadre général
où elle opère – la théologie – voulant offrir une opportunité de réconcilier le
discours théologique centré sur la révélation, sur la présence du logos divin et la
logique qui expérimente par les concepts le domaine de la connaissance
abstraite.
Thomas d’Aquin a ouvert par sa pensée de nouvelles perspectives dans
l’approche de deux disciplines qui ont un point commun: l’Absolu, traité de
façon différente.
ONTOLOGICAL ARGUMENT IN THE METAPHYSICS
(Abstract)
This study tries to reveal the essence of the ontological argument through the
classic metaphysics (Plato and Aristotle; Anselm of Canterbury and Thomas of Aquin).
Our main points begin from the Plato’s and Aristotle’s philosophy, the bases of
metaphysics in order to reach the medieval philosophy of Anselm of Canterbury and
Thomas of Aquin. If Plato and Aristotle represent two specific manners to conceive the
metaphysical discourse – the theoretician of the Idea’s philosophy is followed by the one
of the natural philosophy –, Anselm of Canterbury marks his type of theologicometaphysical discourse by the demonstration of the ontological argument. Instead,
Thomas of Aquin manages to create a theological-metaphysical system based upon the
coexistence between reason and faith, in the manner of noesis that consolidates the
ontological argument.
system.

Keywords: ontological argument, metaphysics, reason, noesis, faith, causality,
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Mircea Vulcănescu, Posibilităţile filosofiei creştine (Les Possibilités de la philosophie
chrétienne), in chapitre «Ideea de Dumnezeu în filosofia lui Thoma de Aquino» («L’Idée de Dieu
dans la philosophie de Thomas d’Aquin»), Bucureşti, Anastasia, 1996, pp. 63-92.

STUDII JURIDICE

INCIDENŢA NORMELOR UNIUNII EUROPENE ASUPRA
CAPACITĂŢII DE ANGAJARE A CETĂŢENILOR ROMÂNI
ROXANA RADU



Abuzurile fizice şi psihice pe care le implică munca şi exploatarea
economică a copilului, precum şi amploarea fenomenului atât în ţările slab
dezvoltate, cât şi în cele dezvoltate au fost doar câţiva dintre factorii care au
demonstrat necesitatea adoptării unor norme internaţionale privind fixarea unei
limite minime de vârstă pentru angajarea în muncă a copiilor şi stabilirea
condiţiilor minime de protecţie a sănătăţii, securităţii şi dezvoltării lor
biopsihice.
Pe plan mondial, preocupările OIM în acest domeniu datează încă din
anul 1919, când a adoptat Convenţia nr. 5 privind vârsta minimă a persoanelor
care muncesc, convenţie care a interzis munca copiilor sub 14 ani în
întreprinderile industriale.
În anul 1973, s-au adoptat Convenţia vârstei minime nr. 138 şi
Recomandarea nr. 146, care au prevăzut elemente suplimentare de decizie şi
acţiune în vederea eliminării muncii copiilor. Noutatea pe care au adus-o aceste
documente a fost preconizarea de acţiuni tripartite – guvern, patronate, sindicate.
În ansamblul de măsuri destinate ocrotirii copilului, o însemnătate deosebită o au
prevederile art. 22 din Convenţie, potrivit cărora statele se angajează să
garanteze şi să ocrotească interesele tuturor copiilor care ţin de jurisdicţia lor,
fără nicio distincţie, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie
politică sau de altă natură, a copilului, părinţilor sau reprezentanţilor săi legali,
de originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia lor materială, de
incapacitatea lor, de naşterea lor sau de altă situaţie.
UE a preluat multe dintre prevederile convenţiilor OIM, printre
principiile proclamate de Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale
ale salariaţilor, adoptată la Strasbourg în 9 decembrie 1989, numărându-se şi
dreptul la protecţie al copiilor şi al adolescenţilor.
În baza art. 118 a din TCE, care prevede adoptarea de către Consiliu,
prin intermediul directivelor, a cerinţelor minime pentru a promova
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îmbunătăţirea mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de
protecţie a sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, Consiliul a adoptat Directiva
94/33/CE privind protecţia tinerilor la locul de muncă. Această directivă face
distincţie între noţiunile de „copil” – orice tânăr care nu a atins vârsta de 15 ani
sau care face încă obiectul şcolarizării obligatorii impuse de legislaţia naţională;
„adolescent” – orice tânăr în vârstă de 15 până la 18 ani care nu mai face
obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia
naţională şi „tânăr” – orice persoană în vârstă de până la 18 ani având un
contract sau un raport de muncă definit prin legislaţia în vigoare într-un stat
membru şi care face obiectul legislaţiei în vigoare din acel stat.
Conform Directivei, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să ia
măsurile necesare pentru interzicerea muncii copiilor, să vegheze ca vârsta
minimă de angajare să nu fie inferioară vârstei la care încetează şcolarizarea
obligatorie impusă de legislaţia naţională şi, în orice caz, celei de 15 ani. Dacă
însă statele membre au o legislaţie mai avansată, ele nu pot regresa, invocând
această Directivă. De asemenea, li se impune statelor membre obligaţia de a
veghea ca angajatorul să le garanteze tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei
lor, precum şi obligaţia de a-i proteja împotriva exploatării economice şi a
oricărei munci susceptibile de a dăuna securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor
fizice, psihologice, morale, sociale ori de a le compromite educaţia. Prevederile
Directivei nr. 94/33 se aplică tuturor persoanelor sub 18 ani, care au un contract
de muncă sau o relaţie de muncă definită de normele de drept în vigoare într-un
stat membru şi care este guvernată de aceste norme. Art. 2 par. 2 al aceleiaşi
directive stipulează că dispoziţiile acesteia nu se aplică muncilor ocazionale sau
cu o durată scurtă, care privesc serviciile casnice prestate într-o gospodărie
privată sau muncile considerate ca nefiind nici dăunătoare, nici prejudiciabile,
nici periculoase pentru tineri în cadrul întreprinderilor familiale.
Datorită caracterului intuitu personae al contractului individual de
muncă, care nu permite prestarea muncii prin reprezentant, o persoană fizică
poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat, numai dacă are
capacitate juridică lato sensu, respectiv atât capacitate de folosinţă, cât şi
capacitate de exerciţiu1. În Dreptul muncii, disocierea capacităţii juridice în
capacitate de folosinţă (ca aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii2)
şi capacitate de exerciţiu (ca aptitudinea unei persoane de a încheia acte juridice
civile3) nu prezintă interes4, deoarece dreptul la muncă, ca aptitudine generală şi
1
Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Bucureşti,
Editura Rosetti, 2003, p. 18; Constantin Belu, Dreptul muncii. Ediţie revăzută şi adăugită,
Craiova, Editura Universitaria, 2005, p. 150; Alexandru Ţiclea, Dreptul muncii. Curs universitar,
ediţia a II-a actualizată, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2008, p. 201.
2
Art. 34 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
3
Art. 37 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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abstractă de a presta o anumită activitate în baza şi condiţiile pe care le
presupune încheierea unui contract individual de muncă, nu poate fi deţinut şi
exercitat efectiv decât de la împlinirea vârstei de angajare prevăzute de lege.
În România, persoana fizică dobândeşte capacitatea deplină de angajare
în muncă la împlinirea vârstei de 16 ani5, prezumându-se că de la această vârstă
deţine maturitatea fizică şi psihică necesară pentru a intra într-un raport de
muncă. În unele cazuri, vârsta de încadrare în muncă este majorată: spre
exemplu, muncitorii portuari, asistenţii maternali profesionişti, şoferii pentru
transporturi internaţionale de mărfuri sau călători sunt angajaţi numai de la
vârsta de 18 ani, iar femeile care doresc să profeseze ca gardian public sunt
angajate numai de la vârsta de 21 de ani. De asemenea, nu pot fi încadrate în
funcţia de gestionar persoanele care nu au împlinit vârsta de 21 ani, iar în unele
situaţii, de 18 ani6. În mod excepţional, prin act normativ se poate stabili o limită
de vârstă maximă până la care este posibilă încheierea unui anumit contract de
muncă: de exemplu, datorită specificului său, contractul de muncă în calitate de
asistent personal al unei persoane cu handicap se poate încheia (la prima
încadrare în muncă) numai până la vârsta de 50 de ani7.
Potrivit prevederilor art. 45 alin. 4 din Constituţie, ale art. 42 din Noul
Cod civil8 şi ale art. 13 alin. 3 din Codul Muncii, vârsta minimă de încadrare este
de 15 ani. Minorii care au vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani beneficiază de o
capacitate restrânsă de a se angaja, acest lucru fiind posibil doar cu acordul
părinţilor (ambii părinţi) sau al reprezentanţilor legali şi numai dacă minorului
„nu îi este periclitată sănătatea, dezvoltarea9 şi pregătirea profesională” (art. 13
alin. 2 din Codul Muncii)10. Codul Muncii a instituit astfel, indirect, o restrângere
4

Sanda Ghimpu, Gheorghe Mohanu, Condiţiile încheierii contractului individual de
muncă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1988, p. 20; Sanda Ghimpu, Alexandru
Ţiclea, Dreptul muncii, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura All Beck, 2001, p. 165; Alexandru
Athanasiu, Luminiţa Dima, Regimul juridic al raporturilor de muncă în reglementarea noului Cod
al Muncii, în: „Pandectele Române”, nr. 2/2003, p. 254; Idem, Dreptul muncii, Bucureşti, Editura
All Beck, 2005, p. 33.
5
Art. 13 din Codul Muncii.
6
A se vedea art. 3 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, modificată
prin Legea nr. 54/1994.
7
A se vedea H.G. nr. 626/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap.
8
Art. 42 din Noul Cod civil prevede: „(1) Minorul care a împlinit vârsta de 15 ani poate
să încheie acte juridice referitoare la munca, la îndeletnicirile artistice sau sportive ori la profesia
sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legii speciale,
dacă este cazul. (2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile şi execută tot astfel obligaţiile
izvorâte din aceste acte şi poate dispune singur de veniturile dobândite”.
9
Termenul „dezvoltare” semnifică atât dezvoltarea fizică, cât şi cea morală a minorului.
10
Conform reglementării anterioare, activităţile desfăşurate în calitate de salariat
trebuiau doar să fie corespunzătoare cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele minorului.
Potrivit Codului Muncii din 2003, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă condiţiile
de încadrare ar respecta dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele minorului, angajarea nu este
legală dacă periclitează pregătirea sa profesională. A se vedea Ion Traian Ştefănescu, Necesitatea
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a capacităţii juridice de a încheia un contract individual de muncă pentru minorii
care frecventează învăţământul general obligatoriu, în măsura în care le-ar fi
periclitată pregătirea profesională. Încuviinţarea (acordul) părinţilor trebuie să
fie dată în prealabil sau concomitent încheierii contractului de muncă, să fie
specială (să se refere la acel contract de muncă) şi expresă (să fie clară,
neechivocă). La încheierea contractului, se va face menţiune despre încuviinţare,
iar cei ce au dat-o (părinţii sau tutorii) vor semna contractul alături de minor11.
Sunt lipsiţi de capacitatea de a încheia contracte de muncă12 minorii care
nu au împlinit vârsta de 15 ani şi persoanele puse sub interdicţie din cauza
alienaţiei sau debilităţii mintale.
Interdicţia de a fi angajaţi îi vizează pe toţi minorii sub vârsta de 15 ani,
legislaţia românească neconţinând nicio prevedere referitoare la situaţia tinerilor
cu vârsta între 14-15 ani sau chiar între 13-15 ani, care pot presta munci foarte
uşoare, spre exemplu în domeniul artistic, cultural, sportiv, publicitar. Art. 4 par.
1 din Directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tinerilor în muncă interzice, ca
principiu general, munca prestată de copiii care nu au atins vârsta de 15 ani, cu
unele excepţii care vizează anumite activităţi specifice. Aceste excepţii de la
interdicţia generală de a munci sunt reprezentate de copiii care exercită activităţi
culturale sau similare; de copiii în vârstă de cel puţin 14 ani care lucrează în
cadrul unui sistem de formare în alternanţă sau de stagiu în întreprindere, în
măsura în care această muncă este prestată în conformitate cu condiţiile prescrise
de către autoritatea competentă, precum şi de copiii în vârstă de cel puţin 14 ani,
care efectuează munci uşoare, altele decât cele culturale sau similare. Încadrarea
copiilor în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter cultural, artistic,
sportiv sau publicitar este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile,
eliberate de autoritatea competentă pentru fiecare situaţie în parte (art. 5 par. 1).
În acest caz, muncile trebuie să fie uşoare şi pot fi efectuate de către copii
începând cu vârsta de 13 ani, pentru un număr limitat de ore pe săptămână şi
pentru tipuri de activităţi determinate de legislaţia naţională. Prin noţiunea de
„munci uşoare” înţelegem muncile care, datorită sarcinilor pe care le incumbă şi
condiţiilor specifice în care sunt efectuate, îndeplinesc două condiţii cumulative:
nu pot aduce prejudicii securităţii, sănătăţii sau dezvoltării copiilor; nu sunt de
natură să aducă atingere frecventării de către aceştia a şcolilor, participării la
programele de orientare sau de formare profesională aprobate de autoritatea
competentă sau aptitudinii copiilor de a beneficia de instrucţia primită. Prin
derogare de la procedura autorizării, statele membre pot stabili, pe cale
legislativă sau regulamentară, posibilitatea prestării de către copiii care au
modificării Constituţiei României cu privire la vârsta minimă de încadrare în muncă, în:
„Dreptul” nr. 4/2001, pp. 59-63.
11
A se vedea pct. 3, alin. 1 din Normele aprobate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale prin Ordinul nr. 185/1990.
12
A se vedea art. 13 alin. 3 şi 4 din Codul Muncii.

Incidenţa normelor UE asupra capacităţii de angajare a cetăţenilor români
447
_______________________________________________________________________________

împlinit vârsta de 13 ani a unor activităţi de natură culturală, artistică, sportivă
sau publicitară.
În lipsa unei prevederi exprese din legislaţia românească privitoare la
prestarea anumitor munci de către copiii care nu au împlinit vârsta de 15 ani,
singura soluţie legală este recurgerea la normele dreptului comun şi încheierea
unei convenţii civile13. Astfel, dacă minorul are vârsta cuprinsă între 14 şi 15
ani, convenţia referitoare la munca sa se încheie doar cu încuviinţarea prealabilă
a părinţilor sau a tutorelui ori cu autorizarea instanţei de tutelă14. Sub vârsta de
14 ani (între 13 şi 14 ani şi, uneori, chiar sub vârsta de 13 ani) contractul civil nu
va fi încheiat de către minor, ci de către reprezentatul său legal, ca orice act
juridic civil, în condiţiile art. 43, alin. 2, din Noul Cod Civil.
Obligaţiile generale ale angajatorului cu privire la protecţia tinerilor sunt
prevăzute de art. 6 al Directivei 94/33/CE:
a) asigurarea securităţii şi sănătăţii, ţinând cont de riscurile specifice;
b) evaluarea riscurilor15 legate de munca pe care o prestează tinerii,
ţinând cont de: echipamentul şi amenajarea locului de muncă şi de
postul pe care îl ocupă; natura, gradul şi durata de expunere la agenţi
fizici, biologici şi chimici; amenajarea, alegerea şi utilizarea
echipamentului de muncă şi interacţiunea acestora; stadiul formării
şi informării tinerilor;
c) informarea tinerilor cu privire la eventualele riscuri şi la măsurile
întreprinse în ce priveşte securitatea şi sănătatea lor; de asemenea,
angajatorul trebuie să-l informeze pe reprezentantul legal al
copilului cu privire la eventualele riscuri în muncă şi la măsurile
luate;
d) asocierea de către angajator a serviciilor de protecţie şi prevenire
prevăzute de Directiva nr. 89/391 privind securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, la planificarea, aplicarea şi controlul condiţiilor de
securitate şi sănătate aplicabile tinerilor în timpul prestării muncii.
Conform art. 7 par. 2 al Directivei nr. 94/33, este interzisă prestarea
următoarelor munci de către tineri:
a) cele care depăşesc în mod obiectiv nivelul capacităţilor lor fizice sau
psihice;
b) cele care implică o expunere nocivă la agenţi toxici cancerigeni, la
agenţi care cauzează alterări genetice ereditare, care au efecte

13

A se vedea Ion Traian Ştefănescu, O gravă eroare cuprinsă în proiectul Codului
Muncii, în: „Revista Română de Dreptul Muncii”, nr. 4/2002, pp. 7-11; Radu Popescu, Protecţia
tinerilor în procesul muncii, în: „Raporturi de muncă”, nr. 6/2003, p. 60.
14
Art. 41, alin. 2, din Noul Cod Civil.
15
Când se constată existenţa unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică, mentală ori
dezvoltarea tinerilor, are loc o evaluare şi supraveghere a stării de sănătate a acestora la intervale
regulate şi în mod gratuit.
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nefaste asupra fătului pe durata gravidităţii sau care au orice alt efect
nefast cronic asupra fiinţei umane;
c) cele care implică o expunere nocivă la radiaţii;
d) cele care prezintă riscuri de accidentare care nu pot fi identificate
sau prevenite de tineri;
e) cele care le pun în pericol sănătatea prin expunerea la frig sau
căldură, ori din cauza zgomotului sau a vibraţiilor.
Statele membre pot admite derogări de la prevederile art. 7 par. 2, în
cazul în care adolescenţii prestează munci indispensabile pentru formarea lor
profesională, cu condiţia ca protecţia securităţii şi sănătăţii acestora să fie
asigurată prin supravegherea muncii de către o persoană competentă, în sensul
art. 7 al Directivei nr. 89/391, privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
Prevederile art. 7 par. 2 al Directivei 94/33/CE au fost transpuse în
legislaţia românească prin intermediul H.G. nr. 600/2007 privind protecţia
tinerilor la locul de muncă. Astfel, în scopul protecţiei tinerilor de riscurile
prezentate de anumite activităţi pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor,
riscuri care rezultă din lipsa de experienţă, din conştientizarea insuficientă a
pericolelor existente sau potenţiale ori din insuficienta lor dezvoltare biopsihică,
art. 9 alin. 2 din H.G. nr. 600/2007 interzice angajarea oricărei persoane în
vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru activităţi care:
a. depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice;
b. implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care
determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive
pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv
cronic asupra fiinţei umane;
c. implică o expunere nocivă la radiaţii;
d. prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu
le pot identifica sau preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe
care o acordă securităţii în muncă, a lipsei lor de experienţă ori
de pregătire;
e. pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii
extreme sau din cauza zgomotului ori a vibraţiilor.
De asemenea, în Anexa la H.G. nr. 600/2007 sunt prevăzute şi
activităţile care implică o expunere nocivă la agenţii fizici, biologici şi chimici
care pun în pericol securitatea, sănătatea şi dezvoltarea tinerilor.
Referindu-se la munca prestată de copii şi tineri, Normele generale de
protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul comun al ministrului muncii şi al
ministrului sănătăţii nr. 578/1996, prevăd că:
– este interzisă folosirea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea unor
operaţiuni manuale de încărcare, descărcare şi transport (art. 155);
– se interzice folosirea tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiile cu
materiale şi produse periculoase, la lucrările de vopsit care comportă utilizarea

Incidenţa normelor UE asupra capacităţii de angajare a cetăţenilor români
449
_______________________________________________________________________________

carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a
tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi (art. 155 şi 422);
– pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, masele maxime
admise de transport, de susţinut sau de ridicat sunt stabilite în raport cu vârsta şi
sexul, şi anume, pentru femei – 5 kg şi pentru bărbaţi – 15 kg (art. 134).
În ceea ce priveşte timpul de muncă al copiilor, acesta este limitat,
potrivit prevederilor Directivei nr. 94/33/CE, astfel: a) la opt ore pe zi şi la 40 de
ore pe săptămână, când copiii sunt obiectul unui sistem de formare în alternanţă
sau de stagiu în întreprindere; b) la două ore pe zi şcolară şi la 12 ore pe
săptămână, atunci când copiii efectuează activităţi în timpul perioadei şcolare,
dar în afara orelor de învăţământ; în orice caz, timpul zilnic de activităţi nu poate
fi mai mare de şapte ore, iar pentru copiii care au împlinit 15 ani – de opt ore;
c) la şapte ore pe zi şi la 35 de ore pe săptămână pentru muncile efectuate în
perioada de inactivitate şcolară de o săptămână cel puţin; în cazul copiilor care
au împlinit 15 ani, limita timpului de muncă poate fi mărită la opt ore pe zi şi la
40 ore pe săptămână; d) la şapte ore pe zi şi 35 de ore pe săptămână pentru
muncile uşoare prestate de copiii care nu mai fac obiectul şcolarizării obligatorii
pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională. Timpul utilizat
pentru formarea adolescentului care lucrează în cadrul unui sistem de formare
teoretică şi/sau practică în alternanţă sau stagiu în întreprindere este inclus în
timpul de muncă. Când adolescentul îndeplineşte mai multe funcţii la angajatori
diferiţi, timpul de muncă este cumulat pentru a nu se încălca prevederile privind
limita maximă a timpului de lucru zilnic sau săptămânal. Sunt admise derogări
de la aceste prevederi referitoare la durata timpului de muncă numai pentru
motive cu caracter obiectiv.
Conform art. 9 al Directivei nr. 94/33/CE, munca copiilor în timpul
nopţii este interzisă fie între orele 22.00-06.00, fie între orele 23.00-07.00.
Statele membre pot autoriza munca adolescenţilor în timpul nopţii în sectoare de
activitate cu un caracter special, caz în care angajatorului îi revin două obligaţii:
munca adolescentului să fie supravegheată de un adult, când supravegherea este
necesară pentru protecţia adolescentului; munca să nu fie prestată între orele
24.00-04.00. Prin excepţie, munca în această perioadă a nopţii poate fi autorizată
din motive obiective, cu condiţia acordării unei perioade de odihnă
compensatoare, în următoarele domenii: navigaţie sau pescuit, forţele armate sau
poliţie, spitale şi stabilimente similare, activităţi culturale, artistice, sportive sau
publicitare.
Timpul de odihnă între două zile lucrătoare trebuie să fie de cel puţin 14
ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore – pentru copiii care lucrează,
respectiv de cel puţin 12 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore – pentru
adolescenţii care lucrează. La fiecare şapte zile, copiii şi adolescenţii beneficiază
de o perioadă minimă de odihnă de două zile consecutive dacă este posibil.
Perioada minimă de repaus poate fi redusă, din motive tehnice sau
organizatorice, până la 36 de ore consecutive, care trebuie să includă, în
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principiu, ziua de duminică. Statele membre pot admite derogări de la aceste
reguli, numai pentru motive obiective şi cu condiţia acordării unui timp de
odihnă compensator, în cazul adolescenţilor care lucrează în următoarele
domenii: navigaţie sau pescuit, forţele armate sau poliţie, spitale şi stabilimente
similare, agricultură, sectorul turismului, sectorul hotelier, restaurante, cafenele,
activităţi caracterizate de perioade de muncă fracţionate în timpul zilei. Pauza de
masă are o durată de 30 de minute consecutive dacă timpul de muncă zilnic al
tinerilor este mai mare de 4½ ore. Concediul anual de odihnă se acordă în timpul
vacanţelor şcolare pentru copiii care fac obiectul şcolarizării obligatorii pe bază
de program integral, impusă de legislaţia naţională, şi care prestează munca în
temeiul art. 4 par. 2 lit. b) şi c) al Directivei nr. 94/33/CE.
Conform art. 13 al Directivei, adolescenţii pot presta muncă în caz de
forţă majoră dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: muncile să fie pasagere
şi să nu sufere nicio întârziere; lucrătorii adulţi să nu fie disponibili; perioade
echivalente de repaus compensator să fie acordate adolescenţilor respectivi, în
termen de trei săptămâni.
În concordanţă cu normele Uniunii Europene, art. 13 alin. 5 din Codul
Muncii român prevede că pentru protecţia sănătăţii lor, tinerii sub vârsta de 18
ani, încadraţi în muncă, nu pot fi repartizaţi la locuri de muncă cu condiţii
vătămătoare, grele sau periculoase; de asemenea, se interzice în mod expres
munca în timpul nopţii a tinerilor care nu au împlinit 18 ani (art. 128 alin. 1),
precum şi munca suplimentară (art. 124). Pentru tinerii sub 18 ani, durata
normală a timpului de muncă este de şase ore/zi şi de 30 de ore/săptămână16
(fără ca prin aceasta să fie afectat salariul de bază şi vechimea în muncă aferente
unei norme întregi). Atunci când tânărul cumulează mai multe funcţii în baza
unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează 17.
Dacă timpul de muncă zilnic este mai mare de patru ore şi jumătate, este
obligatorie acordarea pauzei de masă de cel puţin 30 de minute.
În ceea ce priveşte timpul de repaus, putem constata că art. 10, 11, 12 şi
13 ale Ordinului nr. 753/2006 privind protecţia tinerilor în muncă au transpus
prevederile Directivei nr. 94/33/CE. Astfel, potrivit art. 12 din Ordinul nr.
753/2006, pentru fiecare perioadă de 24 de ore adolescenţii beneficiază de o
perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive (alin. 1). De asemenea, pentru
fiecare perioadă de şapte zile lucrătoare, adolescenţii beneficiază de repaus de
minimum două zile consecutive, dacă este posibil (art. 12 alin. 2). Atunci când
motive tehnice sau organizatorice o justifică, perioada minimă de repaus se
poate reduce, dar în niciun caz nu poate fi mai mică de 36 de ore consecutive.
16
În cazul angajaţilor cu vârsta de până la 18 ani, care lucrează cu fracţiune de normă,
considerăm că există următoarele limite: o limită maximă de cinci ore de lucru pe zi – un număr
mai mare de ore ar atrage calificarea ca salariat cu normă întreagă; o limită maximă de 25 de ore
de lucru pe săptămână.
17
Art. 10 alin. 2 din Ordinul ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, nr.
753/2006, privind protecţia tinerilor în muncă.
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Perioada minimă de repaus include, în principiu, zilele de sâmbătă şi duminică.
Atunci când există motive obiective şi cu condiţia ca adolescenţilor să le fie
acordat un repaus compensator adecvat, pot fi prevăzute derogări de la
prevederile art. 12 alin. 1 şi 2 în următoarele cazuri:
a) munci efectuate în sectoarele de navigaţie sau de pescuit;
b) munci efectuate în spitale sau în instituţii similare;
c) munci efectuate în agricultură;
d) munci efectuate în sectorul de turism sau în sectorul hotelurilor,
restaurantelor şi cafenelelor;
e) activităţi caracterizate de perioade de muncă fracţionate în cursul
zilei.
De asemenea, se pot autoriza derogări de la prevederile art. 12 alin. 1 şi
în privinţa adolescenţilor, pentru munci prestate în condiţii prevăzute de celelalte
reglementări de securitate şi sănătate în muncă, cu condiţia ca aceste munci să
fie de scurtă durată şi să nu sufere nicio întârziere, să nu fie disponibili lucrători
adulţi şi să se acorde adolescenţilor vizaţi perioade echivalente de repaus
compensator într-un termen de 3 săptămâni.
În ceea ce priveşte concediul de odihnă anual, nici Codul Muncii, nici
Ordinul nr. 753/2006 nu conţin nicio prevedere referitoare la durata de care
beneficiază minorii. Astfel, considerăm că minorii vor beneficia de aceeaşi
durată pe care o prevede art. 145 alin. 1 din Codul Muncii, conform căruia toţi
salariaţii (indiferent de vârstă) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un
concediu de odihnă de bază plătit cu durata minimă de 20 de zile lucrătoare, la
care se adaugă un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile
lucrătoare18.
Tinerii sub 18 ani pot încheia trei categorii de contracte de formare
profesională: de calificare profesională, de adaptare profesională şi de ucenicie
la locul de muncă, toate acestea fiind considerate contracte individuale de muncă
de tip particular19.
Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se
obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea
unei calificări profesionale. Pot încheia un contract de calificare profesională
salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare pe
parcursul perioadei de şcolarizare sau au dobândit o calificare care nu le permite
menţinerea locului de muncă la acel angajator. Contractul se încheie pe o durată
cuprinsă între şase luni şi doi ani. Pot încheia contracte de calificare profesională
numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Procedura de
18
Art. 147 alin. 1 din Codul Muncii şi art. 12 alin. 6 din Ordinul nr. 753/2006 privind
protecţia tinerilor în muncă.
19
Ovidiu Ţinca, Drept social comunitar. Drept comparat. Legislaţie română, Bucureşti,
Editura Lumina Lex, 2005, pp. 291-292.
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autorizare, precum şi modul de atestare al calificării profesionale se stabilesc
prin lege specială.
Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării
salariaţilor debutanţi la o funcţie nouă, la un nou loc de muncă sau în cadrul unui
colectiv nou. Contractul de adaptare profesională se încheie odată cu încheierea
contractului individual de muncă sau, după caz, la debutul salariatului în funcţia
nouă, la locul de muncă nou sau în colectivul nou. Contractul de adaptare
profesională este un contract încheiat pe durată determinată, ce nu poate fi mai
mare de un an. La expirarea termenului contractului de adaptare profesională,
salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta
poate face faţă funcţiei noi, locului de muncă sau colectivităţii noi în care
urmează să presteze munca. Întrucât Codul Muncii nu mai prevede nimic cu
privire la vârsta celor care pot încheia contracte de adaptare profesională, ci
numai faptul că aceste contracte se încheie odată cu contractul individual de
muncă, putem deduce că sunt valabile limitele generale privind capacitatea de
angajare în muncă.
Contractul de ucenicie la locul de muncă este un contract individual de
muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o
persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să
muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite
angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare
formării profesionale20. Contractul de ucenicie se încheie în formă scrisă, pe
durată determinată, cuprinsă între 12 luni şi trei ani, în funcţie de complexitatea
meseriei21.
Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut
de ucenic. Poate fi încadrată ca ucenic orice persoană fizică care are vârsta
cuprinsă între 16 şi 25 de ani şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care
se organizează ucenicia la locul de muncă. Persoana fizică poate încheia un
contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea
vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali,
pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale,
dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.
Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage după sine nulitatea
absolută a contractului de ucenicie. Ucenicul beneficiază de dispoziţiile
aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor
specifice statutului său.
Pot avea calitatea de angajator într-un contract de ucenicie numai
persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate de către Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse prin direcţiile de muncă judeţene, în baza avizului
comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională teritoriale.
20
21

Art. 4 alin. 1 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
Ibidem, art. 7.
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Autorizarea se face pentru o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii
acestei durate. Formarea profesională a ucenicului este coordonată de către un
salariat al angajatorului, atestat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse prin direcţiile de muncă judeţene, pentru o perioadă de patru ani, numit
maistru de ucenicie.
Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui
contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum opt ore pe zi, în regim
de maximum cinci zile pe săptămână. Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani
au dreptul la întreţinere, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de
continuare a studiilor22.
În urma analizei dispoziţiilor Directivei nr. 94/33/CE, putem conchide
că prevederile Codului Muncii şi ale legislaţiei conexe din România sunt mult
mai restrictive, împiedicând prestarea unor munci uşoare ori desfăşurarea unor
activităţi în domeniul cultural, artistic, sportiv sau publicitar de către minorii cu
vârsta cuprinsă între 13 şi 15 ani23. De lege ferenda considerăm că modificarea
prevederilor legislaţiei muncii în sensul admiterii angajării minorilor între 13-15
ani în scopul prestării unor munci uşoare, care să nu le pericliteze sănătatea,
dezvoltarea şi pregătirea profesională ar fi o soluţie mult mai indicată decât cea
actuală, prestarea acestor tipuri de activităţi în baza unui contract individual de
muncă încheiat în condiţii legale fiind de natură să ofere mai multă protecţie
minorilor decât încheierea unei convenţii civile. De menţionat că angajatorul
răspunde pentru neîncheierea contractelor individuale de muncă cu minorii în
condiţiile legii atât penal (în baza art. 265 alin. 1 din Codul Muncii),
contravenţional (în baza art. 260 alin. 1 din Codul Muncii), cât şi patrimonial,
pentru eventualele pagube produse (în baza art. 253 alin. 1 din Codul Muncii).
THE IMPLICATION OF EUROPEAN UNION RULES ON EMPLOYMENT
CAPACITY OF THE ROMANIAN CITIZENS
(Abstract)
Children, teenagers and young people can be at particular risk at their
workplace because they lack experience, training and awareness. For fixing a minimum
age for employment of children and to establish minimum requirements for the
protection of their health, safety and physical and mental development, the EU has
adopted Directive 94/33/EC on the protection of young people at work. In Romania, for
under-18 year-olds, including those on vocational training and work experience
placements and those doing casual work while still at school or college, more specific
22

Art. 5 alin. 5 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Bucureşti, Editura Wolters Kluwer,
2007, pp. 199-200; idem, O gravă eroare cuprinsă în proiectul Codului Muncii, în: „Revista
Română de Dreptul Muncii”, nr. 4/2002; Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar,
Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2013, p. 38.
23
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regulations apply covering restrictions regarding their exposure to hazards, working
hours and employers’ abuses. After analyzing the provisions of Directive no. 94/33/EC
and those of our national legislation, the author concludes that, although largely
complied with the provisions of this Directive, the Romanian Labor Code and related
laws are more restrictive, preventing the undertaking of facile work or activities in the
cultural, artistic, sports or advertising fields by minors aged between 13 and 15 years
old.
Keywords: children, teenagers, young people, employment age, protection.

ECONOMIE

DECIZIA DE A INVESTI ÎN STRĂINĂTATE ÎN CONTEXTUL
MEDIULUI DE AFACERI GLOBAL
LAURENŢIU RADU



Orice acţiune de a investi resurse într-o activitate prezentă poate fi
concretizată prin obţinerea de venituri sau alte avantaje ce pot asigura în viitor
un consum sigur şi eficient. Investiţia considerată la început un ,,sacrificiu” se
realizează în speranţa că acel consum viitor va fi mai mare decât cel prezent1.
Sacrificiul prezent determină recompensa beneficiului pentru mai târziu,
a cărei mărime este însă schimbătoare din cauza factorilor de risc şi a timpului
de recuperare a investiţiei.
Investiţia analizată la nivel de concept se caracterizează prin următoarele
trăsături: profitul (surplusul de active financiare), ca scop al investiţiei, şi
timpul, ca dimensiune a procesului de valorificare.
Economistul englez John Maynard Keynes defineşte investiţia ca fiind
„actul economic fundamental care determină o creştere a venitului global de aşa
natură încât să decurgă o creştere a economisirii dorite corespunzătoare
plasamentului investiţional realizat iniţial”2. În concepţia lui Keynes, investiţia
iniţială poate ridica nivelul activităţii la scara întregii economii cu mai mult
decât suma cheltuită iniţial, în funcţie de procentul cheltuit de către agentul
economic din venitul său. Comparativ cu discipolii săi, care recomandau statului
să nu intervină prin politici discreţionare în timpul recesiunii sau expansiunii
economice, deoarece economia se va autoregla, Keynes susţine, prin teoria
dirijistă, că intervenţia statului poate fi eficientă în relansarea economică datorită
efectului multiplicator al investiţiei. Mergând pe acest principiu, multe dintre
statele lumii acordă o atenţie deosebită în domeniul investiţiilor, întrucât este
considerat un factor important în asigurarea progresului unei naţiuni. Cu toate
acestea, în prezent, anumite decizii greşite încep să atragă critici tot mai ample
privind intervenţia statului în economie.

Cercet. şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din
Craiova, al Academiei Române; e-mail: xlaur2007@yahoo.com
1
C. Munteanu, C. Vâlsan, Investiţii internaţionale, Bucureşti, Editura Oscar Print, 1995,
p. 1.
2
John Maynard Keynes, Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 130.
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Alocarea de fonduri reprezintă un factor decisiv în creşterea economică,
dar, în acelaşi timp, poate fi rezultatul efectului creşterii economice, ceea ce
conferă investiţiilor semnificaţia de a avea un impact multiplu. Îmbunătăţirea
profitabilităţii generează creşterea activităţii investiţionale, ceea ce duce la
expansiune economică. Dacă profitabilitatea scade, asistăm la o diminuare a
investiţiilor, fapt ce determină blocaje economice şi intrarea în recesiune.
Profitul este o trăsătură importantă a investiţiilor şi reprezintă surplusul de
active financiare obţinut ca efect al plasamentelor de capital după amortizarea
treptată a investiţiei.
Principalele modalităţi de plasare a capitalului sunt: înfiinţarea, în ţara
gazdă, a unei societăţi comerciale; participarea la constituirea capitalului social
într-o societate cu capital străin sub orice formă permisă de legislaţie; preluarea
sau fuziunea cu o societate comercială străină; cumpărarea de acţiuni sau
obligaţiuni de pe o piaţă străină; acordarea unui credit sau împrumut unui
operator economic străin; încheierea contractelor care implică transferul
tehnologiilor, al cunoştinţelor noi, dar şi a contractelor de leasing şi franciză;
transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste trăsături ale
investiţiilor străine stabilesc criteriul de clasificare în investiţii directe şi
investiţii indirecte (de portofoliu), fiecare cu un regim juridic diferit.
1. Factorii determinanţi ai investiţiilor străine directe
Pentru a fi competitivă într-un mediu străin, orice firmă are nevoie de un
avantaj. Scopul urmărit în plasarea capitalului, în general, îl reprezintă
profitabilitatea realizată prin atingerea anumitor obiective, cum ar fi: exploatarea
resurselor naturale din ţara gazdă, costurile locale semnificativ reduse faţă de
cele din ţara de origine, dar şi valorificarea avantajelor oferite de pieţele externe
(facilităţi fiscale). Aceste obiective, care formează fluxurile investiţionale
directe, sunt privite din două perspective3:
 statul investitor care distribuie statului gazdă materii prime şi resurse
energetice, drept pentru care beneficiază de utilizarea pieţelor gazdă pentru
desfacerea produselor, dar şi de utilizarea eficientă a factorilor de producţie de
care dispune gazda;
 statul gazdă beneficiază de: accesul la tehnologii de ultimă oră;
modernizarea producţiei, ceea ce generează progres tehnic şi economic;
reducerea şomajului şi a problemelor sociale; apariţia de noi ramuri de
producţie; eficientizarea managementului şi calificarea forţei de muncă.
2. Necesitatea investiţiilor străine directe
Pentru a înţelege rolul şi implicaţiile investiţiilor străine, este necesar să
ne întoarcem la premisele de bază ale comerţului internaţional. Exportul este
acţiunea de a produce bunuri şi servicii într-o ţară pentru a le vinde sau

3

2002.

E. Ion. Anghel, Investiţiile străine directe în România, Bucureşti, Editura Expert,
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tranzacţiona în altă ţară. În subiectul abordat facem referire la relaţia dintre
vânzător (firmă) şi cumpărător, nu la relaţiile comerciale dintre state.
În general, strategia firmei producătoare este de a dobândi avantaj
competitiv faţă de alte firme pentru a obţine mai uşor accesul la pieţe şi
cumpărători. Accentuarea procesului de globalizare şi confruntarea economiei
internaţionale cu numeroase provocări determină factorii decizionali să acorde o
importanţă tot mai mare atragerii capitalului străin.
Necesitatea perfecţionării structurii economice prin modernizarea
producţiei şi tehnologiilor sunt o prioritate în participarea la schimburile
economice internaţionale, având în vedere exigenţele şi competitivitatea care se
ridică peste nivelul posibităţilor economiilor multor ţări. Astfel, domeniul
investiţiilor internaţionale, fiind pilonul principal de creştere şi perfecţionare a
capitalului fix, se consideră că împreună cu resursele naturale configurează
specificul structural al unei economii.
Globalizarea afacerilor este o stare de fapt incontestabilă, datorită
internaţionalizării activităţilor industriale motivate de anumite oportunităţi
strategice ale firmei, precum dorinţa de extindere a activităţii şi de cucerire a
unor noi pieţe, atragerea unor noi segmente de piaţă transfrontalieră, obţinerea
de avantaje competitive4. Evitarea blocajelor, atunci când cererea locală este în
scădere, impune orientarea investitorilor spre zone favorabile, iar standardizarea
reprezintă un avantaj în valorificarea unei mărci deja cunoscute. Pentru a obţine
noi facilităţi operaţionale, anumite firme preferă demararea afacerilor în alte ţări.
În această situaţie, apare o nouă formă de investiţii, şi anume, ,,greenfield
investments”, un proiect de investiţii ce porneşte de la zero în parteneriat cu
investitorul străin5. Avantajele investiţiilor greenfield sunt următoarele:
reducerea costurilor de amplasare şi operare; angajamentul faţă de clienţi va fi
mai solid prin apropierea de furnizorii cheie şi piaţa ţintă; o mai bună colaborare
cu autorităţile locale; control asupra producţiei şi personalului; posibilitatea de
dezvoltare a unei organizaţii începând de la zero6. Dezavantajul acestor investiţii
ar fi atât timpul alocat recrutării şi instruirii personalului, cât şi efortul de
implementare a unui management eficient.
În precizările metodologice de pe site-ul BNR, găsim şi alte alternative
de investiţii, care presupun fuziuni şi achiziţii, asocieri în participaţiune
(exercitarea în comun a unei activităţi cu scopul de a împărţi veniturile), sau
acorduri de licenţiere.
Esenţa investiţiilor străine porneşte de la ideea de bază a mobilităţii
capitalului. Deşi multe din teoriile tradiţionale cu privire la comerţ au relevat
imobilitatea factorilor de producţie, mobilitatea capitalului este cea care a
4

Gh. Postelnicu, C. Postelnicu, Globalizarea economiei, Bucureşti, Editura Economică,
2000, p. 138
5
http://www.bnro.ro., precizări metodologice (accesat la 25.08.2015).
6
http://corporatedynamics.ro/assets/articole/Greenfield, Revista BIZ, Greenfield sau
brownfield – care vor fi cele mai profitabile investitii, pp. 20-22.
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determinat creşterea investiţiilor străine la nivel global. Orice capital va ajunge
acolo unde există un avantaj de exploatat. O firmă care doreşte să exploateze
avantajul competitiv prin accederea la pieţele străine trebuie să se încadreze în
următoarele cerinţe, aşa cum este ilustrat în secvenţa de luare a deciziei din
schema 1.
Schema 1
Secvenţa deciziei privind investiţiile străine directe

Sursa: Michael Czinkota, International Business, Third Edition, p. 55.

Un prim pas în luarea deciziei este acela de a exploata avantajul
competitiv pe noi pieţe străine sau de a concentra resursele în dezvoltarea unor
noi avantaje competitive pe pieţele interne. În general, majoritatea firmelor aleg
varianta de a investi în străinătate ca parte integrantă a strategiei lor de extindere.
O firmă are opţiunea de a alege să producă în propria ţară (pentru a
exporta în altă ţară) sau în altă ţară. De obicei, firmele vor alege varianta care le
va permite accesul la resurse şi pieţele unde îşi pot exploata avantajul
competitiv. În acest sens, se iau considerare alte două dimensiuni ale deciziei de
a realiza investiţii străine: (1) gradul de control asupra resurselor, tehnologiilor şi
operaţiunilor şi (2) mărimea capitalului pe care firma este dispusă să-l rişte.
Fiecare decizie măreşte controlul firmei asupra costurilor. Din anumite motive,
cum ar fi situaţiile prezentate anterior, firma decide să producă în
străinătate. Distingem diferite modalităţi de a produce în străinătate, începând
cu acordurile de licenţă, până la diferite forme de parteneriat.
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Contractul de licenţiere este cel mai simplu şi ieftin mod de a produce în
străinătate; anumite firme realizează produse cu tehnologie şi know-how
(experienţă tehnică) de la alte firme. Întrebarea, pentru cele mai multe firme, este
dacă capitalul redus investit în licenţierea producţiei altor firme merită riscul
pierderii controlului asupra produselor şi tehnologiei. Firmele doresc controlul
direct asupra producţiei realizate în străinătate, deţinând firmele străine în mod
indiscutabil sau prin acorduri de parteneriat cu altele. Multe ţări, încercând să
asigure o creştere continuă a numărului de firme străine, pot cere ca investitorii
să se asocieze cu firmele locale.
Decizia finală – de a opta între a realiza o investiţie complet nouă şi de a
achiziţiona o firmă deja existentă – este o problemă de cost, prima dintre
variante fiind cea mai scumpă formă de investire în străinătate. Achiziţia unei
firme deja existente este mai ieftină şi poate conţine un număr de „posturi de
ajustare” care nu au fost prevăzute iniţial. Achiziţionarea unui concern care
există deja poate aduce beneficii dacă afacerea existentă posedă relaţii favorabile
cu clienţii şi furnizorii, acestea putând fi exploatate de către noul proprietar în
noul proces de producţie.
3. Evaluarea riscului
Incertitudinea nu poate fi eliminată din mediul de afaceri, astfel
evaluarea riscurilor de ţară devine un exerciţiu important atunci când se pune
problema de a investi în afara graniţelor.
În contextul economic actual, o firmă participantă pe piaţa internaţională
poate întâmpina următoarele obstacole generatoare de pierderi: riscul cauzat de
fluctuaţiile valutare şi cele ale preţurilor, riscuri legislative, riscuri politice
(schimbări de regim şi conflicte politice), riscuri sociale (greve, revoluţii), riscuri
naturale (cutremure, inundaţii). Riscurile pot fi mult mai complexe, însă orice
firmă are în vedere evitarea riscurilor majore care pot duce la pierderi
substanţiale. Un alt aspect al analizei îl reprezintă indicele corupţiei generat de
birocraţie şi legislaţie nu tocmai clară, ceea ce înlesneşte mita şi ,,cadourile”.
O firmă de consultanţă poate rezolva multe probleme, începând cu
oportunităţile de afaceri ale firmei, înfiinţare şi găsirea unui spaţiu potrivit
derulării activităţii. În cazul fluctuaţiilor valutare, investitorii se pot proteja prin
apelarea la împrumuturi şi plăţi în moneda naţională, evitând astfel o
devalorizare a schimbului valutar. Stabilitatea economică depinde, în general, de
puterea sistemului bancar, care poate tempera criza schimbului valutar.
Alegerea unei regiuni în creştere, cu atribute competitive puternice,
poate fi o sursă constantă de profit atât în perioade economice favorabile, cât şi
în timp de recesiune. Obţinerea avantajului competitiv pe o anumită piaţă
depinde de acţiunea de evaluare a competitorilor. Evaluarea resurselor trebuie
analizată din punctul de vedere al ofertei de produse şi servicii, deoarece sunt
factori determinanţi în atragerea potenţialilor clienţi. Informaţia joacă un rol
important în lupta concurenţială, de aceea este necesar a fi cunoscuţi
competitorii, dar, în acelaşi timp, a fi înţelese şi nevoile pieţei (clienţii).

460

Laurenţiu Radu
_______________________________________________________________________________

4. Rolul stimulentelor asupra investiţiilor străine directe în mediul
de afaceri global
Globalizarea reprezintă un proces obiectiv în cadrul căruia economiile
naţionale sunt integrate în economia mondială prin intermediul fluxurilor
comerciale, fluxurilor de capital, precum şi al fluxurilor tehnologice şi
informaţionale transfrontaliere7. Este un proces asociat liberalizării bunurilor,
serviciilor, capitalurilor şi forţei de muncă, deci un proces ce încearcă să
surprindă caracteristicile unei economii mondiale mult mai integrate şi
interdependente.
Procesul de globalizare este generat de evoluţiile economice, social
politice şi cultural umane complexe şi se distinge prin mutaţii rapide şi profunde
în domenii fundamentale ale vieţii economice şi sociale. Acest proces de
globalizare este accelerat de evoluţia comerţului internaţional8. Conceptul de
„vânzări globale” demonstrează faptul că nevoile şi dorinţele lumii au fost
omogenizate irevocabil, ca urmare a apariţiei produselor şi mărcilor „globale”,
prin intermediul cărora acelaşi produs se poate vinde întregii lumi. „Gândeşte
global, gestionează local” este noul concept care caracterizează noile imperative
ale activităţii globale, aşa cum „opiniile publice” naţionale şi lideri naţionali se
vor confrunta cu tot mai extinsa „opinie globală”. Se poate spune că opinia
publică acţionează pe post de moderator între „agresivitatea” procesului
globalizator şi populaţia din anumite zone ale lumii, care este obligată, la un
moment dat, să suporte efectele, uneori dure, ale acesteia.
Atitudinea faţă de investiţiile străine s-a schimbat radical în ultimul
deceniu, cele mai multe ţări şi-au liberalizat politicile de a atrage investitori şi
corporaţii multinaţionale. Un număr tot mai mare de guverne au înlăturat
barierele de intrare, au început să ofere diferite stimulente pentru a încuraja
companiile străine să investească în jurisdicţia lor. Stimulentele fiscale şi
financiare, acordarea de impozite mai mici pentru investitorii străini,
împrumuturi preferenţiale sau chiar dreptul de monopol sunt motive suficiente
de atragere a investiţiilor.
Globalizarea, un proces relevant în domeniul producţiei industriale,
al serviciilor şi al perfecţionării pieţelor financiare, face ca activitatea de
investiţii sa devină una de natură globală, având implicaţii atât asupra
economiilor naţionale, cât şi asupra economiei mondiale. Prin procesele de
economisiri şi investiţii, întreprinderile multinaţionale au o contribuţie
importantă la formarea de capital.
Ele pot influenţa comportamentul de economisiri individuale, creând noi
locuri de muncă şi, implicit, venituri individuale, salarii mai mari decât în
7
I. H. Siebert, Towards Global Competition, Working Papers, nr. 897, Kiel Institute of
World Economics, december, 1998, p. 12.
8
I. Roşu Hamzescu, C. Fratoştiţeanu, Noua Economie (New Economy) şi societatea
informaţională, Craiova, Editura Universitaria, 2002, pp. 158-199.
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întreprinderile locale şi venituri mai mari pentru furnizorii locali, rezultate din
operaţiunile cu întreprinderile multinaţionale. Acestea pot, prin diverse forme
instituţionale, să influenţeze economisirile: depozite directe în conturi de
economii, planul de pensii, stimulente salariale pentru contractarea asigurărilor.
Profiturile realizate de întreprinderile multinaţionale nu se transferă în totalitate
în străinătate, ele se reinvestesc.
Investiţiile străine directe nu duc la acelaşi nivel de economisire în toate
ţările, ele diferă de la o ţară la alta, întrucât mobilizează resurse din exterior
pentru investiţii în ţara gazdă. Întreprinderile multinaţionale sunt considerate
intermediari financiari, multe dintre ele fiind bănci, societăţi de asigurări,
fonduri mutuale, respectiv instituţii financiare. Astfel, ele joacă un rol deosebit
de important în dezvoltarea şi alocarea cât mai eficientă a economisirilor
mobilizate. Ţările dezvoltate organizează pieţe pentru acţiuni şi obligaţiuni,
destinate participării străine, deoarece intermedierea financiară are loc şi pe
pieţele financiare. În acest fel, este atras un volum mare de capital străin.
Întreprinderile multinaţionale în ţările în curs de dezvoltare prezintă
numeroase avantaje: stabilesc legături în economia în care se plasează, prin
cumpărarea de bunuri şi servicii de la firmele locale sau prin încheierea de
contracte cu furnizorii şi, astfel, îşi facilitează accesul pe pieţele locale sau
externe, furnizând surse care pot fi folosite şi în alte sectoare de producţie din
ţara gazdă. Ele solicită produse, forţă de muncă calificată, servicii şi alte resurse
inexistente până atunci pe piaţa ţării gazdă. Astfel, furnizorilor locali le sunt
transferate cunoştinţe, asistenţă tehnică şi financiară, stimulând orientarea spre
export şi spiritul întreprinzător. Alte avantaje vizează dezvoltarea şi utilizarea
tehnologiilor.
Întreprinderile multinaţionale dezvoltă activitatea de cercetare în ţările de
origine, iar filialele lor din străinătate îmbunătăţesc tehnologiile primite de la
firmele-mamă.
În ultimul timp, întreprinderile multinaţionale îşi stabilesc din ce în ce
mai multe laboratoare pentru cercetare-dezvoltare în străinătate, folosind un
număr tot mai mare de personal autohton.
Transferul de tehnologii în ţările în curs de dezvoltare şi creşterea
economică depind de felul în care interacţionează modalitatea de transfer
tehnologic cu capacitatea tehnologică locală. Pentru multe ţări în curs de
dezvoltare, singura posibilitate de acces la ultimele tehnologii o reprezintă chiar
investiţiile străine directe. Prin intermediul lor, perfecţionările tehnologice se
realizează fie în mod direct, fie indirect. În mod direct, acestea se fac prin
schimbarea structurii produselor destinate pieţei interne, dar şi exportului, prin
introducerea inovaţiilor în domeniul organizatoric şi managerial, prin pregătirea
şi angajarea personalului local şi prin realizarea unei productivităţi cât mai
ridicate a factorilor de producţie.
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Investiţiile străine directe realizează perfecţionarea tehnologică prin
colaborarea cu instituţiile de cercetare locală, rularea personalului deja pregătit şi
transferul de tehnologii.
Perfecţionarea tehnologică realizată prin intermediul investiţiilor
străine directe depinde, însă, şi de alţi factori, în primul rând, în această
privinţă fiind important cadrul legislativ din ţara în care se realizează investiţia
şi avantajele pe care le au întreprinderile, atât cele naţionale, cât şi cele străine,
cu privire la adaptarea, achiziţionarea şi inovarea tehnologiilor. Cadrul naţional
este condiţionat, la rândul său, de politicile din domeniul public care vizează
resursele umane, infrastructura, comerţul internaţional, preţul, subvenţiile etc.
Efectele investiţiilor străine directe în domeniul învăţământului, primar ori
secundar, sunt foarte mici, în schimb, în agricultură, sănătate, domeniul
farmaceutic, producţia alimentară şi biotehnologică, întreprinderile
multinaţionale îmbunătăţesc nivelul calităţii vieţii în ţările în curs de dezvoltare
şi, deopotrivă, şi în cele dezvoltate. În ţările în curs de dezvoltare, cercetareadezvoltarea localizată pe piaţă duce şi la formarea profesională a cercetătorilor
locali şi la diversificarea producţiei, investiţiile străine directe contribuind la
dezvoltarea pregătirii manageriale prin intermediul unor programe informate,
care au ca finalitate acordarea unui titlu sau diplome recunoscute oficial. Cel mai
mare avantaj realizat de întreprinderile multinaţionale în dezvoltarea resurselor
umane îl reprezintă crearea de noi locuri de muncă. Întreprinderile
multinaţionale contribuie, prin intermediul investiţiilor străine directe, la
stimularea ofertei de servicii, care este absolut necesară comerţului internaţional
în domeniul bancar, transporturi, telecomunicaţii, asigurări, în acelaşi timp ele
contribuie şi la îmbunătăţirea calităţii mediului din ţara gazdă.
De-a lungul timpului, contribuţia investiţiilor străine directe în
produsul intern brut a crescut tot mai mult, fiind mai mare în industria
prelucrătoare decât în servicii sau în industria extractivă.
Efectele benefice ale întreprinderilor multinaţionale şi avantajele pe care
acestea le aduc economiilor naţionale ale ţărilor gazdă sunt mult mai mari decât
cele arătate de datele statistice.
În ceea ce priveşte evoluţia ISD pe plan mondial, în anul 2014, s-a
consemnat creşterea fluxului de investiţii străine directe cu 9% în luna iunie,
acesta atingând valoarea de 1.650 de miliarde USD, devansând maximumul atins
în anul 2013 (1.450 de miliarde USD). Ulterior, spre sfârşitul anului, se constată
o scădere a ISD de 16%, însă rapoartele recente arată o îmbunătărire şi o
recuperare substanţială în 2015, având în vedere intrări de finanţare externă de
peste 40% în ţările în curs de dezvoltare şi economiile în tranziţie, după cum
informează rapoartele UNCTAD9. Evoluţia ascendentă, la nivel mondial, a
9

http://unctad.org/en/ World Investment Report 2014 launched around the world;
findings point to FDI recovery, World Investment Report 2015: Reforming International
Investment Governance, (accesat la 24.06.2015).
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investiţiilor străine directe este ilustrată de diferiţi indicatori, cum ar fi: creşterea
numărului şi valorii achiziţiilor şi fuziunilor transfrontaliere şi a numărului şi
valorii investiţiilor Greenfield. În anul 2007, fluxul de ISD a înregistrat o
creştere deosebită în special în statele dezvoltate, dar şi în cele în curs de
dezvoltare, Europa de Sud-Est şi Comunitatea Statelor independente reflectând
performantele economice ridicate în multe părţi ale lumii10.
În ceea ce priveşte structura pe domenii de activitate a investiţiilor
străine directe în ţările dezvoltate, acestea s-au orientat cu precădere spre
tehnologia informaţiei, servicii de afaceri, sectorul bancar şi financiar, evoluţia
fiind în concordanţă cu ponderea ridicată a serviciilor IT din totalul fluxurilor de
intrare şi ieşire a ISD. În sectorul industrial, o evoluţie pozitivă este înregistrată
în domeniul construcţiilor de maşini şi echipamente. Valoarea record a
capitalului străin direct atras de ţările în dezvoltare, inclusiv economiile în
tranziţie, a fost atins în anul 2007, corespunzător unui volum de 438,4 miliarde
USD, însemnând o creştere de 15,7%, comparativ cu anul 200611.
În ceea ce priveşte orizontul anilor 2008-2014, s-a observat că
determinanţii investiţiilor străine directe au avut la bază criteriile legate de
dimensiunea pieţei ţării gazdă, identificării de resurse (în special forţă de muncă
calificată, materii prime şi surse de finanţare), stabilitatea climatului investiţional
din ţara vizată pentru investiţii şi eficienţa acţiunilor guvernamentale.
Apreciem că printre factorii care au afectat perspectiva favorabilă a
evoluţiei investiţiilor străine directe pe plan mondial au fost: creşterea gradului
instabilităţii geopolitice, politicile protecţioniste şi reducerea ritmului creşterii
economice globale.
Din cele prezentate putem aprecia că economia mondială, ca un tablou
complex în continuă transformare, a cunoscut mutaţii profunde la sfârşit de secol
şi în primul deceniu şi jumătate al noului mileniu, cu efecte majore asupra
mediului internaţional de afaceri, al cărui grad de turbulenţă s-a accentuat
îndeosebi începând cu anii 1990. În noul context, trăsătura caracteristică a
evoluţiei activităţii economice la scară mondială a constituit-o tendinţa de
trecere de la internaţionalizare la globalizarea vieţii economice.
Această tendinţă s-a înscris şi în domeniul relaţiilor comerciale
internaţionale, în sensul că a avut loc expansiunea comerţului mondial, a
investiţiilor în străinătate (internaţionalizarea producţiei) şi a structurilor
organizaţionale de afaceri (internaţionalizarea firmei).
În noua situaţie creată, lumea contemporană este caracterizată de un
ansamblu de schimbări majore, între care menţionăm: globalizarea pieţelor,
internaţionalizarea şi mondializarea tot mai accentuată a economiilor naţionale,
expansiunea fără precedent a corporaţiilor transnaţionale, accentuarea
10

2007, p. 12.
11

World Investment Prospects Survey 2007-2009, New York and Geneva, UNCTAD
http://unctad.org/en/ World Investment Report 2007 (accesat la 30.06.2015).
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schimbărilor tehnice şi tehnologice, explozia informaţională şi intensificarea
concurenţei globale.
În concluzie, putem afirma că investiţiile străine joacă un rol important
în dezvoltarea economică, iar acest lucru se datorează investitorilor străini care
au deschis o nouă dimensiune economică prin crearea unui sistem viabil de
industrii în plină dezvoltare.
INVESTING ABROAD IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL BUSINESS
ENVIROMENT
(Abstract)
The significant increase in foreign direct investments (FDI) is probably the
clearest sign of globalization in the last decade. Foreign direct investments, by their form
and content represent a means of cooperation and relaunch of the international economic
relations. Based on the determinants of foreign direct investments, the subject matter
aims to analyze the decision to invest abroad under conditions of risk and profitability
and finally to clarify the importance of FDI in sustainable economic development.
Keywords:
international trade.
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RECENZII

Ştefan Petică. La 110 ani după. Volum omagial, ediţie îngrijită de Nicoleta Presură Călina, Editura
AIUS, Craiova, 2014, 247 p. (Ştefan Petică. 110 Years After. Homage Volume, edited by Nicoleta
Presură Călina, Craiova, AIUS Publishing House, 2014, 247 p. )
Act binevenit, de revalorizare a unei personalităţi marcante a simbolismului literar
românesc, volumul omagial dedicat lui Ştefan Petică, apărut sub coordonarea unei descendente (a
poetului), Nicoleta Presură Călina, este un proiect necesar de recunoaştere, cu profund temei
emoţional, a acestei figuri reprezentative pentru cultura română. Spirit aprins, polivalent, afirmat
ca poet, prozator, dramaturg, eseist şi teoretician literar, dar preocupat cu aceeaşi vocaţie a căutării
de domeniul ştiinţelor exacte, visând la o formulă de cunoaştere integratoare ştiinţifico-poetică,
Ştefan Petică a dezvoltat o pătrunzătoare conştiinţă artistică, demonstrând o înţelegere rafinată a
modernismului literar şi artistic cristalizat în cultura română pe filieră simbolistă. Tocmai
rafinamentul său ideatic, perfect sincron cu tezele moderniste occidentale, şi exaltarea vizionară cu
care a căutat şi a profeţit traiectorii estetice în literatura română îndreptăţesc pe deplin readucerea
sa în centrul atenţiei publice.
În acord cu complexitatea construcţiei intelectuale a scriitorului, volumul încrucişează
multiple demersuri interpretative, focalizează diverse tematici, proiectând perspective inedite
asupra unei opere cu mare forţă germinativă dovedită prin recontextualizare. Tentând o abordare
sintetică a personalităţii creatoare şi a omului recuperat din confesiuni, mărturii ale unor apropiaţi,
detalii de viaţă, coordonatoarea volumului a optat pentru o structură compartimentată, care separă
scenariul biografic şi bibliografic de scenariul teoretic al criticii literare, respectiv de scenariul
emoţional al celor legaţi printr-o comuniune a obârşiei. Astfel, după o primă secţiune rezervată
expunerii biografice şi bibliografice, figura personalităţii creatoare este filată prin polifonia vocilor
critice adunate sub titlul Omagiul lumii academice şi al criticilor, ca, într-o secţiune subsecventă,
influxurile emoţionale ale comuniunii de loc să îmblânzească rigorile criticii umanizând discursul
prin patos (Omagiul tecucenilor şi Omagiul fiilor satului natal); Addenda încheie concentric
arhitectura volumului, fixând figura scriitorului în imagini (Imagini de la diverse manifestări
culturale desfăşurate de-a lungul timpului şi prilejuite de omagierea poetului Ştefan Petică),
situându-l genealogic (Arborele genealogic al familiei Petică), operaţie postliminară de întâlnire a
editorului cu scriitorul panoramat.
Revizitat printr-un aparat critic stufos, Ştefan Petică pătrunde sub luminile reflectoarelor
teoretice ca un scriitor cu un deosebit potenţial de invenţie, substraturile creaţiei sale dovedindu-se
extrem de fertile în atingere cu diverşi reactivi critici. De la reeditarea modelului eminescian în
materie de destin cultural şi personal, axat pe genialitate, combustie intelectuală rapidă şi
nefericire, la depăşirea discret-subterană a simbolismului românesc (cu restanţele sale romantice)
prin distileria formei pure, apoi la anticiparea unor complicate formule estetice moderniste,
oglinzile teoretice asamblează o imagine complexă a scriitorului.
Un Ştefan Petică al interfeţelor, situat între ample construcţii estetice, între romantism şi
simbolism, între simbolism şi diferite formule de modernism, chiar un previzionar al jocurilor
postmoderne de forme, un explorator între diverse câmpuri de cunoaştere (proiectatele sale tratate
de teoria cunoaşterii, logică, estetică şi filosofie), este una dintre reprezentările de o deosebită
supleţe reflectate în spaţiul criticii. Greu de fixat în tipare (cu toată apartenenţa la simbolism),
proteică, volatilă, scriitura ştefanpeticeană îşi expune coeficientul valoric prin chiar mulţimea
interpretărilor suscitate: Marco Lucchesi (In memoriam Ştefan Petică – şi flautul magic vorbi),
Mihai Cimpoi (Ştefan Petică şi revoluţionarismul simbolist), Nicolae Dabija (Ştefan Petică – poet
al speranţei şi al iubirii), Lidia Bote Marino (Simbolismul românesc: Ştefan Petică), C. D. Zeletin
(Reflecţii asupra lui Ştefan Petică), Mihai Zamfir (Ştefan Petică – Poet fără noroc), Iulian Boldea
(Ştefan Petică – efigiile candorii), Doru Scărlătescu (Primul simbolist român autentic: Ştefan
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 29, 2015, pp. 465-474
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Petică), Constantin Trandafir (Ştefan Petică), Ioan Chirilă (Ştefan Petică – scolie la o cuvântare a
rabinului David Leimdörfer), George Popescu (Ştefan Petică şi prevalenţa conştiinţei estetice
moderne), Ioan Lascu (Ştefan Petică sau istoria unei comete), Nina Bălan (Simbolistica
instrumentelor muzicale în lirica erotică a lui Ştefan Petică), Ilona Duţă (Categoria diafanului şi
decorporalizarea scriiturii la Ştefan Petică), Cătălin Stănciulescu (Ştefan Petică şi metafizica
nostalgiei), Claudiu Bunăiaşu (Valoarea teoriei sociologice a lui Ştefan Petică în cercetarea
socială), Emilia Ştefan (Ştefan Petică şi cultura germană), Andreea Niţă (Ştefan Petică şi viziunea
sa sociologică), Mihai Ene (Ştefan Petică – eseist şi critic literar), Viorica Stăvaru (Ştefan Petică
– teoretizări necesare). Citit şi recitit prin diferite lentile, metodic investigat prin recursul la
categorii şi concepte de actualitate teoretică, probat în diverse contexte de interpretare, scriitorul
omagiat confirmă, la capătul acestor demersuri, consistenţa fecundă a operei sale, atât de deschisă
exerciţiului critic.
Dincolo de reprezentările teoretice proiectate asupra scriitorului, vocile emoţionate ale
tecucenilor şi ale consătenilor recuperează din labirintul memoriei imaginea profund umană a unui
Ştefan Petică foarte puţin cunoscut. Detalii biografice, amintiri, scrisori şi documente inedite,
reconstituiri imaginare ale urmelor trăirii într-un spaţiu comun completează imaginea sa canonică
printr-un discurs marcat sentimental: Eleonora Stamate (In memoriam Ştefan Petică: Toamnă de
jar), Dionisie Duma (Ştefan Petică în lumina unor documente inedite), Vasile Ghica (In
Memoriam Ştefan Petică), Ştefan Andronache (Ştefan Petică), Gheorghe Frătiţă (Timidă încercare
de tălmăcire a formulelor de apel şi a pseudonimelor lui Ştefan Petică), Mihaela Bulai (Note de
lectură: „Niciodată cerul n-a fost mai albastru...”), Aurel Scarlat (In memoriam: Pe strada Ştefan
Petică), Antohe Chirvăsuţă (In memoriam: Din nou la Ştefan Petică). Dubla reconstrucţie a
imaginii scriitorului, aceea a profilului canonic şi a celui privat, operaţie atât de necesară accesului
la o privire integrală într-un volum omagial, oferă cititorului nu doar un discurs actualizat şi
sintetic de informare, ci, mai ales, deschide breşa unui discurs de participare la suflul unei
personalităţi creatoare de anvergura lui Ştefan Petică.
Scriitor mult mai complex decât au reuşit manualele şcolare să îl prezinte, Ştefan Petică
merita cu prisosinţă şi, poate, aştepta din orizontul de dincolo acest gest de rememorare şi
recunoaştere întreprins cu o copleşitoare emoţie de propria sa descendentă.
Ilona Duţă
Ion Popescu-Sireteanu, Termeni păstoreşti pentru vase, unelte şi instrumente, boli şi leacuri, Iaşi,
Editura Printis, 2015, 296 p. (Ion Popescu-Sireteanu, Pastoral Terms for Dish, Tools and
Instruments, Diseases and Cures, Iaşi, Printing Publishing House, 2015, 296 p.)
Cartea de faţă face parte dintr-un proiect de anvergură care îi aparţine dlui profesor Ion
Popescu-Sireteanu, prin care domnia sa şi-a propus să realizeze o descriere monografică, la nivel
lexical, a tot ceea ce înseamnă viaţă păstorească. Dat fiind volumul foarte mare de termeni,
excerptaţi din dicţionare ori culeşi de pe teren, în urma anchetelor proprii, materialul a fost
subclasificat pe anumite domenii care privesc respectiva îndeletnicire. Astfel, au văzut lumina
tiparului, până acum, lucrările Termeni păstoreşti în limba română (Iaşi, Editura Princeps, 2005,
434 p.), Termeni pentru adăposturi păstoreşti în limba română (Iaşi, Editura Printis, 2014, 264 p.)
şi Chestionar păstoresc (Piteşti, Editura Tiparg, 2013, 106 p.) – realizat în vederea „adunării
sistematice a întregului material lingvistic şi etnografic referitor la această străveche şi importantă
ocupaţie a poporului nostru” (p. 3 din Chestionar), urmând ca, pe viitor, să apară alte volume în
care sunt grupate apelative referitoare la transhumanţă, drumuri, sărbători, instrumente muzicale
etc., toate specifice universului acestei lumi aparte.
Termeni păstoreşti pentru vase, unelte şi instrumente, boli şi leacuri este cea de-a treia
carte care apare în această serie. În cuprinsul ei, fiecare secţiune enunţată în titlu este tratată
separat, şi anume: vase folosite pentru/la prelucrarea laptelui şi la conservarea produselor (pp. 767), unelte şi instrumente folosite în păstorit (pp. 68-167), nume de boli, paraziţi şi leacuri
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(pp. 168-225). În cadrul fiecăreia dintre ele sunt prezentaţi, în ordine alfabetică, după cum
menţionează autorul, termeni din dicţionarele academice, din surse dialectale, din propriile
anchete. Mulţi dintre aceştia constituie ei înşişi mini-monografii, dl. profesor Ion PopescuSireteanu urmărindu-le parcursul la nivelul limbii comune: sensuri – înregistrate sau neînregistrate
în lexicoane, aflate în uz sau dispărute, sensuri de bază şi secundare, atestarea cuvântului în limbă
(deopotrivă şi în aromână, istroromână şi meglenoromână) şi, acolo unde este cazul, prezentarea
disputelor care au avut loc pe marginea stabilirii corecte a etimologiei lui, lista derivatelor,
participarea la expresii idiomatice; cunoaşterea accepţiei unor cuvinte ne poate facilita, în ultimul
dintre cazuri, descifrarea sensului unor construcţii frazeologice: de exemplu, a lega fedeleş „a lega
de mâini şi de picioare” se justifică prin înţelegerea lui fedeleş ca fiind un „vas în care se
transportă laptele de la stână; vasul mic de lemn în care se ţine apa când lucrezi la câmp; vas în
care se păstrează zerul acru pentru păcurari”, în special primele două necesitând o anumită
strângere, încătuşare, stabilitate pentru a păstra în siguranţă conţinutul recipientului.
Analiza multora dintre termeni depăşeşte însă acest cadru, pătrunzând şi în alte sectoare
ale limbii. Cu o deosebită meticulozitate, autorul intră pe tărâmul folclorului, unde surprinde
anumite lexeme în versuri populare („Badea nalt cât un cireş, Mândra-i cât un fedeleş”), în
ghicitori („Am un moş bătrân, bătrân; / de barbă-l duc, / de barbă-l aduc”), în numele unor jocuri
(de-a fedeleşu „se zice când unul se face ghem, iar altul voinic îl ia şi-l dă peste umăr la spate şi
cade în picioare”), dar şi în zona literaturii, urmărind prezenţa lor în lucrările unor scriitori, precum
Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Petre Ispirescu etc.
Unele dintre apelativele înregistrate în lucrare au trecut în domeniul etnobotanicii. Aşa
este cazul lui cupă „vas de lemn, servind ca să nu cadă laptele prea de sus în găleată, să sară şi să
se risipească”, cu care au fost „botezate” câteva plante: cupa-oii (clopoţei), cupa-vacii (volbură
mare), cupe (căldăruşe) etc.
Antroponimia şi toponimia constituie alte două domenii în interiorul cărora termenii
păstoreşti sunt urmăriţi cu mare atenţie. Autorul coboară investigaţiile, din punct de vedere
temporal, la nivelul documentelor de arhivă, oferindu-ne date amănunţite despre nume de persoane
şi de locuri cu origine păstorească, privind atestarea, evoluţia, derivatele întâlnite atât în trecut, cât
şi astăzi.
Cartea dlui profesor Ion Popescu-Sireteanu pune la dispoziţie un material imens, în care
vom regăsi informaţii care nu ţin doar de vocabularul specific utilizat într-o anumită zonă
ocupaţională (aici, domnia sa a surprins sensuri noi, neînregistrate în dicţionarul limbii române în
cazul multora dintre cuvinte, aşa cum este exemplul lui pârnaie, glosat, „oficial”, ca „oală mare de
pământ, care serveşte la păstrarea alimentelor”, dar care, „în particular”, în limbajul dialectal,
înseamnă şi „vas de lut pentru păstrarea laptelui” şi, de asemenea, contribuie la clarificarea genezei
şi a statutului unor termeni), ci depăşeşte cu mult această graniţă, purtându-ne pe urma apelativelor
care fac obiectul lucrării de faţă, în toate acele sectoare ale limbii în care au migrat.
Aşteptăm cu foarte mare interes apariţia următoarelor volume ale monografiei.
Iustina Burci
Oliviu Felecan, Un excurs onomastic în spaţiul public românesc actual, Cluj-Napoca, Editura
Mega, Editura Argonaut, 206 p. (Oliviu Felecan, An Onomastic Excursion in Current Romanian
Public Space, Cluj-Napoca, Mega Publishing House, Argonaut Publishing House, 2013, 206 p.)
Dl. Oliviu Felecan reuneşte, în paginile cărţii de faţă, o serie de studii care au fost, în
prealabil, prezentate la diferite conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale, structurându-şi
materialul în două părţi: în timp ce prima reflectă, la nivelul numelor de persoane, relaţia nou –
vechi, cea de-a doua transferă discuţia în spaţiul public românesc actual, cercetarea axându-se aici
pe analiza teoretică şi practică a denumirilor de firme.
Capitolul Antroponimie: între tradiţie şi inovaţie (pp. 14-119) are o structură ramificată.
În primul dintre subcapitolele sale – Un excurs diacronic în antroponimia spaţiului carpato-
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danubiano-pontic – se merge pe firul istoric al numelor, autorul marcând antroponimic toate
etapele din evoluţia devenirii poporului nostru: perioada geto-dacă, traco-dacă, Dacia romană,
Evul Mediu, perioada modernă şi contemporană. Fiecare interval de timp este caracterizat prin
propriile particularităţi onomastice, dl. prof. Oliviu Felecan susţinându-şi teoriile cu exemple şi
cifre concrete. Ceea ce au însă în comun toate aceste etape este, pe de o parte, lipsa de
uniformizare etnică antroponimică, „interferenţele multietnice lăsându-şi amprenta asupra numelor
din Romania răsăriteană” (pp. 7-8) şi, pe de altă parte, existenţa, în inventarul studiat, „a
antroponimelor de origine latină, moştenite sau, mai ales, împrumutate” (p. 8).
Cel de-al doilea studiu al secţiunii, Antroponime romanice în spaţiul maramureşean
contemporan, se va axa pe analiza acelei constante de care autorul amintea în subcapitolul
precedent: latura romanică a onomasticonului nostru, într-o regiune strict determinată, de această
dată: Maramureşul urban şi rural, între anii 1987-2007. Supusă, la fel ca limba din care face parte,
unui proces evolutiv continuu, antroponimia s-a aflat şi ea în continuă modernizare, supremaţia
împrumuturilor aparţinând, în acest domeniu, celor romanice: latino-romanice (Remus, Marius,
Darius, Titus etc.), italiene (Antonia, Antonio, Carla, Dario, Davide, Giulia, Lorenzo, Sara etc.),
spaniole (Alejandro, Carlos, Consuelo, Rafael, Soledad etc.), franceze (Annemarie, Beatrice,
Michel, Roland etc.), portugheze (Isabela, Luis etc.). Numele sunt analizate din perspectiva
originii, structurii (hipocoristice, derivate, compuse) şi gradului lor de adaptabilitate grafică şi
fonetică în limba receptoare.
Următorul studiu, Contactul lingvistic româno-romanic actual, reflectat în
antroponimie, îl continuă, din punct de vedere sociolingvistic, pe cel anterior; avem acum şi
motivaţia multora dintre împrumuturile ultimilor douăzeci de ani: schimburile interculturale
internaţionale, libertatea de a călători şi de a trăi în afara graniţelor ţării, nivelul intelectual şi
cultural al nominatorilor, trăsăturile lor de temperament sau de personalitate, care îi fac să opteze
pentru anumite nume sau combinaţii de nume de botez.
Prenumele sunt dependente, aşadar, de modul de a gândi al părinţilor, de condiţia lor
socială, apartenenţa religioasă sau politică, de „preferinţe, sensibilităţi, trăiri momentane” (p. 100).
Abordarea antroponimiei actuale din această perspectivă, socio- şi psiholingvistică, face obiectul
subcapitolului Numele actuale – între uz şi abuz. Reflectarea lor în mass-media, în care se
demonstrează cât de fragilă este graniţa dintre uz şi abuz în atribuirea numelor de botez şi modul în
care, prin intermediul presei, sunt propagate anumite modele.
Cu Observaţii referitoare la unele supranume colective din nord-vestul României se
încheie prima parte a lucrării. Analiza se îndreaptă nu către oficial, ci către particular/popular, iar
trecerea este de la individual către colectiv: sunt studiate supranumele locuitorilor din câteva
aşezări rurale din Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare, cu prezentarea mecanismului de
producere şi tipologia lor.
Onomastica din spaţiul public românesc (pp. 120-182), cea de-a doua secţiune a cărţii,
abordează, pentru început, numele prezente în mediul economic românesc. Pentru o astfel de
analiză era necesară realizarea unui chestionar, aplicabil prin intermediul operatorilor de anchetă şi
cu ajutorul căruia se pot obţine şi prelucra informaţiile din teren.
În Nume de firme din spaţiul urban românesc – perspectivă teoretică discuţia se face pe
două paliere: relaţia destinator – destinatar şi modalităţile (gramaticală, lexico-semantică,
onomastică) de constituire a numelor de firme, pentru ca, în studiul Tipologia numelor de firme
din spaţiul public românesc actual să se clasifice, din punct de vedere lingvistic, şi să se încadreze
„în anumite tipare identitare” denumirile firmelor din arealul cercetat.
Ultimul subcapitol al secţiunii, a cărui tematică i-a preocupat, până acum, mai puţin pe
specialişti, Denumiri ale lăcaşurilor de cult din România, evidenţiază aspecte legate de modul de
atribuire atât a hramului bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe, cât şi denumirile celor greco-catolice,
romano-catolice, protestante şi neoprotestante ori mozaice existente pe teritoriul ţării noastre.
„Chiar dacă suntem înconjuraţi de nume..., doar buna lor înţelegere ne poate oferi o
percepţie corectă a universului înconjurător” – este fraza cu care se sfârşeşte Introducerea pe care
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dl. Oliviu Felecan o face în deschiderea cărţii. Considerăm că lucrarea domniei sale contribuie din
plin la această înţelegere.
Iustina Burci
Anca Ceauşescu, Rituri de trecere în societăţile tradiţionale. Naşterea, Craiova, Editura
Universitaria, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014, 238 p. (Anca Ceauşescu, Rites of
Passage in Traditional Societies. Birth, Craiova, Universitaria Publishing House, Bucharest, Pro
Universitaria Publishing House, 2014, 238 p.)
Cartea Rituri de trecere în societăţile tradiţionale. Naşterea abordează ansamblul de
obiceiuri şi practici magico-rituale legate de primul moment al existenţei umane, valorificând
informaţii de teren culese din satele din sudul Olteniei (judeţele Dolj, Mehedinţi şi Olt) şi datele
oferite de o bogată bibliografie de specialitate.
După un scurt cuvânt introductiv, în care autoarea îşi expune intenţiile, în primul capitol
al lucrării, se fac precizări teoretice privind trăsăturile caracteristice modului de gândire al omului
societăţilor arhaice şi tradiţionale. Capitolul este realizat pe baza unei analize laborioase a unor
lucrări şi studii valoroase asupra acestui subiect, aparţinând unor personalităţi, precum Mircea
Eliade, Claude Lévi-Strauss, Gilbert Durand, Romulus Vulcănescu ş.a.
Autoarea se opreşte asupra analizei simbolului, care ocupă un loc important în procesul
de comunicare dintre societate şi individ. De asemenea, sunt făcute precizări cu privire la „sacru”
şi „profan”, două concepte care definesc omul religios, la spaţiu şi timp, privite ca două condiţii
speciale, în funcţie de ale căror caracteristici omul tradiţional îşi desfăşoară acţiunile.
În Capitolul al II-lea, este realizată, pentru început, o privire generală asupra
obiceiurilor tradiţionale, autoarea subliniind rolul acestora în transmiterea valorilor culturale.
Obiceiurile sunt prezente în viaţa întregii comunităţi, constituindu-se într-un grupaj de reguli
tradiţionale care îşi pun amprenta asupra fiecărui individ. Din marea bogăţie a obiceiurilor
existente în zonă, autoarea se opreşte asupra celor din ciclul familial. Momentul naşterii, care face
subiectul acestei lucrări, semnifică un început, începutul existenţei terestre. Este un act singular al
existenţei individului, care presupune trecerea într-o nouă modalitate existenţială şi implică,
diferenţiat, etapele esenţiale ale unui rit de trecere: despărţirea de vechea stare, pregătirea pentru
trecere şi trecerea
propriu-zisă, apoi integrarea în noua stare.
Capitolul III are ca temă sarcina, ca perioadă de prag. Autoarea ţine să precizeze că
obiceiurile de la naştere sunt precedate de elemente incluse în ciclul nupţial. Concret, este vorba
despre rituri de fecunditate, care se constituie într-o componentă esenţială a practicilor tradiţionale
ce însoţesc întemeierea unei familii. Alte aspecte luate în discuţie vizează controlul obştei asupra
natalităţii în comunităţile rurale şi multitudinea de credinţe, rituri şi obiceiuri legate de această
perioadă. Respectarea riguroasă, de către femeia însărcinată, a anumitor tabu-uri asigură tinerei
familii posibilitatea de a avea urmaşi care să se înscrie în tiparul modelat de Sacru.
În următorul capitol al lucrării, studiul este direcţionat către păşirea copilului în
existenţă şi integrarea lui în familie, neam şi comunitate. Foarte interesant se dovedeşte a fi primul
subcapitol, în care sunt reliefate diferite comportamente rituale care însoţesc acest prim moment al
existenţei. Un loc central îl ocupă credinţele străvechi legate de naşterea pe pământ, pe solul
familial al locuinţei, cu rosturi magice şi apotropaice evidente. Contactul direct cu pământul, atât
al copilului, cât şi al mamei, simbolizează încredinţarea nou-născutului principiului generator, de
la care cei doi primesc energie benefică şi protecţie.
În momentele imediat următoare naşterii, sunt performate o serie de rituri şi practici
magico-rituale, aspecte pe care autoarea le analizează în detaliu pe baza cercetărilor personale de
teren şi a materialelor de arhivă. Este vorba despre rituri de separare de mediul anterior (tăierea
cordonului ombilical, îngroparea placentei) şi de practici cu caracter augural, divinatoriu şi magicprofilactic (prima scaldă rituală, „masa” ursitoarelor).
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În Capitolul V, Integrarea socială şi în comunitatea de credinţă, atenţia este
concentrată asupra actelor rituale postliminarii, cum ar fi botezul, scalda rituală după botez, riturile
de denominaţie. Ceremonialul botezului, Sfânta Taină prin care naşterea este conectată la valorile
sacre, se bucură, în prezent, de o mare importanţă pentru lumea creştină. În urma botezului, copilul
se naşte din nou sufleteşte şi primeşte un nume, ceea ce înseamnă integrarea lui în comunitate,
identificarea socială a acestuia.
În tabloul obiceiurilor legate de naştere, un loc important îl ocupă practicile magice
pentru protejarea copilului, înfăptuite în situaţii speciale, pentru a corecta anumite stări de
anormalitate ivite pe parcursul drumului fiecărui individ: alegerea naşului din drum, „vânzarea
simbolică” a copilului pe fereastră, datul copilului de pomană ş.a. Anca Ceauşescu face o
interesantă analiză a acestora, observând menţinerea unora dintre ele şi în prezent, dar în forme
diminuate, în timp ce altele au ieşit din sistemul actelor rituale.
Un capitol special (Capitolul VI) este dedicat simbolismului în cadrul ceremonialului
naşterii. Autoarea supune analizei, în primul rând, simbolismul casei, din perspectiva mentalităţii
tradiţionale, care este privită nu numai ca formă materială, ci şi ca spaţiu sacru în care se derulează
viaţa de familie. Centrul casei îl constituie vatra focului, de al cărei caracter sacru sunt legate
numeroase acte magico-rituale, precum naşterea lângă vatră sau pe vatră, îngroparea placentei,
botezul copilului la vatra focului etc. Elementele de arhitectură, respectiv uşa, pragul, fereastra
devin parte a unui sistem de simboluri. Se constituie ca spaţii de trecere între interior şi exterior,
între spaţiul sacru şi spaţiul profan, autoarea prezentând anumite rituri performate în cadrul
acestora (rituri de separare, de integrare, rituri de preîntâmpinare a unei predestinări etc.).
Cum în societăţile tradiţionale înfăptuirea oricărui act ritual nu se face decât cu folosirea
unor elemente sau obiecte considerate ca având valenţe sacre, în ultimul subcapitol, autoarea
realizează o analiză a componentelor scenariului ritualic, abordând aspecte ce ţin de: simbolismul
apei, ca element al purificării şi al renaşterii, „obiecte culturale”, precum colacul, plante şi obiecte
din inventarul casnic (busuiocul, usturoiul, vătraiul, cuţitul) ş.a., toate cu valori menite să
transforme starea de incertitudine într-una favorabilă, de împlinire.
Lucrarea este completată cu o bogată bibliografie şi un rezumat în limba engleză.
În concluzie, putem spune că lucrarea reprezintă un demers care aduce numeroase
contribuţii la conturarea unei imagini autentice cu privire la obiceiurile din viaţa locuitorilor
plaiurilor oltene, cu precădere cele legate de primul moment al existenţei umane – naşterea.
Loredana-Maria Ilin-Grozoiu
Peter Sloterdijk, Derrida, un egiptean – despre problema piramidei evreieşti, traducere din
germană de Corina Bernic, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012, 86 p. (Peter Sloterdijk, Derrida,
an Egyptian – The Problem of the Hebrew Pyramid, translated from German by Corina
Bernic, Bucharest, Humanitas Publishing House, 2012, 86 p.)
Scrisă sub impactul emoţional al morţii lui Jacques Derrida, în 2004, cartea lui Peter
Sloterdijk este un omagiu adus gânditorului francez, ultimul mare reprezentant al filosofiei de
sistem. Circumstanţele scrierii acestui mic volum sunt relatate de către Sloterdijk însuşi: „Nu voi
uita niciodată momentul în care, în octombrie 2004, pe când eram la Târgul Internaţional de
Carte de la Frankfurt, Raimund Fellinger, editorul meu de la editura Suhrkamp, m-a întrebat:
«Ştii că a murit Derrida?» Nu ştiam. A fost ca şi cum o mare cortină a căzut în faţa ochilor mei.
Deodată, toată zarva halelor de târg s-a dus în altă lume. Eram singur cu numele defunctului,
singur cu un apel la fidelitate, singur cu senzaţia că lumea a devenit brusc mai grea şi mai
nedreaptă, dar şi cu sentimentul gratitudinii faţă de ce a avut de arătat acest om (p. 85).
La scurtă vreme după încetarea din viaţă a lui Derrida, invitat să conferenţieze în cadrul
unei întâlniri la Villeneuve-les-Avignons pe tema „O zi Derrida”, Sloterdijk o face sub impactul
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aceluiaşi eveniment: încetarea din viaţă a lui Derrida. Rememorând sentimentele încercate atunci,
el notează: „Ce simţeam de fapt? Probabil simţeam că mai este posibil să admiri fără să redevii
copil. Să te oferi ca obiect al admiraţiei pe cele mai înalte culmi ale cunoaşterii – nu este oare cel
mai frumos cadou pe care inteligenţa îl poate face celor care o receptează şi partenerilor ei? Acel
sentiment de gratitudine nu m-a părăsit nici astăzi” (pp. 85-86).
Astfel stând lucrurile, un asemenea volum are şi valoarea unui necrolog. Ce se poate
spune însă într-un necrolog care să aibă mai mult decât valoarea unui sentiment contrazis de
brutalitatea lucrului petrecut astfel încât să reprezinte mai mult decât un set de emoţii pioase puse
sub umbrela unui ritual steril? Pentru că este o surpriză aici – moartea lui Derrida constituindu-se,
pentru Sloterdijk, într-un astfel de fapt, aşa cum el însuşi o mărturiseşte – un eveniment care nu
beneficia de nicio aşteptare, întregul discurs al acestuia este de o natură similară. Cum poţi evoca
un autor încât să fie evitate procedurile standard, ritualul comunitar cu întreaga serie de proceduri
prescrise? Pur şi simplu, prevalându-se de un cuvânt, de o propoziţie, de o idee. Ori ce poate fi mai
surprinzător, mai arbitrar şi mai aleatoriu decât un cuvânt, o propoziţie sau chiar o idee, mai ales
atunci când aceasta din urmă pare să-şi piardă orice relevanţă cu semnificaţia majoră a unei
gândiri?
Un astfel de cuvânt este găsit într-unul dintre ultimele interviuri ale lui Derrida, atunci
când acesta este întrebat asupra propriei sale posterităţi şi asupra intenţiilor sale de gestionare.
„Dintre toate afirmaţiile făcute de Jacques Derrida puţin înainte de moartea sa, în vara lui 2004,
îmi revine mereu în minte cea în care, referitor la «existenţa» sa postumă, spune că e încredinţat
de două lucruri total contradictorii – pe de o parte, că începând din ziua morţii sale va fi complet
uitat, iar pe de altă parte, că memoria culturală va păstra totuşi câte ceva din opera lui (p. 7).
O afirmaţie paradoxală, care în alt context şi pentru alt exeget ar fi însemnat un motiv de
îngrijorare şi perplexitate. Nu şi pentru autorul Criticii raţiunii cinice. Paradoxul numit de către
Derrida este transformat în punct de plecare: „În cele ce urmează voi încerca să mă apropii de
figura lui Derrida în lumina acestei mărturisiri” (p. 8). Există convingerea că această mărturisire
reprezintă un autoportret care se apropie de o declaraţie metafizică (p. 8).
Fie şi astfel, un necrolog abil construit sau achitarea unei datorii, există două posibilităţi
ale vorbirii: 1) discursul hagiografic în care originalitatea este dezvăluită în refuzul oricărei
apropieri de altcineva, al oricărei comparaţii şi al oricărui context istoric – toate văzute ca motive
relativizante, şi 2) contextualizarea, trecerea prin grila comparaţiilor şi asemănărilor.
Sloterdijk admite ultima posibilitate a discursului: punerea alături sau în faţă a câtorva
figuri, un exerciţiu care nu este străin de un altul, cu rădăcini antice: vieţile paralele. Derrida face
faţă pus alături de Niklas Luhmann, Sigmund Freud, Thomas Mann, Franz Borkenau, Regis
Debray, Hegel şi Boris Groys.
Odată executat exerciţiul istoriografic, sentimentul datoriei puternic încercat la vestea
morţii lui Derrida este potolit: „Ceea ce am descoperit de atunci este fericirea de a nu mă simţi
singur, având această imagine cu mine” (p. 86). Suficient pentru un necrolog, pentru achitarea
unei datorii, pentru un exerciţiu de filosofie motivat de filosofie.
Ion Militaru
Istorie, cultură şi civilizaţie la Vadul Calafatului (Vadul Diiului), (coordonatori Dinică Ciobotea,
Mihaela Dudu), Craiova, Editura MJM, 2014, 478 p. (The Calafat Ford (The Diiu Ford).
Historical, Cultural and Civilisation Approaches, Craiova, MJM Publishing House, 2014, 478 p.)
În anul 2014, la Editura MJM din Craiova, a văzut lumina tiparului o importantă lucrare
consacrată uneia dintre cele mai importante zone istorice din Oltenia, Vadul Diiului, sub
coordonarea a doi cercetători de seamă, inspectorul Mihaela Dudu şi profesorul universitar
dr. Dinică Ciobotea. Cel din urmă nu este la prima reuşită de acest gen, de-a lungul timpului
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domnia sa elaborând alte două lucrări consacrate zonelor istorice Ţânţăreni-Filiaşi şi Piemontul
Bălăciţei.
În această lucrare, de peste 478 de pagini, cercetători din cadrul Institutului de Cercetări
Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, al Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale,
Universităţii din Craiova, Muzeului Olteniei şi Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman” îşi propun
să ofere o amplă analiză a evoluţiei unei zone istorice cunoscute încă din Evul Mediu sub numele
de Vadul Diiului. De-a lungul timpului, istoria a reţinut în această zonă o permanentă mişcare de
oameni, numeroase evenimente motivate tocmai prin individualitatea ei teritorială şi prin unitatea
de viaţă degajată de o geografie şi o geopolitică mult mai întinse, într-un cuvânt, o civilizaţie
unitară prin elementele ei fundamentale. Zona analizată de peste cei 30 de cercetători a fost, în
Antichitate şi în perioada bizantină, punct de convergenţă şi de referinţă la marginea a două entităţi
politico-teritoriale: Podunavia din Ţara Severinului şi Podunavia de la Marea cea Mare. În Evul
Mediu, schela şi vama din târgul Calafatului au fost nu numai un punct foarte frecventat de către
negustorii dunăreni din sud şi de românii ce urmau „drumul Diiului”, dar şi sursă de venituri
pentru domnii, boierii şi mănăstirile Ţării Româneşti, din dările şi comerţul cu peştele bălţilor de
pe malul Dunării.
Volumul este structurat pe şase capitole, precedate de un bogat material ilustrativ. În
fiecare capitol al acestei lucrări, autorii au înfăţişat câte o etapă din evoluţia zonei, din Antichitate
şi până în epoca contemporană. Primul Capitol debutează cu o amplă descriere a mediului
geografic şi a cadrului economic în care a evoluat zona Vadul Diiului. Tot în acest capitol, după ce
analizează detaliat structura populaţiei (pe sexe, vârstă, confesiune, situaţie economică) şi habitatul
uman, se trece la o descriere a ocupaţiilor tradiţionale secundare pe care locuitorii acestei regiuni
le-au practicat de-a lungul timpului. Aici, pe lângă agricultură, creşterea animalelor şi albinărit,
locuitorii s-au îndeletnicit şi cu pescuitul, albinăritul, vânătoarea şi culesul din natură, încadrate de
specialiştii etnografi în categoria ocuapţiilor secundare.
Capitolul al II-lea este consacrat atât prezentării principalelor drumuri care asigurau
legătura cu Transilvania şi Moldova, dar şi cu Peninsula Balcanică, cât şi a structurilor sociale care
se întâlnesc în zona Vadul Diiului. Autoarea studiului referitor la drumurile din această zonă
istorică, Lorena Dina, a susţinut că cel mai important drum comercial din zona Olteniei era cel
care pornea de la Calafat. Acesta după ce străbătea ţinutul dintre Carpaţi, Dunăre şi Olt, prin
Băileşti, Balş, Piatra Olt, Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea, ajungea, prin pasul Câineni, în Transilvania.
Tot de la Calafat, menţionează autoarea, pornea un alt drum comercial, spre sudul Peninsulei
Balcanice, urmând valea râurilor Isker şi Struma. Acest drum făcea legătura cu cel ce venea de la
Ragusa. Referindu-se la situaţia socială a satelor din zona Vadul Diiului, profesorii universitari
Vladimir Osiac şi Dinică Ciobotea au susţinut, după o minuţioasă cercetare a bogăţiei de
documente editate şi inedite, că cea mai mare parte a lor s-a aflat, de-a lungul întregii perioade
medivale şi până în decembrie 1863, în stăpânirea unor mănăstiri, precum Coşuna, Călui şi
Episcopia Râmnicului.
În Capitolul al III-lea, cercetătorii Simona Lazăr, Onoriu Stoica, Petre Gherghe, Toma
Rădulescu şi Florin Ridiche au prezentat principale descoperiri arheologice din zona Vadul
Diiului, începând din neolitic şi până în perioada medievală. Ei au demonstrat că această zonă
istorică a fost, încă din cele mai vechi timpuri, un areal propice apariţiei şi dezvoltării aşezărilor
umane.
În Capitolul al IV-lea, autorii Dinică Ciobotea, Ileana Cioarec, Alexandrina-Daniela
Ciobotea-Gavrilă înfăţişează, pe baza informaţiilor oferite de documentele aflate în custodia
Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, evoluţia economică a vămii şi a schelei Calafat,
din secolul al XIII-lea şi până în epoca contemporană.
În Capitolul al V-lea, autorii au reuşit să demonstreze, prin studiile lor, că zona Vadul
Diiului a fost antrenată, în timp, în toate marile evenimente istorice care au marcat istoria
României: războaiele ruso-austro-turce din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Războiul de
Independenţă şi procesul de colectivizare a agriculturii.

RECENZII
473
______________________________________________________________________________
Ultimul Capitol, realizat de către Rodica Păvălan, este consacrat prezentării celor care,
prin activitatea lor, au făcut cinste acestei zone şi i-au dat un plus de prestigiu între celelalte
regiuni ale ţării.
Volumul reprezintă un important instrument de lucru, util atât istoricilor şi geografilor,
cât şi tuturor celor interesaţi să afle cât mai multe date despre o importantă zonă din Oltenia.
Georgeta Ghionea
Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, Repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi perspective,
Craiova, Editura Sitech, 2015, 440 p. (Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, Historical and Cultural
References. Urges, Certainties and Perspectives, Craiova, Sitech Publishing House, 2015, 440 p.)
Înfiinţat în urmă cu 50 de ani (la 29 decembrie 1965), prin hotărârea Prezidiului
Academiei Române şi datorită demersurilor oficiale făcute de către C. S. Nicolăescu Plopşor, sub
denumirea iniţială de Centrul de Istorie, Filologie şi Etnografie, Institutul de Cercetări SocioUmane reprezintă una dintre instituţiile de cercetare de renume, care şi-a câştigat prestigiul nu
numai pe plan local, dar şi la nivel naţional şi internaţional. În anul 2015, la ceas aniversar, a fost
editat volumul Repere istorice şi culturale: aspiraţii, certitudini şi perspective, o monografie
inedită care însumează 440 de pagini.
Lucrarea este structurată în cinci capitole, în care sunt abordate aspecte referitoare la
istoricul instituţiei sărbătorite şi la activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul acesteia. Apariţia
beneficiază de o bibliografie adusă la zi, prin efortul autorilor şi al cercetătorilor din cadrul acestei
instituţii academice.
După o scurtă prefaţă, realizată de prof. univ. dr. Cezar Avram, în primul Capitol al
lucrării, cei doi autori fac o incursiune în tabloul general al eforturilor de apariţie a fenomenului
cultural, prin prezentarea sintetică a premiselor creării unor instituţii de educaţie şi cercetare în
Craiova. Statutul de Bănie, importantă capitală administrativă, politică şi culturală, înconjurată de
lăcaşuri de cult (mănăstirile Vodiţa, Bistriţa, Tismana, Călui, Brâncoveni ş.a.), adevărate centre
culturale de rezonanţă, a avut un rol determinant în constituirea unor instituţii de educaţie şi
cercetare. Personalităţi marcante, precum N. Bălcescu, Ioan Heliade Rădulescu, C. D. Fortunescu,
diplomatul Vasile Rudeanu se numără printre cei care susţineau înfiinţarea, la Craiova, a unei
instituţii de învăţământ superior.
În Capitolul al II-lea, intitulat Primii paşi instituţionali: Centrul de istorie, filologie şi
etnografie, autorii se ocupă de anii de început ai Institutului, definit de ctitorul său ca „tânăr vlăstar
al Academiei, altoi de viaţă şi de roadă nouă, pe buturuga străveche, cu rădăcini adânc înfipte în
pământul şi sufletul iubitei noastre patrii” şi de structura internă a acestuia, în perioada 1965-1990.
Funcţionând, iniţial, în clădirea Palatului fostei Bănci a Comerţului (situată în strada A. I. Cuza,
nr. 7), în timp, instituţia şi-a schimbat atât locaţiile, cât şi denumirile: Centrul de Istorie, Filologie
şi Etnografie (1965-1970), Centrul de Ştiinţe Sociale (1970-1990), Institutul de Cercetări
Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” (1990-prezent).
Întemeietorul instituţiei, academicianul C. S. Nicolăescu-Plopşor, a pus, aici, bazele unei
veritabile şcoli de cercetare, aducând oameni cu experienţă de la Arhivele Statului, de la Muzeul
Olteniei şi din învăţământ, dar şi tineri absolvenţi de facultate. Pentru perioada analizată în acest
capitol, autorii fac cunoscută componenţa colectivului de cercetători, în fiecare an în parte.
Capitolul al III-lea abordează o nouă etapă în existenţa Institutului (1990-prezent) şi
debutează cu precizarea schimbărilor survenite în ceea ce priveşte subordonarea acestuia. În anul
1990, Institutul a trecut din subordinea Ministerului Învăţământului la Academia Română. Pe baza
dosarelor de arhivă, cele două autoare realizează o prezentare detaliată a cercetătorilor care şi-au
desfăşurat activitatea în Institut, din anul 1990 şi până în prezent, notând, pentru fiecare, gradul
ştiinţific şi funcţia deţinută.
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În prezent, Institutul este organizat în două sectoare (sectorul de istorie-arheologie şi
sectorul de etnografie, filologie şi filosofie), iar colectivul de cercetare numără 22 de cercetători
ştiinţifici (trei cercetători ştiinţifici I, un cercetător ştiinţific II, 17 cercetători ştiinţifici III, un
documentarist) şi patru personal auxiliar (contabil, bibliotecar, administrator, femeie de serviciu).
Un capitol special al lucrării (Capitolul IV) este dedicat activităţii ştiinţifice desfăşurate
în cadrul Institutului. Sub directa îndrumare a întemeietorului său, prof. univ. dr. C. S.
Nicolăescu-Plopşor (1965-1968), şi apoi a celorlalţi directori, colectivele de cercetători au studiat
şi valorificat imensul tezaur arheologic, arhivistic, lingvistic şi etnografic existent în regiunea
Olteniei. În decursul timpului, au fost demarate şi finalizate teme de cercetare importante privind
evoluţia culturilor comunei primitive, civilizaţia geto-dacă, permanenţa poporului român pe acest
teritoriu, evenimente din istoria medie, modernă şi contemporană a României, cultura şi
mentalitatea populară din spaţiul oltenesc, aspecte ce ţin de istoria localităţilor din judeţele Dolj,
Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj.
Activitatea de documentare, culegere, prelucrare şi publicare de cărţi, studii şi
monografii este prezentată de autorii volumului diferenţiat, pe ani şi departamente de activitate.
Bilanţul ultimilor cinci ani evidenţiază calitatea profesională a cercetătorilor. Astfel, în intervalul
2010-2014, au fost publicate 86 de titluri de carte şi peste 460 de studii şi articole, în volume
colective şi reviste de specialitate.
Autorii volumului pun în evidenţă faptul că înaltul profesionalism al membrilor
colectivului de cercetare din cadrul Instutului a primit recunoaştere academică, concretizată prin
zece premii ale Academiei Române şi altele primite din partea unor instituţii de prestigiu naţional
şi internaţional.
O altă direcţie, urmărită de cei doi autori, este ilustrarea revistelor editate de Institut:
„Arhivele Olteniei”, Serie nouă, „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S.
Nicolăescu-Plopşor»” şi „Hispanica felix”, toate acreditate CNCSIS şi incluse în baze de date
internaţionale.
Prezentarea detaliată a programelor de cercetare, care se derulează în anul 2015, ocupă,
de asemenea, un loc aparte în economia Capitolului al IV-lea.
Un merit deosebit al autorilor este acela de a include în paginile volumului (Capitolul
V) activitatea ştiinţifică a directorilor instituţiei, a salariaţilor şi a colaboratorilor acesteia, precum
şi a unor personalităţi din lumea academică, a căror activitate a însemnat un real sprijin pentru
Institut.
Constituindu-se într-o reuşită incontestabilă prin prezentarea celor 50 de ani de activitate
ştiinţifică, volumul se prezintă drept un instrument de lucru pentru cercetători şi cei interesaţi de
cultură, incluzând, în paginile sale, într-un subcapitol distinct, cuprinsul revistelor editate de
instituţia academică sărbătorită la cei 50 de ani de existenţă.
Anca Ceauşescu
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