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ARHEOLOGIE – ISTORIE
PIESE DE METAL DESCOPERITE ÎN LOCUINŢELE
DE LA GHIDICI, JUDEŢUL DOLJ*
SIMONA LAZĂR**
Săpăturile arheologice de la Ghidici, comuna Piscul Vechi, au debutat cu
descoperirea unei necropole care conţinea 37 morminte de incineraţie în urnă de tip
Gârla Mare în punctul „Digul lui Milu”, de către Marin Nica în perioada 1981–1984.
Un alt mormânt de incineraţie de la începutul primei epoci a fierului a fost descoperit
la aproximativ 35 m vest de aşezarea Hallstattiană, la adâncimea de 0,80 m faţă de
nivelul actual de calcare. Pe fundul gropii au fost găsite 10 strachini, două vase
bitronconice, dintre care unul cu capac, un vas dublu, o ceaşcă bitronconică cu
proeminenţe. Oasele incinerate erau depuse în două strachini de dimensiuni mari,
lustruite şi canelate. Printre oasele incinerate se mai aflau: o pietricică albă lustruită
şi o sârmă de bronz1.
Aşezările preistorice erau situate la aproximativ 6 km sud de satul Ghidici,
pe dunele de nisip de la marginea Bălţii Ţarova. Pe o suprafaţă de aproximativ
150 × 60 m, între dunele de nisip şi Dunăre, se află punctul „Balta Ţarovei I” unde
au fost săpate, mai multe locuinţe (Fig. 1), dintre care şase aparţin aşezării Gârla
Mare (L 1, L 3, L 4, L 5, L 6, L 11), două sunt de tip Bistreţ–Işalniţa (L 2, L 9), şi
patru din prima epocă a fierului: trei locuinţe Vârtop (L 7, L 8, L 10), iar L 12 din
perioada Basarabi2. Aşezarea Hallstattiană din punctul „Balta Ţarovei II” este
*
Acest articol face parte din proiectul de cercetare Dezvoltarea economico-socială a comunităţilor
preistorice din Oltenia, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane
„C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române: „Dezvoltarea economico-socială, politică şi cultural a
Olteniei istorice, condiţie a integrării în comunitatea euroregiunilor”.
**
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova, al Academiei Române; e-mail: simonalazar@ymail.com.
1
S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, Craiova,
Editura Universitaria, 2011, p. 227.
2
M. Nica, Locuinţele de tip Gârla Mare şi Hallsattiene descoperite în aşezările de la Ghidici,
„Thraco-Dacica”, 13, 1987, pp. 16–38; Idem, Câteva date despre necropola şi aşezările Hallstattiene
timpurii de la Ghidici, punctul Balta Ţarova, „Cercetări arheologice în aria nord-tracică”, I, Bucureşti,
1995, p. 199; Idem, Noi date stratigrafice şi cronologice în aşezările de tip Gârla Mare şi Hallstattian
de la Ghidici, „Sympozia Thracolologica”, 8, Satu Mare, 1990, pp. 127–128; M. Nica, S. Lazăr, Locuinţele
Hallstattiene descoperite în aşezările de la Ghidici, punctele Balta Ţarovei I şi II (judeţil Dolj), în
„Cercetări arheologice în aria nord tracă”, II, Bucureşti, 1997, pp. 87–112; S. Lazăr, Contribuţii la
repertoriul arheologic al jud. Dolj, în „Arhivele Olteniei”, SN, 14, 1999, pp. 19–37; Idem, Cultura
Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, pp. 88–91.
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situată la aproximativ 200 m est de primul sit. Aici a fost descoperită o singură
locuinţă, conţinând ceramică de tip Vârtop, care suprapune nivelul de locuire din
epoca bronzului3.

Fig. 1. Plan general de săpătură, Ghidici, Balta Ţarova I.
3

S. Lazăr, op. cit., p. 228.

Piese de metal descoperite în locuinţele de la Ghidici, judeţul Dolj
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Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate, în perioada 1984–1986 de către
arheologul M. Nica, au fost descoperite 3 locuinţe din epoca bronzului L 1, L 3,
L 4 şi L 2 pe care autorul săpăturii a considerat-o la acel moment Hallstattiană.
Ulterior, încadrarea culturală a locuinţei nr. 2 a fost modificată pe baza materialului
ceramic descoperit, ea fiind considerată de tip Bistreţ–Işalniţa.
Locuinţa nr. 3 (Fig. 2, a), cu inventar ceramic de tip Gârla Mare (Fig. 3, a),
avea dimensiunile de 9,60 × 5,50 m şi o formă aproximativ rectangulară cu colţurile
rotunjite. Ea se prezenta ca o suprafaţă compactă acoperită de bucăţi de chirpic
puternic ars, cu grosimea de 0,15 m, care păstrau amprente de nuiele sau trestie.
Podina locuinţei, din lut bătătorit, era puternic crăpată din cauza incendiului şi avea
aspectul unei cruste de vatră. În centrul ei, pe un pat de cioburi care suprapunea
podina se afla vatra, în formă de „potcoavă”, cu dimensiunile de 1,15 × 1,30 m, care
era mărginită de o bordură lată de 0,15–0,20 m. Lângă laturile de est şi vest au fost
găsite gropi de par. Pe podina locuinţei erau mai multe fragmente ceramice, cochilii
de scoici, iar la extremitatea nordică a fost găsit un fragment de vatră portativă.
În interiorul locuinţei nr. 3 Gârla Mare, în apropierea laturii vestice, pe podea,
a fost descoperit un pandantiv în formă de semilună4 (tipul lunule), cu sectiunea
aproximativ rombică, ornamentat cu nervuri circulare (Fig. 3, b). Pe mijlocul piesei
se află o proeminenţă prevăzută cu un orificiu. Pandantivele de tip lunule au o larga
răspândire în epoca bronzului5, pandantivul de la Ghidici deosebindu-se de cele
descoperite în depozitele din Transilvania prin absenta braţului de prindere6.
În nivelul de locuire Hallstattian timpuriu, care suprapunea locuinţele epocii
bronzului şi care avea o grosime de 0,20–0,40 m au fost găsite „fragmente ceramice,
râşniţe, resturi menajere şi obiecte de metal tipice Hallstattului timpuriu”7. Este vorba
de două ace de bronz, dintre care unul de tip Hülsenkopfnadel (Fig. 3, b) şi o sârmă de
bronz. Mai departe, când discută piesele de metal autorul descoperirii face precizarea
că „piesele de metal descoperite în cadrul aşezării sunt lucrate din foiţe subţiri de
bronz. Cu excepţia sârmei de bronz toate celelalte piese au profilul gol în interior”8.
Acul cu capul în formă de păstaie, de tip Hülsenkopfnadel, lucrat din bronz, are
capul ornamentat cu linii curbe, fin incizate. Un ac similar a fost găsit la Liubcova. El
provine din mormântul nr. 62, care avea ca inventar un Kantaros şi o strachina9.
4

M. Nica, Locuinţele de tip Gârla Mare şi Hallsattiene descoperite în aşezările de la Ghidici,
„Thraco-Dacica” 12, 1987, p. 30, fig 16/5,6,8a,8b.
5
B. Hänsel, Prähistorusche Archaeologie in Südosteuropa, I, Berlin, 1982, p 30, pl 18; N. Tasic
et alii, Kulturen der Frühbronzezeit der Karpatenbeckens und Nord Balkans, Belgrad, 1984, pl. LXIX/8,
p. 313, pl 15, pl XCVIII/3–5.
6
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti, Editura Stiinţifică şi
Enciclopedică, 1978, pp. 107, 235, fig. XXXVI/4,5,7.
7
M. Nica, p. 16, fig. 16/5–7.
8
Ibidem, p. 30.
9
M. Şandor Chicideanu, Cultura ŽutoBrdo – Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii
bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară, Cluj-Napoca, Editura Nereamia Napocae, 2003 p. 149.
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Fig. 2. a. Planul locuinţei nr. 3 Gârla Mare; b. planul locuinţei nr. 9 Bistreţ–Işalniţa
(după M. Nica).
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a

b
Fig. 3. a. Ceramică din locuinţa nr. 3 Gârla Mare; b. Obiecte de bronz descoperite
la Ghidici (după M. Nica).
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Ace de tip Hülsenkopfnadel au fost descoperit şi la Sighişoara–Dealul Viilor, în
aria Wietenberg şi la Vršac10, unde a fost datat în MD I (după B Hänsel), avându-se în
vedere contextul. O piesă asemănătoare s-a găsit la Gârla Mare, între km fluviali
839–840, era lucrat din bronz avand secţiunea rectangulară11. Acele de acest tip sunt
frecvent întâlnite în Epoca Bronzului în Bazinul Carpatic şi zonele învecinate12.
În anul 1992, a fost săpată tot la Ghidici, punctul „Balta Ţarova I”, locuinţa
nr. 9 (Fig. 2, b), cu dimensiunile de 10,50 × 6,50 m. În interiorul acesteia au fost
identificate două vetre rotonde, una în formă de potcoavă, şi o alta dreptunghiulară,
câteva fragmente ceramice de tip Bistreţ–Işalniţa, o greutate de lut de formă
piramidală, un cuţit de bronz, multă cenuşă13. Conţinutul sărac în ceramică şi prezenţa
celor patru vetre ne determină să credem că această construcţie a îndeplinit un alt
rol în cadrul comunităţii decât acela de locuit. Cuţitul de bronz găsit aici este de
tipul Griffangelmesser,cu lungimea de 11 cm (Fig. 3, b).
Aşezarea Hallstattiană din punctul „Balta Tarovei II” este situată la aproximativ
200 m est de aşezarea de la „Balta Ţarova I”. Aici a fost săpată o singură locuinţă
Hallstattiană (Fig. 4, a), care suprapunea nivelul de locuire din epoca bronzului.
Podina, care se mai păstrase doar pe o suprafaţă de 2,60 × 2 m, prezenta aspectul
unei cruste de vatră puternic crăpat. Restul locuinţei a fost distrus de factorii
naturali care au deranjat duna de nisip. Vatra, care fusese probabil rotundă, ţinând
cont de urmele de arsură, se mai păstra pe o suprafaţă de 1 × 1,50 m. A fost găsită
ceramică (Fig. 4, b), o fusaiolă, un cuţit de bronz, cu lungimea de 8,5 cm (Fig. 3, b)
şi un ac de bronz nedecorat14.
Cuţitele de bronz găsite la Ghidici, în locuinţa 9 de la Balta Ţarova I 15 şi la
Balta Ţarova II, sunt de tip Griffangelmesser. Cuţite similare au mai fost descoperite
în apropierea sitului nostru la Cârna Rampă16 şi la Cârna Ostrovogania17. Ultima
piesă a fost găsită în perimetrul necropolei, dar fără a face parte dintr-un mormânt.
10

B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn,
1968, pp. 135–136; M. Şandor Chicideanu, op. cit., p. 149.
11
Catalogul expoziţiei: Sfârşitul epocii bronzului în sud-vestul României. Cultura Gârla
Mare. Expozitie organizată în capitala culturală europeană Sibiu, 7–30 iunie 2007, Craiova, Editura
Universitaria, p. 42, nr. cat. 122.
12
T. Bader, op. cit., pp. 107, 235, fig. LXXXXVI/4,5,7; N Tasić et alii, op. cit., pl. LXII/3, 8,
LXIX/20, 21, 24; LXXVII/30; LXXVIII/9; LXXIV/8; M. Şandor Chicideanu, op. cit. p. 149.
13
M. Nica, Locuinţe de tip Gârla Mare şi Hallstattian descoperite în aşezarea de la Ghidici,
judeţul Dolj, „Thraco-Dacica”, 8, 1–2, 1987, p. 29, pl. 1/1; 5; 10/1, 2; 11/1, 3, 10; 12/6; 17/5, 6; Idem,
Noi descoperiri ale epocii bronzului în Oltenia, „SympThrac”, 7, 1989, p. 252; Idem, Date noi cu
privire la cronologia şi periodizarea grupului cultural Gârla Mare pe baza descoperirilor din
aşezarea de la Ghidici, punctul „Balta Ţarova”, în P. Roman, M. Alexianu (eds.), Relations ThracoIllyro-Helléniques. Actes du XIV e Symposium National de Thracologie, 1994; S. Lazăr, Contribuţii
la repertoriul arheologic al judeţului Dolj, în „Arhivele Olteniei”, NS, 14, 1999, pp. 19–37.
14
M. Nica, S. Lazăr, op. cit., pp. 87–112; S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul
epocii fierului în sud-vestul României, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 228.
15
S. Lazăr, Cultura Vârtop în Oltenia, Craiova, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, 2005, p. 45.
16
M. Şandor Chicideanu, op.cit., pp. 141–142, pl. 107/6. Autoarea consideră că această piesă
este posibil să aparţină unei locuiri Bistreţ–Işalniţa.
17
Ibidem, p. 140, pl. 156/3–4.
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Cuţitul de la Carna Rampa a fost identificat în aşezare, alături de o aglomerare de
cioburi provenite de la vase mari de tip Gârla Mare.

a

b
Fig. 4. a. Planul locuinţei nr. 1, Balta Ţarova II; b. Ceramica din locuinţa nr. 1
Balta Ţarova II.
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Tot în judeţul Dolj, un cuţit asemănător a fost găsit la Secu-Ogaşu Mare, iar
autorul descoperirii a considerat, ţinând cont de context, că aparţine ultimei faze a
culturii Verbicioara18.
În situri datând de la sfârşitul epocii bronzului, respectiv Br. D, din aria
Coslogeni, s-au descoperit alte două exemplare, la Radovanu, unul în aşezare şi
altul într-un mormânt la Valea Coadelor. Din aceeaşi perioadă datează şi exemplarele
de la Chirnogi şi Zimnicea19. Piese similare au fost găsite în aria Wietenberg la
Chintelic20. Cuţitul de la Ostrovul Mare a fost atribuit sfârşitului epocii bronzului
de către Berciu21.
La sud de Dunăre, în Bulgaria, cuţite tip Griffangelmesser au fost descoperite
la Târnovo22, Balej şi Sava Conevo23.
Având în vedere că pentru piesele din aria culturii Coslogeni a fost propusă
datarea lor în secolul al XII-lea a. Chr., respectiv Br. D, putem considera această
datare ca fiind probabilă şi pentru piesele din Oltenia.
Cu prilejul analizei pieselor de cupru/bronz descoperite în aria Verbicioara
din Oltenia, G. Crăciunescu a susţinut ipoteza că unele piese este posibil să fi fost
lucrate de meşteri autohtoni datorită faptului că la Oreviţa Mare au fost găsite trei
turte de bronz, iar la Dobra un creuzet de formă alungită, cu pereţii groşi, care
prezintă în interior urme de folosire24. În sprijinul acestei ipoteze vine şi prezenţa în
nord-vestul Olteniei, la Baia de Aramă, a unor mine de cupru care au fost exploatate
încă din preistorie25.
Despre semnificaţiile şi circulaţia bunurilor de metal, precum şi complexitatea
relaţiilor pe care acestea le determină, s-a discutat mult în literatura de specialitate.
Piesele de metal au fost deseori investite cu funcţia de reprezentare a prestigiului
social26, dar şi cu aceea de etaloane cu valoare premonetară27.
18
M. Nica, Date noi cu privire la geneza şi evoluţia culturii Verbicioara, în „Drobeta”, 7,
1996, fig.13/9; G. Crăciunescu, Mărturii ale practicării metalurgiei şi obiecte de metal în cadrul
culturii Verbicioara, în „Drobeta”, 15, 2005.
19
S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Epoca bronzului în
spatial carpato-balcanic, Bucureşti, Editura Academiei, 1978, p. 146, fig. 86/2–4.
20
N. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein BeiträgzurErforschung der Bronzezeit in Südosteuropa,
UPA, 18, Bonn, 1994, p. 233, pl. 35/9.
21
S. Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României,
Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 98.
22
I. Tsarov, Izvestia, 9, 1994, Târnovo, p. 116.
23
G. Tončeva, Chronologie du Hallstatt ancien dans la Bulgarie de nord-est, în „Studia Thracica”,
5, 1980, pp. 50–51, pl. 19.
24
G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, Craiova, Editura
MJM, 2004, p. 86.
25
Ibidem, p. 86.
26
A. Vulpe, Tezaurul de la Perşinari. O nouă prezentare., în CCDJ, 15, 1997, p. 265–301;
A. Vulpe, V. Mihăilescu Bârliba, Tezaurul de la Rădeni –Neamţ, în „Mem. Ant”, 12–14, 1980–1982
(1986), Piatra Neamţ, pp. 41–63.
27
Chr. Sommerfeldd, Gerätegeld Sichel. Studien zur monetären Struktur bronzezeitlicher
Horte im nördlichen Mitteleuropa, Berlin, 1994.
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Ceea ce se constată a fi comun, la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii
fierului în Europa centrală şi vestică, precum şi în zona carpato-dunăreană este
intensificarea schimbului la distanţă, favorizat se pare şi de colapsul civilizaţiei
miceniene28. Tot acum se poate observa şi o intensificare a schimburilor intercomunitare29.
Prezenţa în Oltenia a formelor de turnat piese de metal, (vârfuri de săgeţi, topoare
plate şi cele mai numeroase, pentru celturi), sugerează existenţa unor meşteri ambulanţi
şi circulaţia bunurilor vehiculate de aceştia, fenomenul respectiv înscriindu-se în acelaşi
proces de schimb la distanţă, concretizat uneori şi sub forma acumulării de valori.
În ultimile decenii au fost propuse mai multe modele teoretice30 pentru
diferitele tipuri de schimburi, de la cele dintre comunităţile învecinate, până la cele
desfăşurate la mari distanţe, prin intermediari. Mecanismele circulaţiei bunurilor,
esenţial deosebite de ceea ce înţelegem astăzi prin acest proces, se bazau pe principiile
reciprocităţii şi redistribuţiei. Pentru înţelegerea lor, dar şi a altor aspecte legate de
sistemul complex al relaţiilor sociale şi de putere, un rol important l-au avut studiile
etno-antropologice, care au oferit posibile modele de interpretare. S-a discutat mult,
în literatura anglo-saxonă şi nu numai, despre faptul că arheologul contemporan
judecă, în mod inevitabil, obiectele şi situaţiile concrete din săpături după criterii
total străine de contextul cultural pe care-l studiază, deoarece el aparţine unei alte
„lumi”, cu alte trăsături psiho-socio-culturale decât oamenii din trecutul îndepărtat.
Această distanţă psiho-socială, care se interpune între arheolog şi artefact, alături
de cea temporală, determinând opacitatea celui din urmă. Nu este deloc sigur că acele
criterii „stilistice” sau „estetice” pe care noi le considerăm semnificative, au fost
considerate la fel şi de meşteşugarul din trecut. Cercetarea arheologică contemporană
apelează deseori la analogiile oferite de antropologia culturală31. Schimbările survenite
la nivelul unor anumite tipuri de artefacte pot fi explicate prin mutaţii economice
sau simbolice, nu neapărat prin influenţe culturale liniar înţelese (ca oglindire a
unor raporturi cronologice între grupuri umane, sau mai mult prin aport etnic).
28

A. Sherratt, What would a Bronze-Age World system look? Relation between temperate
Europe and the Mediterranean in later prehistory, în „Journal of European Archaeology”, 1–2, 1993,
pp. 1–58.
29
I. Motzoi Chicideanu, Fremdgüter im Monteoru – Kulturraum, în „Handel, Tausch, und
Verkehr im Bronze-und Früheisenzeitlichen Südosteuropa”, PAS, 1995, 11, p. 219 şi urm. Relaţiile de
schimb caracteristice Bronzului mijlociu şi târziu – Wietenberg, Monteoru, Costişa, Tei – au fost puse
în evidenţă, atât pentru piesele de metal cât şi pentru ceramică.
30
C. Renfrew, preluat de A.F. Harding, The Mycenaeans and Europe, 1984, p. 33; J.M. Coles,
Metallurgy and Bronze Age Society, în Studienzur Bronzezeit. Festschrift für W. A. v. Brunn, 1981,
p. 101; C. Tilley, Interpreting material culture, în I. Hodder (ed.), The Meaning of Things. Material
Culture and Symbolic Expression, London, 1989, pp. 185–194.
31
C. Levi-Strauss, Antropologia structurală, Bucureşti, Editura Politică, 1970, pp. 7–8: discutând
problema tipologiei şi a analogiilor practicate în cercetarea etnologică autorul era de părere că „o
secure nu dă niciodată naştere altei securi; între două unelte identice sau între două unelte diferite, dar
de formă oricât de apropiată, există şi va exista întotdeauna o discontinuitate radicală care provine din
faptul că una n-a luat naştere (biologic vorbind s.n.) din cealaltă, ci fiecare dintre ele provine dintr-un
sistem de reprezentări. Astfel furculiţa europeană şi furculiţa polineziană destinată ospeţelor rituale,
nu formează o specie”.
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THE METAL OBJECTS DISCOVERED IN THE DWELLINGS
OF GHIDICI, DOLJ COUNTY
(Abstract)
At Ghidici, Dolj County, on a surface of approximate 150 × 60 m, between the sand
dunes and the Danube, at six km south from the village Ghidici, several prehistoric settlements
were discovered. In the site “Balta Ţarovei I” several dwellings were dug; six of them
belonged to the settlement Gârla Mare (L 1, L 3, L 4, L 5, L 6, L 11), two of them were
considered the Bistreţ-Işalniţa type (L 2, L 9) and four were attributed to the Iron Age, three
dwellings of Vârtop type (L 7, L 8, L 10) and L 12 during the period of Basarabi. The
Hallstattian settlement from the point “Balta Ţarovei II” is situated at approximately 200 m
east from the first site. Here a single dwelling was dug that contained Vârtop type pottery
and superposed the level of dwelling from the Bronze Age.
In the Ghidici settlements, bronze pieces characteristic of the Late Bronze Age and
the Early Iron Age were found: two knives, a lunula type pendant, two needles, one of
which is Hülsenkopfnadel type, and a bronze wire.The two knives found in home no. 9
“Balta Ţarovei I” and dwelling no. 1 “Balta Ţarovei II” are Griffangelmesser type.
Keywords: the Late Bronze Age, the Early Iron Age, metal objects, knives, pendant,
needles.

ROMAN IMPERIAL COINS IN THE VASILE CIOANĂ
COLLECTION, MAGLAVIT, DOLJ COUNTY
DAN BĂLTEANU, PETRE GHERGHE, VASILE CIOANĂ
The commune of Maglavit is located in the south-western part of the Dolj
county, in the Danube Meadow, at approximately 4 km east of the river’s bank. In
the Antiquity, the area was part of the Roman province of Dacia. The commune
includes the villages of Maglavit and Hunia (Fig. 1). Until 1930, the commune also
included the village of Golenţi, which afterwards became part of the Calafat
administrative unit1. The Danube Meadow, „the most anthropogenised part of the
Romanian Plain”2, has been intensely inhabited since the earliest times, and the
fortuitous archeological finds made on Maglavit area have raised interest since the
19th century. Beginning with 1966 the objects discovered have been gathered by
Vasile Cioană, then a history teacher, who has made a collection of archaeological
materials unearthed on the surfaces of the various sites in the area, which range
from the Neolithic Age to the Middle Age3. The numismatic section of this collection
includes coins minted in several historical periods, from Antiquity to contemporary
times. Below, we present the Roman imperial coins in this collection:
CATALOGUE (Fig. 2–3)
Tiberius: Divus Augustus
1. AE; As; 29,7 × 28,6 mm; 7,24 g; Axis 6
Av. DIVVS AVGVSTVS PATER


Archaelogist, Dolj County Department for Culture, interprexcraiova@gmail.com.
Professor, PhD, expert archaeologist, Craiova, petregherghe@yahoo.com.

History teacher, Maglavit.
1
C.S. Nicolăescu-Plopşor, Antiquités celtiques en Olténie, în „Dacia. Recherches et decouvértes
archéologiques en Roumanie”, 11–12, 1945–1947, [1948], p. 25
2
Petre Coteţ, Câmpia Română: studiu de geomorfologie integrată, Editura Ceres, Bucureşti,
p. 99.
3
Petre Gherghe, Florin Ridiche, Vasile Cioană, Descoperiri arheologice din epoca geto-dacă
la Maglavit, jud. Dolj. în „Oltenia. Studii şi comunicări. Istorie–Arheologie”, 22–23, 2015–2016,
pp. 39–49; Petre Gherghe, Vasile Cioană, Mărturii arheologice din prima vârstă a fierului recuperate
din arealul geografic al localităţii Maglavit, jud. Dolj, în „Litua. Studii şi cercetări. Anuar, Muzeul
Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, 19, 2017, pp. 177–183; Ibidem, Obiecte diverse din secolele
II–XI existente în colecţia arheologică de la Maglavit, judeţul Dolj, în „Oltenia. Studii. Documente.
Cercetări. Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Dolj”, Craiova, Seria a IV-a, 5, 2017, pp. 15–27;
Iidem, Unelte din silex şi piatră descoperite în localitatea Maglavit, judeţul Dolj, în „Oltenia. Studii
şi comunicări. Istorie–Arheologie”, 24, 2017, pp. 18–25.
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Laureate head, left.
Rv. In field: S–C, in exergue [PROVIDENTIA]
Altar enclosure with double panelled door.
RIC 1, 81, Roma, AD 22/23–(?)30 p. Chr.
Hadrianus
2. AE; Dupondius/As; 25,9 × 24, 9 mm; 12,12 g; Axis 5
Av. HADRIANVS – AVG COS III P P
Laureate head, right.
Rv. PROVIDEN – TIA AVG; in field S–C
Providentia standig left, leaning on column, holding wand over globe in right hand,
and sceptre in left hand.
RIC 2, 823, Roma, AD 134–138.
Antoninus Pius
3. AE; Dupondius/As; 31,3 × 28, 8 mm; 8,30 g; Axis 5
Av. Laureate head, right.
Rv. in field S–C; female character standing left, holding cornucopiae in left hand,
in right hand scales (?)
Marcus Aurelius
4. AE, Sestertius; 29,1 × 27,00 mm; 18,92 g; Axis 12.
Av. M AVREL ANTONI – NVS AVG TR P [?]
Laureate head, right.
Rv. [FELICITAS AVG IMP VIIII ? COS III P P]; in field S–C
Felicitas standing left, holding caducaeus and sceptre.
Cf. RIC 3, 1227, Roma, AD 177–178 p. Chr., or 1237, Roma, AD 178–179, or 1239
(IMP X), Roma, spring–december AD 179.
Marcus Aurelius: Faustina II
5. AE Tetrassarion; 29,5 × 28,7 mm; 15,99 g; Axis 7.
Av. ΦAYCTEIN – A CEB[ACTH]
Draped bust, right.
Rv. NIKAI – E[ΩN]
Tyche standing left, holding cornucopiae in right hand, rudder on globe on left
hand.
William Henry Waddington, Recueil général des monnaies grecques d’Asie mineure.
Tome 1/3. Nicée et Nicomédie, Ernest Leroux, Paris, 1910, p. 424, no. 204 (but head
right); Roman Provincial Coinage Online, IV, 5532 http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/
4/5532/ (accessed on: 03. O4. 2018).
Marcus Aurelius: Lucilla
6. AE; Sestertius; 32 × 30, 9 mm; 28,77 g; Axis 12.
Av. LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F
Draped bust, right.
Rv. VE[S]TA; S–C
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Vesta veiled, standing left by altar, holding simpulum and Palladium.
RIC 1779, Roma AD 164–166.
Commodus
7. AR, Denarius; 17,6 × 17, 3 mm; 2,48 g; Axis 12.
Av. M COMM ANT P F – EL AVG BRIT P P
Laureate head, right.
Rv. FIDEI COH P M TR P XV COS VI.
Fides standing left, holding corn-ears in right hand and standard in left hand.
RIC 3, 207, Roma, AD 190.
Septimius Severus
8. AE, Tetrassarion; 31,3 × 27, 3 mm; 18,46 g; Axis 7.
Av. [AYT K CE]ΠTI CEYHPOC Π CEB 
Laureate, draped, and cuirassed bust right, seen from behind
Rv. ΗΓΕ ΚΑ[ΙΛΙΟΥ ΟΝ]ΕΡΑΤΟΥ ΠΑΥΤΑΛΙΩΤΩΝ
Eagle with wings spread standing on thunderbolt, holding wreath in its beak
Pautalia, AD ?194–195. Nikola Mushmov, Античните монети на Балканския
полуостровъ и монетите на българските царе (Antichnite moneti na balkanskiat
poluostrov i monetite na bulgarskite tsare), Pechatnitsa Grigori Ivan Gavazov,
Sofia, 1912, p. 237, no. 41894.
9. AR; Denarius; 18,1 × 17, 2 mm; 3,26 g; Axis 5.
Av. L SEPT SEV PERT – AVG IMP VIII
Laureate bust right.
Rv. PROVIDEN – TIA AVG
Providentia standing left holding wand over orb and sceptre.
RIC 4/1, 92 (a), Roma, AD 196 – 197.
10. Plated denarius; 20, 1 × 18, 3 mm; 2,50 g; Axis 11.
Av. SEVERVS AVG – PART M[AX]
Laureate head right.
Legenda de Av. din anii 200–201 (RIC, 4/1: 62).
Rv. P M TR P XIII – COS III P P.
Roma standing left, holding Victory in right hand and spear in left hand.
Cf. RIC, 4/1, 197, Roma, AD 205.
Severus Alexander
11. AR; Denarius; 20,1 × 18, 6 mm; 2,99 g; Axis 6.
Av. IMP C M AVR SEV ALEXANDER AVG
Laureate bust right, draped.
Rv. PROVIDEN – TIA AVG
Providentia standing left, holding wand over globe in right hand, and sceptre in left hand.
RIC 4/2, 174, Roma, AD 233–235.
4
Théodore Edme Mionnet, Description de médailles antiques, grecques et romaines: Supplément,
Tome II, M. P. Guyot, Paris, 1822, 376, no. 1027 (but laureate head; reverse legend read ΗΓΕ T ΑΙΛΙΟΥ
ΝΕΡΑΤI ΠΑΥΤΑΛΙΩΤΩΝ).
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Severus Alexander: Sallustia Barbia Orbiana
12. AR, Denarius; 19, 7 × 18, 4 mm; 2, 21 g; Axis 12.
Av. SALL BARBIA – ORBIANA AVG
Diademed bust right, draped
Rv. CONCORDI – A – AVGG
Concordia seated left on throne, holding patera in right hand, and double cornucopiae
in left hand.
RIC 4/2, 319, Roma, AD 223–225.
Aurelianus: Severina
13. Antoninianus; 22,4 × 22,3 mm; 4,26 g; Axis 11.
Av. SEVERI – NA AVG
Diademed bust right, draped, on crescent.
Rv. CONCORDIAE MILITVM
Concordia standing facing, head left, holding standard in each hand.
RIC 5/1, 4, Roma, Per. III, AD 270–275.
Constantinus I: Constantius II Caesar
14. AE, Follis; 18, 4 × 18, 00 mm; 2,38 g; Axis 11.
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Diademed bust right, draped and cuirassed.
Rv. [PROVIDEN] – TIAE CAESS
Camp gate; star above.
RIC 7: 519, no. 158, Thessalonika, AD 326–328.
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Before trying to discuss the structure of the collection, we must note some
observations. First, it has to be mentioned that the coins originate from donations
made by members of local community whom, over the years, have found them
fortuitous during agricultural works. In most of the cases, the coins were donated to
Mr. Cioană many years after the moment of their discovery, which means we cannot
precisely determine their original findspots. On the other hand, archaeological finds
dated between the AD 2nd–4th centuries have been reported in multiple locations
around Maglavit commune territory, proving the existence of at least two rural
settlements of the Roman age. A link between these sites and the numismatic material
cannot be established.
Therefore, a roman settlement has existed near the actual village of Hunia.
This was discovered by Dimitrie Papazoglu during the field survey he carried out in
19th century Papazoglu gathered Roman materials such as “pottery and weapons”.
Numismatic discoveries have also been made, without any mention concerning the
ruler or even their number5. A bronze figurine of an owl was also found here, now
5
Dumitru Tudor, Oltenia Romană, Ed. 4, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1978, p. 224.
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kept in the Oltenia Museum, Craiova6. The exact findspot for all of these materials
rests unknown.

Sursa: https://www.google.com/maps/@44.0574523,23.0705051,13z.
Fig. 1. Maglavit area.

On the territory of the village of Maglavit, roman pottery and bricks have
been found, but, similarly, we cannot determine their findspots. For the present
work, it is of interest to mention that Dumitru Tudor noted multiple single finds of
coins, “from Augustus, Trajan, Septimius Severus, Caracalla and Constantine the
Great”7. Professor Tudor did not have exact details about these coins, but we can
theoretically admit that at least one piece per ruler have been discovered.
6

George Cantacuzino, Antiquités inédites d'Olténie, în „Dacia. Recherches et decouvértes
archéologiques en Roumanie”, 11–12 (1945–1947), 1948, p. 316; Dorel Bondoc, Bronzuri figurate
romane. Muzeul Olteniei Craiova. I., n. p., Craiova, 2000, pp. 11–12, no. 5.
7
Constantin Voicu, Catalogul descoperirilor monetare din Oltenia. Monede străine (sec. IV
î.e.n – anul 102 e.n), Buletin informativ, Societatea Numismatică Română, Secţiunea Craiova, 2,
1976, p. 28, no. 32; Dumitru Tudor, op. cit. (n. 4), 1978, p. 225; Toma Rădulescu, Un fragment
de tezaur monetar din epoca romană de la Craiova – Metro şi alte monede romane imperiale
descoperite în Dolj, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,
13, 2012, p. 243.
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Fig. 2. Coins nos. 1–7.
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Fig. 3. Coins nos. 8–14.

A Roman rural settlement can be located with certitude in the findspot called
“La Ţiglării”, where the fortuitous finds indicate a multi-strata site. Its earliest layer
can be dated in La Tène Period (2nd–1st centuries BC). This layer is superposed by a
Roman settlement (a fibula dated in the 2nd century AD was found here) and the
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existence of a Late Roman layer is indicated by a lamp belonging to a 4th–5th centuries
AD type8.
The late Roman imperial coins from the area of Maglavit were recorded by
Octavian Toropu. Here, we have informations about the rulers and the mints, as well
as the exact number of coins. They have been described as follows: “1 AE Carinus;
1 AE Maximianus Herculius; 2 AE Constantine the Great: Constantinopolis (1),
Cyzicus (1); 2 AE Constantius II: Thessalonika (1); 1 AR Constantius II; 1 AE
Valentinianus I: Sirmium”9. Therefore, the coins described in the present work
would be considered a third sample of Roman coins discovered at Maglavit, and
the following commentary has to take into account the numismatic material which
was previously recorded, even if, at the current date, the first two groups of coins
cannot be studied further, being almost certain that they are lost.
The Vasile Cioană’s collection presented here contains 14 coins: 13 of them
were issued during the Principate, and a coin was minted in the 4th century AD
(table 1). The pieces are in a good condition, and they have been easily identified
with two exceptions. All indentified coins are registered in the reference catalogues,
except the plated denarius of Septimius Severus (no. 10), which is a hybrid type:
the obverse legend is recorded for AD 200–20110, but the reverse depicts the
legend and representation of RIC, 4/1, 197, struck in Rome in AD 205. Such plated
denarii were identified in high percentages on archaeological sites from the Roman
province of Dacia, in both military and civil areas. This phenomenon covers also
vast parts of the empire, especially during the Severan Dinasty, and it was explained
as an effect of the shortage in official coinage, that occurred simultaneously with
an increased military expenditure11.
The size of the sample is too small to allow the identification of a certain
pattern in coins circulation, but considering the fact that we have an overall number
of at least 27 Roman coins if we count those previously registered (table 2), we can
make some observations. We assume from the very beginning that such an
approach based on uncharted results of “plough archaeology” (as shown above) has
8

Petre Gherghe, Florin Ridiche, Vasile Cioană, op. cit. (n. 3) , pp. 41–42; Petre Gherghe,
Vasile Cioană, Obiecte diverse din secolele II–XI existente în colecţia arheologică de la Maglavit,
judeţul Dolj, în „Oltenia. Studii. Documente. Cercetări. Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Dolj”,
Craiova, Seria a IV-a, 5b, pp. 15–16, no. 1–2, fig. 2, 1–4.
9
Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia traiană sud-carpatică, Editura
Scrisul Românesc, Craiova, 1976, p. 213, no. 84; Bucur Mitrea, Descoperirile monetare în România
(1974–1976) (XVIII–XX), în „Buletinul Societăţii Numismatice Bomâne”, 70–74 (1976–1980), 124–128,
[1981], p. 587, no. 197; Rădulescu, op. cit. (n. 6), p. 244, n. 55.
10
RIC, 4/1, p. 62.
11
Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, The Roman Law against Couterfeiting between
Theory and Practice: the Case of Roman Dacia, in „Acta Musei Napocensis”, 38/1, 2001, pp. 144–145;
Răzvan Bogdan Gaspar, Counterfeiting Roman Silver Coins in the 1st – 3rd Centuries A.D. Study on
Roman Provinces from Middle Danube to Lower Rhine, in „Journal of Ancient History and Archeology”,
2/4, 2015, pp. 70–72.
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a lot of limitations. For example, the calculation of a coefficient coins/year of
reign, the basic indicator for the evolution of monetary circulation, should be
completely irrelevant for such a reduced number of pieces. So, terms as ”growth”
or “decrease” for this sample will refer only to the number of coins. On the other
hand, for any further comparisons for our sample, we rely on the data obtained for
other sites located on the left bank of Danube: Sucidava, Orlea, Dierna, Drobeta,
and Desa.
Table 1
Coins in the collection by ruler
AE
1st century
Hadrian (117–138)
Antoninus Pius (138–161)
Marcus Aurelius (161–180)
Commodus (180–192)
Septimius Severus (193–211)
Severus Alexander (222–235)
Aurelianus (270–275)
Constantinus I (306–337)
Total

AR

AR plated

1
1
1
3
1
1
1
8

1
1
2

1

5

1

Total
1
1
1
3
1
3
2
1
1
14

% of the
total coins
7.14%
7.14%
7.14%
21.43%
7.14%
21.43%
14.28%
7.14%
7.14%

Table 2
Single-finds of coins in Maglavit area by ruler
AE
1st century
Traianus (98–117)
Hadrianus (117–138)
Antoninus Pius (138–161)
Marcus Aurelius (161–180)
Commodus (180–192)
Septimius Severus (193–211)
Caracalla (211–217)
Severus Alexander (222–235)
Aurelianus (270–275)
Carinus (283–285)
Maximianus Herculius (286–306)
Constantinus I (306–337)
Constantius II (337–361)
Valentinianus I (364–375)
Total

AR

AR
plated

1

Unspecified

Total

1
1

2+
1+
1
1
3
1
4+
1+
2
1
1
1
4+
3
1
27

1
1
3
1

1
1

1

1
1

2
1
1
1
3
2
1
20

1
1
6

1

% of the
total coins
7.41%
3.70%
3.70%
3.70%
11.11%
3.70%
14.81%
3.70%
7.41%
3.70%
3.70%
3.70%
14.81%
11.11%
3.70%
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The sample opens with a bronze coin, a commemorative issue for Augustus,
minted during Tiberius’ reign. Considering the worn grade of the piece, proving a
long period of circulation, we can almost surely conclude that it originates from
one of the Roman age rural settlements in the area, established after AD 106 (the
founding date of the province of Dacia). Such coins, from the 1st century AD, which
remained in circulation during the 2nd century, are frequently discovered in settlements
which surely began their existence in AD 10612. A coin belonging to the same
commemorative issues for Augustus was discovered at Buridava, in a Roman
settlement which was founded after AD 10613. It is very unlikely that it can be
linked with the Dacian settlements around Maglavit14, although we cannot completely
discard this theory as invalid.
Trajan’s coins are not present in this collection, but Dumitru Tudor mentioned
at least one piece of this emperor between the coins noted in the past. From
Hadrian’s reign, we have a single coin, a dupondius struck at Rome. Likewise,
from Antoninus Pius’ rule, we have only one coin. The situation is similar at
Sucidava15, Dierna16, and Drobeta – the town area17, where the three reigns are
present in approximately equal percentages, but also matches with the model built
for the province of Dacia18. The neighboring Roman rural area of Desa shows a
similar pattern in distribution of single finds feor these periods19. For the period of
the first three emperors which ruled after the establishment of the province of
Dacia, we can say that our sample indicates constant circulation in the area, but its
reduced size does not allow more substantiate observations, as in the case of sites
which allow for a more in depth study of monetary circulation20.
Our collection shows a significant increase for Marcus Aurelius’ rule, a
particularity to be noted, as other sites offer a totally different image, marked by
12

Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, Contribuţii la istoria Diernei în lumina descoperirilor
monetare din săpăturile arheologice din 1967, în „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, 75–76,
129–130, 1981–1982, p. 186; Gheorghe Poenaru Bordea, Monede din vremea Imperiului Roman din
colecţia şcolii din cartierul Celeiu al oraşului Corabia, jud. Olt, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”,
12, 1997, pp. 58–59.
13
Silviu I. Purece, Monede romane descoperite la Buridava romană (Stolniceni, judeţul
Vâlcea), aflate în colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea, în „Monedă şi comerţ în sud-estul Europei”, I,
Sibiu, pp. 99; 102, no. 1.
14
The Latène sites are registered by Petre Gherghe, Florin Ridiche, Vasile Cioană, op. cit.
(n. 3), pp. 39–49.
15
Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 59.
16
Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 184.
17
Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, Drobeta. The never
Abandoned City of Roma Dacia, Editura Mega, Cluj-Napoca 2015, p. 84.
18
Cristian Găzdac, Circulaţia monetară în Dacia şi provinciile învecinate de la Traian la
Constantin I, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, p. 442.
19
Petre Gherghe, Florin Ridiche, Marius Bâsceanu, Consideraţii privind descoperirile monetare
de la Desa, judeţul Dolj şi consecinţele crizei economice a Imperiului roman la nord de Dunăre, în
„Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie”, XVI, no. 1(19), 2011, p. 256; Delia Moisil,
Descoperiri monetare antice din România (III), în „Cercetări numismatice”, 17, 2011, p. 217–218.
20
Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), p. 274–282.
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significant decline in circulation at Sucidava21, Orlea22, Dierna23, and Drobeta –
both auxiliary camp and town areas24, decline reflected also in the provincial model
of circulation25. The general decrease in circulation is also not reflected in the sample
from Desa, where the index for the reign of Marcus Aurelius maintains the same
level as previous periods26. In our collection, as for previous reigns, the three coins
struck for Marcus Aurelius and his family are bronze issues. The absence of silver
coins for the period preceding AD 180 is a special case in our sample, no doubt
explained by its small size, which reduces its significance as numismatic evidence,
since the situation in the rest of the province is completely different27. The bronze
coins issued between AD 161 and 180 are: two sestertii, minted in Rome for
Marcus Aurelius and Lucilla and civic coin issued at Nicaea for Faustina II.
With Commodus’ reign, the nominal structure of the collection changes,
most coins from this point onwards being denarii. The presence of the Commodus
piece in our sample, which means therefore the same percentage as the issues of the
first Antonins, indicates a different situation from the rest of the province, where a
significant decrease in the number of coins is registered28, a general decline reflected
at Sucidava29, Orlea30, Dierna31 and Drobeta – both auxiliary camp and town areas32.
The lack of Commodus’ coins in the Desa single find sample has also to be noted.
During this reign the area was probably affected by some barbarian raids, as shows
the hoard of Desa, burried after AD 18633. So an unstable military situation in the
area should have as effect a decrease in circulation, at least in theory. The fact that
this denarius is part of Commodus’ last issues, from 190 BC, and that therefore is
highly probable it entered the province market after the emperor’s death, does not
change the previously stated facts at all. Here, we can see once again the limits
imposed by the small sample size: a single piece could change in a significant way
the percentages. So, our lot probably does not represent the real situation in Antiquity,
or, at best, represent only a particular case in a rural community, where economical
evolution could be different from that registered in urban areas.
21

Gheorghe Poenaru Bordea op. cit. (n. 11), p. 59.
Iudita Winkler, Constantin Băloi, Circulaţia monetară în aşezările antice de pe teritoriul
comunei Orlea, în „Acta Musei Napocensis”, 8, 1971, p. 16.
23
Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 184.
24
Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, op. cit. (n. 16),
pp. 82; 84.
25
Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), p. 442.
26
Petre Gherghe, Florin Ridiche, Marius Bâsceanu, op. cit. (n. 18), p. 256; Delia Moisil,
op. cit. (n. 18), pp. 217–218.
27
Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), pp. 84–86.
28
Ibidem, pp. 68–69; 442.
29
Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 59.
30
Iudita Winkler, Constantin Băloi, op. cit. (n. 21), p. 16.
31
Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 184.
32
Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe, Oana Neagoe, op. cit. (n. 16),
pp. 82; 84.
33
Petre Gherghe, Florin Ridiche, Marius Bâsceanu, op. cit. (n. 18), p. 254.
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The Severan Dynasty is the period best represented in our sample, 5 of the
14 coins being issued between 193–235 (graphs 1 and 2). This growth has been
also registered in other areas of the province34. For Septimius Severus’ rule, we can
notice an obvious increase compared to previous periodes, and we can obverse that
this emperor’s reign represented the period of maximum as regard the number of
coins in the Maglavit area during the Principate. The nominals are also diversified:
a denarius, a colonial bronze coin and a plated denarius.

Graph 1. Structure of the collection by ruler.

The reigns of Caracalla (AD 211–217 AD), Macrinus (AD 217–218) and
Elagabalus (AD 218–222) are not represented in the collection, but at least one
coin of Caracalla was previously discovered in Maglavit area. The situation is quite
surprising, at least for Elagabalus reign, a period of growth in monetary circulation
for most sites of southern Dacia35.
Beginning with Severus Alexander (AD 222–235), we have two denarii in
this sample, one being an issue for Barbia Orbiana. For this period of stability in
our province, the numismatic coefficients rest at similar levels with the previous
reign36. In our case, following a hiatus, such a previous period for comparison is
missing. The coins issued between the reigns of Severus Alexander and Aurelianus
(AD 270–275) are missing in all lots known from Maglavit. This situation can be
34

Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), pp. 274–286; 442.
Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 59.
36
Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), pp. 274–282.
35
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owed to the lack of relevance of our samples, but it can also be an illustration of the
difficult military situation in Southern Dacia, and especially its south-western area,
at the half of the 3rd century AD, when, starting with Maximinus Thrax’s rule (AD
235–238), the region was affected by barbarian invasions37. To be noted that, the
sample of single find coins in the neighboring area of Desa, does not register such a
long hiatus. At Desa, the circulation is continous for all the reigns between Severus
Alexander and Aurelianus38.

Graph 2. Coins in the collection by ruler.

As it results from the information we currently have available, monetary
circulation in Maglavit resumes again during Aurelianus’ rule, an antoninianus
issued in Rome for Severina being part of the current sample. On the Danube line,
monetary circulation is resumed at Dierna starting with Aurelianus’ rule39, while
the decrease of the index at Sucidava reflects the anti-inflatory measures adopted
by the emperor40. Our sample contains no other coins from the period of the
Principate, but the coin issued by Carinus (283–285 AD), which was previously
recovered from Maglavit, shows that circulation continued in the area.
37
Ioan Piso, Maximinus Thrax und die Provinz Dazien, in „Zeitschift für Papyrologie und
Epigraphik”, 49, 1982, pp. 225–238; Emanuel Petac, Consideraţii cu privire la data finală a tezaurelor
îngropate la mijlocul sec. III p. Chr. în Dacia romană de la sud de Carpaţi, în „Studii şi Cercetări de
Numismatică”, 12, 1997, pp. 27 – 40.
38
Petre Gherghe, Florin Ridiche, Marius Bâsceanu, op. cit. (n. 18), p. 256, Fig. 1.
39
Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 184.
40
Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 67.
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All denarii belonging to the collection are issues of the mint of Rome, as
well as the antoninianus struck for Severina, and five out of the seven bronze
coins. Two of the bronze coins present in this collection are colonial issues minted
in two of the Greek speaking cities (graph 3). The first of these is an issue of
Nicaea (province of Bithynia et Pontus), struck under Marcus Aurelius for Faustina
II. The existence of this piece is quite surprising, considering the very small sample
size: more specifically, because, in that period, civic coins, even if they were a
constant presence on the Dacian market, had a relatively low share, most bronze
coins recorded in this time period originating from the mint of Rome41. Afterwards,
in the age of the Severi, Nicaea will become the main bronze currency supplier for
the provonces of Dacia42, and Moesia Superior43.

Graph 3. Structure of bronze nominal in the collection.

The coin of Pautalia, struck for Septimius Severus, falls in the period of
maximum activity recorded for this mint during the Severan Dynasty44, but also in
the age when Dacia’s need for bronze coins began to be covered by civic issues45.
The coin is to be dated in the first years of Septimius Severus’ reign, approximately
41

Ibidem, p. 69.
Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), p. 436.
43
Mirjana Vojvoda, Adam Crnobrnja, Circulation of Coinage from the Bithynian Mint of Nicaea
in the Territory of Present Day Serbia, in „Proceedings of the International Numismatic Symposium
“Circulation of Antique Coins in Southeastern Europe” – Viminacium, Serbia 15th–17th September
2017”, Institute of Archaeology, Belgrade, 2018, pp. 132–133.
44
Lily Grozdanova, The Die Study of the Coinage of Pautalia. Conducting a Traditionally
Numismatic Research in the Age of Digital Technologies, in „Bulgarian-German Scientific Cooperation:
Past, Present and Future. Proceedings of the Humboldt Kolleg. Sofia, November 26–28, 2015”, Faber
Publishing House, Sofia, 2016, pp. 117–118, fig. 1.
45
Cristian Găzdac, op. cit. (n. 17), pp. 72–73.
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AD 194–195, according to the chronology suggested for the mission as legate of
Thrace of Caelius Oneratus, the governor mentioned on the reverse46.
Concerning the metrology of the pieces, with the same limitations imposed
by the small sample size we have previously stated, we have to note that the
average weight of the four denarii (with the exception of the plated one) is 2.74 g.
Septimius Severus’ denarius weighs 3.26 g (so, it was struck at a standard very
close to 100 pieces/libra), and the other three weigh under 3 grams.
The collection contains a single coin from the 4th century AD, a follis
of Providentiae Caess type minted at Thessalonika between AD 326–328 for
Constantius II Caesar. For this century, additional evidence is offered mainly by the
sample registered by Octavian Toropu. At Maglavit, the series of coins issued during
the Late Empire opens with a piece of Maximianus Herculius (AD 286–306). Next,
for the period of Constantine the Great and his family, four coins issued between
AD 306–337 are recorded: the piece in the above catalogue, two more in professor
Toropu’s sample and another one mentioned by Dumitru Tudor. Considering the
sample size, this amount means a substantial growth compared to all other previous
periodes, a fact which matches the well-known situation on the Danubian limes,
where growth peaks registered in all centers located north of the river (Sucidava,
Orlea, Drobeta, Hinova, Dierna) are linked to large scale military campaigns led by
Constantine the Great against the Goths, north of the Danube, and also with the
intense defensive works carried on the left bank47.
For Constantius II’s rule, the situation is similarly stable, professor Toropu’s
sample recording three coins, and most importantly, a siliqua. Regarding the spread
of silver coinage in the 4th century AD, a large number of pieces has been recorded
in the region of Oltenia (21), comparable to that in Dobrogea (25). The Maglavit
siliqua, minted under Constantius I, falls into the early period of silver issues
circulation in the Oltenia region during the 4th century. This period is marked by a
weaker penetration of the silver nominal, and worth to be noted that the majority of
4th century silver coins discovered north of the Danube – Romanian sector, in
Barbaricum, were issued between AD 364–37548. We must mention that we cannot
make more detailed observations about Constantius II’s monetary series, to which
the previously mentioned three coins belong, but even so, the features of monetary
circulation in the Maglavit area fits in the general limits of the period.
46

Dilyana Boteva, Die Statthalter der römischen Provinz Thracia unter Septimius Severus und
Caracalla (Probleme der Datierung), in Ulrike Peter (ed.), Stephanos nomismatikos: Edith SchönertGeiss zum 65. Geburtstag, Akademie Verlag, Berlin, 1998, pp. 132–133; 138. See also Arthur Stein,
Römische Reichsbeamte der Provinz Thracia, Zemaljska Štampalija, Sarajevo, 1920, pp. 40–41, no. 31,
but the name was read Caelius Honoratus.
47
Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), pp. 71–72.
48
Delia Moisil, The Danube Limes and the Barbaricum (294–498 A.D.), in „Histoire & mesure
[Online]”, XVII, 3/4, 2002, pp. 5–6, #27–32. See: http://journals.openedition.org/histoiremesure/884
(accessed on: 03. O4. 2018).
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The monetary circulation in Maglavit area ceases with a piece issued by
Valentinianus I. Its presence here has two meanings: monetary circulation continued
under Valientinianus I and Valens’ common reign, but additionally, the war between
the Empire and the Goths, which ended in the Hadrianopolis battle (AD 378), had
repercurssions on rural life in Maglavit area, where monetary circulation ends after
this period. By contrary, in the neighboring area of Desa, the circulation ceases only
in the reign of Theodosius II (AD 408–450), during the Hunic invasions, as in the
other sites located on the left bank of Danube49. The monetary circulation resumes
in Maglavit area during the Medieval Age, a C type imitation of a Byzantine coin
of Alexios II Comnenus being registered50.
For five out of the nine Late Empire coins discovered at Maglavit the mints
are precised. The best represented, with two pieces (40%) is Thessalonika;
Constantinopolis, Cyzicus and Sirmium have only one issue each (20%) (graph 4).
The reduced sample size does not allow for more detailed analysis, but generally,
we can say that the situation is similar to other sites. At Sucidava and Drobeta, the
Thessalonika mint is in the leading position, with Siscia mint closely behind51, the
latter being absent in the Maglavit sample. Geographical proximity caused Siscia to
occupy the first rank in Dierna, but Thessalonika is on the second rank with a
significant percentage52.

Graph 4. 4th century mints – Maglavit area overall.
49

Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), pp. 75–76.
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Monedă şi societate în teritoriile de la sud şi est de Carpaţi
(secolele VI–XIV), Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p. 101.
51
Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 77; Cristian Găzdac, Ágnes Găzdac-Alföldy, Marin Neagoe,
Oana Neagoe, op. cit. (n. 16), p. 92.
52
Maria Chiţescu, Gheorghe Poenaru Bordea, op. cit. (n. 11), p. 199.
50

Roman Imperial Coins in the Vasile Cioană Collection, Maglavit, Dolj County

33

We can conclude that the coins in Vasile Cioană’s collection, as well as the
samples which were previously published in literature, offer useful information
regarding the monetary circulation in a rural area of Dacia. Even if the image of
this circulation is limited by multiple factors, such as: the lack of systematical
excavation, or the fact that the coins discovered in the past can no longer be
studied, we can observe that general economical trends recorded for the entire
province are also reflected in this rural area. On the other hand, we can also notice
some particularities, especially regarding nominal structure and the amount of civic
issues. Regarding the historical evolution of this geographical area, we believe that
major political and military events which have affected this region are reflected by
fluctuations in monetary circulation, and this shows that, despite the limited nature
of this study, the monetary sample presented here is relevant in some way.
Concerning the evolution of the Roman rural settlement at Maglavit during the 4th
century AD, as we can deduce from monetary circulation, it matches in the pattern
observed for the sites located directly on the northern bank of Danube for this
period, showing a constant penetration of Roman coins, with varying intesities.
ROMAN IMPERIAL COINS IN THE VASILE CIOANĂ COLLECTION,
MAGLAVIT, DOLJ COUNTY
(Abstract)
The paper presents a small collection of 14 Roman imperial coins formed by Vasile
Cioană by gathering the fortuitous finds in the area of Maglavit, Doj county. The authors
also sumarize the single finds of Roman imperial coins recorded in the past for Maglavit
area. All finds come from Roman rural settlements. The reduced size of the sample allows
only general numismatic considerations, but this sparsely evidence contributes in some way
to the research of rural life during the 2nd–4th centuries AD.
Keywords: Roman imperial coins, single finds, Roman rural settlements.
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LITERATURA CA SURSĂ DE INFORMAŢIE ISTORICĂ:
NOI DETALII DESPRE REGII CATOLICI LA LOPE DE VEGA
OANA ANDREIA SÂMBRIAN
Când am ales acest subiect am avut în vedere importanţa pe care istoricii o
acordă, în ultima vreme, literaturii ca sursă de informaţie istorică. Mărturie în acest
sens stau multiplele proiecte de cercetare ce abordează legătura indisolubilă în care
istoria şi literatura se întrepătrund, găsindu-şi inspiraţia una în cealaltă; de exemplu,
grantul Cultura sângelui în literatura Secolului de Aur, coordonat de David García
Hernán de la Facultatea de Istorie a Universităţii Carlos III din Madrid şi finanţat
de Ministerul Economiei şi Competitivităţii din Spania în perioada 2012–2016, din
care am făcut parte, aduce la lumină deopotrivă documente literare şi de arhivă ce
demonstrează felul în care cele două discipline se alimentează reciproc cu detalii
interesante, literatura fiind, practice, ultima treaptă pe scara difuziunii ecoului
evenimentului istoric datorită faptului că ajunge la o cantitate mult mai mare de
persoane decât documentul istoric1. Deja în 1992, José María Jover afirma că
„literatura şi arta unei epoci reprezintă un izvor inechivoc de cunoştinţe istorice”2,
întrucât ambele sunt o proiecţie directă a societăţii în cadrul căreia apar şi se
dezvoltă. Dintre toate genurile literare, teatrul este cel care se identifică cel mai
bine cu realitatea înconjurătoare, întrucât aşa cum observa însuşi Lope de Vega în
La campana de Aragón, teatrul este cel care prin intermediul multiplelor sale
tableaux vivants are cel mai mare impact asupra memoriei oamenilor: „forţa
istoriei reprezentate este mult mai mare decât cea scrisă, tot astfel precum şi
diferenţa de la adevăr la pictură şi de la original la tablou: pentru că într-un tablou,
personajele sunt mute, în timp ce în piesa de teatru, oamenii vorbesc şi pun în
scenă prin intermediul sentimentelor evenimentele, războaiele, păcile încheiate (...)
nimeni nu poate nega că acţiunile faimoase, prezentate în direct nu ar avea un efect
considerabil pentru a le reînnoi faima în amintirea oamenilor, acolo unde cărţile
pătrund mult mai greu”3.


Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova, al Academiei Române; e-mail: oana.sambrian@gmail.com.
1
Pentru mai multe informaţii, a se vedea volumul David García Hernán, Miguel Gómez
Vozmediano (coord.), La cultura de la sangre en el Siglo de Oro: entre literatura e historia, Madrid,
Ediciones Sílex, 2016.
2
José María Jover, De la literatura como fuente histórica, în „Boletín de la Real Academia de
la Historia”, tomo LXXXIX, cuaderno I, 1992, p. 33.
3
Lope de Vega, La campana de Aragón, în Decimaoctaua parte de las Comedias de Lope de
Vega Carpio..., en Madrid, por Juan Gonçalez, a costa de Alonso Perez..., 1623, f. 298r.
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 35–44
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Este bine cunoscută viziunea lui Maravall din lucrarea Teatro y literatura en
la sociedad barroca, unde practic reducea impactul teatrului la un simplu instrument
de propagandă hegemonică. Însă, în ciuda faptului că această faţetă se poate aplica
parţial câtorva opere dramatice, este complicat să reducem întregul teatru baroc la
această definiţie. După cum observa academicianul Carmen Sanz, „teatrul spaniol din
Secolul de Aur a influenţat viaţa cotidiană a persoanelor din tóate păturile sociale,
care au locuit teritoriile monarhiei hispanice la jumătatea secolului al XVI-lea şi pe
parcursul întregului secol al XVII-lea”4.
Dintre diferitele categorii şi subcategorii dramatice, cea care mi-a atras cel
mai mult atenţia este drama istorică, înţelegând istoria, aşa cum o definea Kurt Spang,
drept „toate cele trecute şi trăite”5.
Pe lângă interesul natural pe care prin natura meseriei îl nutresc faţă de acest tip
de piesă, se mai adaugă un element: lecturarea unui studiu publicat în 2015 de colegul
Juan Matas Caballero, în care autorul insistă asupra inexistenţei unui criteriu ferm
pentru a delimita conceptul de piesă istorică, „adică stabilirea precisă a elementelor
sau caracteristicilor care să permită identificarea operelor ce pot fi incluse în corpusul
dramelor istorice şi, ulterior, alcătuirea unor categorii sau tipologii – dincolo de
posibila lor repartiţie în funcţie de epocă, regi, tematică – care să permită studierea
fenomenului dramei istorice într-un mod complet (...)”6.
Referitor la drama istorică, există multiple definiţii, fiecare dintre ele putându-ne
fi de folos atunci când avem de-a face cu piesele de teatru. Pentru Matas Caballero,
piesa istorică reprezintă „dramatizarea unui fapt istoric, considerat ca atare de către
spectatori, încadrat într-un anumit moment şi spaţiu din trecutul mai mult sau mai
puţin îndepărtat, şi posibilitatea de a stabili o analogie între faptul istoric dramatizat
şi timpul prezent al spectatorului”7.
Felipe Pedraza vorbeşte despre „o referinţă clară şi precisă în realitatea
socială (extraliterară), unde protagoniştii corespund sau fac trimitere la persoane
sin lumea reală”8.
În ceea ce mă priveşte, tind să înclin către punctul de vedere al lui Germán Vega,
care afirma atunci când făcea referire la teatrul istoric al lui Vélez de Guevara că
„ar trebui să facem diferenţa între piesele unde elementul istoric apare în plan
secund şi acelea în care istoricitatea şi personajele sunt materia primă şi totodată
4

Carmen Sanz Ayán, Pedagogía de reyes: el teatro palaciego en el reinado de Carlos II,
Madrid, 2006, p. 17.
5
Kurt Spang, Apuntes para la definición y el comentario del drama histórico, în Kurt Spang
(ed.), El drama histórico. Teoría y comentarios, Eunsa, Pamplona, 1998, p. 27.
6
Juan Matas Caballero, «La fuerza de las historias representada». Reflexiones sobre el
drama histórico: Los reyes de la historia de España en los teatros del Siglo de Oro, în Isabelle
Rouane Soupault, Philippe Meunier (coord.), Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro, Aix-enProvence, Pressesuniversitaires de Provence, 2015, pp. 57–58.
7
Ibidem, p. 58.
8
Felipe Pedraza, Episodios de la historia contemporánea en Lope de Vega, în „Anuario Lope
de Vega. Texto, literatura, cultura”, XVIII, 2012, pp. 7–8.
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obiectivul fundamental, întrucât în cel de-al doilea caz, elementele istorice au fost
puse în slujba unei intenţii. Nu este vorba numai de a povesti ceva pur şi simplu, de
a demonstra în mod inocent sau de a distra, ci şi de a satisface interesele celor care
promovau dramatizarea acestor evenimente”9.
Dacă analizăm strict distanţa care trebuie să se scurgă pentru ca trecutul să
devină istorie, atunci realizăm că orice piesă istorică jonglează cu temporalitatea,
căci limitele dintre timpul naraţiunii şi cel al piesei se diluează de multe ori, „în virtutea
relaţiilor dialectice specifice pe care dramaturgul – adică cel care construieşte acţiunea
dramatică – şi totodată realizează şi punerea în scenă, le stabileşte între trecut şi
prezent, între ceea ce numim timp istoric şi timp actual, acesta fiind timpul
dramaturgului şi al spectatorului, momentul în care piesa a fost redactată, reprezentată
şi receptată”10.
Însă, dacă istoria trebuie să se refere la faptele trecute, ce se întâmplă cu
piesele care înfăţişează istoria contemporană? Pentru González de Salas (1633)
citându-l pe Dion Chrysostomos, „sub nicio formă nu era permisă scrierea de tragedii
al căror subiect să fi fost inspirat de evenimentele prezente”11. Dezbaterea despre ceea
ce este permis şi interzis în teatru a fost mai mereu prezentă; de la Shakespeare care
nu s-a atins niciodată de evenimentul contemporan în piesele sale istorice, până la
Walter Scott, care, aşa cum afirma Pedraza, „solicită o distanţă de şaizeci de ani
pentru a considera că un episod poate da naştere unei creaţii literare care să merite
apelativul de istorică. Evident că, după acest criteriu, Lope de Vega (care conform
celor mai recente surse ar fi trăit 72 de ani, nouă luni şi două zile) abia dacă ar fi
putut scrie despre evenimente contemporane”12. Prin urmare, dacă alegem criteriul
distanţării în timp de evenimentele înfăţişate pentru a ne fixa corpusul, acesta ar
putea să funcţioneze, însă ar exclude piesele cu subiect contemporan vieţii autorului.
Materia istorică este însă flexibilă din punct de vedere cronologic. În cele din urmă,
nici secolul lui Pericle, nici Secolul de Aur spaniol şi nici măcar războiul de o sută
de ani nu au avut o durată exactă de un veac. Din punctul meu de vedere, mult mai
important decât includerea sau excluderea pieselor cu acţiune contemporană este
coroborarea acţiunii şi a personajelor într-o finalitate de atmosferă istorică, şi atunci
revin la problematica proporţiei elementului istoric despre care vorbeam mai sus.
În alcătuirea corpusului de opere consultat în vederea determinării imaginii
regilor catolici, Izabela de Castilia şi Ferdinand de Aragon, vom vedea că elementul
temporal reprezintă factorul cheie. Piesele dedicate de Lope deVega regilor catolici
9

Germán Vega, Luis Vélez de Guevara: historia y teatro, în Marina Martín Ojeda (coord.),
Écija, ciudad barroca, Écija, Ayuntamiento de Écija, 2005, pp. 54–55.
10
Francisco Ruiz Ramón, Apuntes para una dramaturgia del drama histórico español del
siglo XX, în VV. AA., Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 18–23 agosto
1986. Volumen II, Berlín, Frankfurt am Main, Vervuert, 1989, pp. 384–385.
11
José Antonio González de Salas, Nueva idea de la tragedia antigua, Francisco Martínez,
Madrid, 1633, p. 33.
12
Felipe Pedraza, op. cit., p. 3.
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sunt în număr de 14–15, în funcţie de includerea sau nu a piesei Las cuentas del
Gran Capitán, despre care filologii nu sunt siguri că ar fi ieşit de sub pana lui Lope.
Corpusul nostru poate fi împărţit în mai multe categorii: piesele despre Granada
(Pedro Carbonero, Cerco de santa Fe e ilustre hazaña de Garcilaso de la Vega,
Los hechos de Garcilaso de la Vega y el moro Tarfe, El hidalgo Bencerraje,
La hermosura aborrecida), cele ce recreează descoperirea şi cucerirea de noi teritorii,
atât în interiorul cât şi în afara Spaniei (Los guanches de Tenerife, El nuevo mundo
descubierto por Cristóbal Colón, Las Batuecas del Duque de Alba, El blasón de los
Chávez de Villalba, El genovés liberal), precum şi alte teatre de operaţiuni militare
spaniole (El cerco de Tremecén) sau drama socială Fuenteovejuna.
În lucrarea de faţă am abordat acele opere ce descriu descoperirea şi cucerirea
de noi teritorii, întrucât ele ne permit să observăm cum se construieşte imaginea
regilor catolici Ferdinand şi Izabela încă de la apariţia lor pe scenă ca personaje,
precum şi prin recrearea succeselor militare obţinute de-a lungul domniei lor.
În opinia Mariei Grazia Profeti, figura regelui a avut diverse roluri şi a dat
naştere unor personaje diferite: de la monarhul îndrăgostit la principele creştin sau
regele tiran şi, prin urmare, este important să identificăm corect funcţiile pe care le
îndeplineşte în fiecare operă în parte13.
Prima metodă la care am recurs în analiza noastră a fost stabilirea rolului
implicit sau explicit al regilor catolici, întrucât nu este acelaşi lucru o prezenţă
concretă sau una „din auzite”.
În Los Chaves de Villalba, de exemplu, regina Izabela apare ca personaj în
lista de dramatis personae, pe când Ferdinand este doar amintit. În El nuevo mundo
descubierto por Critóbal Colón, atât Ferdinand cât şi Izabela apar ca personaje în
actele I şi III ale piesei, în timp ce în Los guanches de Tenerifey conquista de
Canarias şi Las batuecas del Duque de Alba, regii catolici sunt citaţi graţie renumelui
lor, figurile lor fiind folosite pe post de fundal pentru evenimentele înfăţişate.
Los Chaves de Villalba este o piesă ce descrie războaiele din Italia14 dintre
francezi şi spanioli, în urma cărora spaniolii au ieşit învingători. După tratatul de la
Vervins (2 mai 1598) fusese pace cu francezii, iar ducele de Lerma, care guverna
în numele lui Filip al III-lea (1598–1621), avea o fire paşnică. În ciuda faptului că
Los Chaves de Villalba este o piesă istorică, bazată pe realităţi evenimenţiale
cunoscute de către public, secretarul Tomás Gracián Dantisco, cenzor al piesei
(n.n. la vremea respectivă orice piesă de teatru trebuia să treacă atenta evaluare a
unui cenzor înainte să se reprezinte sau să se publice), a primit ordin să nu permită
reprezentarea piesei fără să îi fie aduse modificări, „având în vedere că vorbea
13
Maria Grazia Profeti, Los reyes católicos en el teatro de Lope de Vega, en Nicasio Salvador
Miguel y Cristina Moya García (eds.), La literatura en la época de los reyes católicos, Madrid /
Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert, 2008, pp. 229–230.
14
Aceste războaie s-au desfăşurat în perioada 1494–1559, în urma lor spaniolii devenind o
mare putere hegemonică.
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despre evenimentele despre care vorbea”, şi atâta importanţă s-a dat acestui caz
încât piesa s-a reprezentat înainte să ajungă pe scena teatrului acasă la consilierul
Castiliei, Tejada.
Nu ştim dacă acest fapt s-a datorat istoriei contemporane la care piesa făcea
referire sau dorinţei de a nu strica relaţiile cu vecinii francezi; cert este că pentru ca
piesa să poată ajunge pe scenă s-a înlocuit cuvântul „francez” cu „albanez” şi „Franţa”
cu „Albania”, în ciuda faptului că aceste modificări afectau ritmul versului. Şi
unele nume proprii au fost mascate: în loc de Guzmán s-a scris Oristán, Fadrique
de Napoli a fost înlocuit cu Enrique, iar Dionis i-a luat locul lui Luis (Ludovic)
al XII-lea al Franţei. S-au modificat doar numele francezilor, aşa cum putem
observa în această didascalie din actul I: „Citeşte. După cucerirea regatului Napoli,
regele Albaniei, Dionis al XII-lea, şi regele catolic al Spaniei, Ferdinand al V-lea,
s-au înţeles în acest fel (...)”
Chintesenţa piesei se poate rezuma drept o temă de supremaţie, putere şi
monarhie universală: un valon lipeşte nişte afişe la Roma, susţinând că regele
Franţei este cel mai important şi mai bun monarh al lumii. Acestuia i se opune
Chaves de Villalba, care îi răspunde că „prin sângele şi multele fapte de vitejie”,
acest rege nu putea fi altul decât Ferdinand al V-lea al Castiliei15.
Pentru o astfel de jignire, Chávez este în stare să se bată în duel, apărând
onoarea şi măreţia regelui său şi al Spaniei: „Cel mai bun rege al lumii este al
Spaniei / asta susţine un nobil spaniol / care va veni înarmat la ora stabilită”16.
Fidelitatea şi admiraţia pe care Chávez le simte faţă de regele Ferdinand se
construiesc încetul cu încetul de-a lungul primului act, ceea ce justifică reacţia faţă
de valon din actul II. Astfel, Chávez de Villalba afirmă că „lumea îl adoră pe regele
Ferdinand / şi cel mai mult este iubit peste graniţe”17.
Prima imagine este aceea că Ferdinand este, în logica tradiţiei, un miles
Christi, „cu obiceiuri atât de creştine”, încât numele său este „cel catolic”. Chávez
de Villalba enumeră în prezentarea pe care i-o realizează lui Ferdinand de Aragon
faptele militare importante ale acestuia, toate având legătură cu Reconchista şi
restaurarea orânduirii creştine pe teritoriul Spaniei; de asemenea, menţionează
alungarea arabilor şi a evreilor, importanţa Inchiziţiei şi cucerirea Granadei (1492),
ultimul bastion spaniol aflat în mâinile maurilor: „Spanie frumoasă, Ferdinand al
V-lea al tău, / îl alungă pe maur şi pe evreu, / pune bazele Inchiziţiei, sfânt trofeu, /
cucereşte Granada într-un timp scurt (...) Numele de catolic îi aparţine / şi atât de
apropiat este de Cer, / încât se apară şi se salvează de invidie. / În obiceiurile sale,
15

Lope de Vega, Los Chavez de Villalba, en De las comedias de Lope de Vega Carpio, dirigidas
por él mismo al Excelentísimo señor marqués de Santacruz, Barcelona, por Sebastián de Cormellas,
1618, 213v.
16
„El mejor rey del mundo es de España, / esto defiende un español hidalgo, / que saldrá al
plazo armado en la campaña.” (Lope de Vega, op.cit., f. 215r)
17
Ibidem, f. 197v.
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e mai mult înger decât om, / şi dacă am dreptate, Ferdinand al V-lea să trăiască, /
sau să moară la Roma Chávez de Villalba (...) Ferdinand este rege virtuos / cu practici
extrem de creştineşti, / aşa cum ştiu cei care / şi azi îl aşteaptă pe Mesia”18.
Războiul pe care îl duce Ferdinand nu este unul de cucerire teritorială, ci de
recucerire a teritoriilor creştine, ceea ce îl transformă într-un iustum bellum,
întrucât regele nu putea fi nedrept, iar nedreptatea constituia una dintre modalităţile
prin care monarhul îşi putea pierde legitimitatea.
În ceea ce o priveşte pe regina Izabela, aceasta se autocaracterizează în
Los Chaves de Villalba, drept o femeie puternică şi autoritară prin intermediul
blazonului său, ceea ce este în concordanţă cu imaginea alterităţii dată de francezi,
care o numesc „femeie temerară, spaniolă neînfricată”: „Apare la zid Izabela de
Aragon: Albanezi, ştiţi că sunt / fiica regelui Alfonso, / că mă numesc Izabela / şi
că mă trag din Aragon. / (...) Prin jumătatea bastardă / curge sânge dle regilor goţi /
cel ce a cucerit acest regat / a fost tatăl meu cel generos. / (...)”19 Identificarea
Izabelei ca regină a Aragonului, când în realitate domnea peste Castilia este făcută,
probabil, de Lope în baza căsătoriei acesteia cu Ferdinand, ceea ce o legitima şi ca
monarh şi în regatul Aragonului.
În El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, primul lucru pe care îl
aflăm despre regii catolici este că se pregăteau să atace Granada, definită drept „cea
mai mare realizare”20 a domniei lui Ferdinand.
Cucerirea Granadei este o problema fundamentală pentru rege, astfel că până
nu va încheia acest capitol, regele un consideră că este prudent ca genovezul
Columb să îşi înceapă călătoria către „pământul imaginat”21.
Trama operei ilustrează şi buna înţelegere dintre Ferdinand şi Izabela,
prezentaţi ca doi monarhi care ascultă unul de celălalt: „Această aventură pe care o
întreprindeţi / e demnă de valoarea voastră. / Dar regina mă sfătuieşte, / mare
căpitan, contrariul”22.
Aceeaşi idee de uniune între regii catolici este ilustrată în Las batuecas del
Duque de Alba, unde, atunci când se menţionează cucerirea Granadei, aflăm că
18

„España bella, tu Fernando quinto, / de ti destierra al moro y al hebreo, / funda la Inquisición,
santo trofeo, / gana a Granada en término sucinto (…) / El nombre de Católico es su nombre / y tanto
con el cielo y mando priva, / que de la embidia se defiende y salva. / En costumbres es ángel, que no
es hombre, / pues si hay razón, Fernando quinto viva, / o muera en Roma Chávez de Villalba (…) /
Fernando es rey virtuoso / de costumbres tan cristianas, / como lo saben aquellos / que aun hoy al
Mesías aguardan.” (Ibidem, ff. 212v–214r)
19
„Salga en el muro doña Isabel de Aragón. / Albanos, sabéis que soy/ hija del rey don
Alonso, / que doña Isabel me llamo / y que de Aragón me nombro (…) / Tengo en la parte bastarda /
sangre de los reyes godos, / el que conquistó este reino / fue mi padre generoso.” Ibidem, f. 209r.
20
Idem, El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, în http: //bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id
=0000175551&page=1, p. 20 (accesat în 18 iunie 2019).
21
Ibidem, p. 22.
22
„Don Fernando. Es la empresa que emprendéis / digna de vuestro valor. / Mas la Reina me
aconseja, / Gran Capitán, lo contrario.” Ibidem, p. 18.
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„regina cea catolică şi războinică / îl însoţeşte în bătălie pe al său Ferdinand”23, iar
victoria este atribuită amândurora: „cuceresc cei doi regi Granada / îi dărâmă
zidurile şi îi înving pe ai săi mauri”24.
Faima de bun creştin a lui Ferdinand este atât de mare încât atunci când
personajul alegoric Destin conversează cu Imaginaţia despre posibila motivaţie a
lui Columb de a pleca spre Lumea Nouă, faptul că regele catolic este cel care
sprijină iniţiativa, face să înceteze orice urmă de suspiciune în privinţa intenţiilor
genovezului de a se îmbogăţi: „Dumnezeu judecă intenţia / (...) şi fiindcă creştinul
Ferdinand / este iniţiatorul acestei expediţii / orice urmă de îndoială încetează”25.
Cucerirea Granadei dă ocazia ca dramaturgul să îi prezinte pe regii catolici şi
din punctul de vedere al caracterizării alterităţii făcută de către duşmanul maur care
îl defineşte pe Ferdinand drept un „creştin invincibil”, ceea ce întăreşte încă o dată
legătura dintre arme şi religie atunci când lupta este una dreaptă: „Sunete de bătălie
şi muzică şi voci care strigă: Granada pentru regele Ferdinand şi ies regina, regele
şi regele maur, şi alai: „Ferdinand. Lucruri plăcute sunt cele pe care / le aud aici, la
Granada. / Izabela. Bine arată steagul acela. / Ferdinand. Dacă munca a fost asiduă, /
şi răsplata a fost pe măsură. / Mahomed. Invincibil creştin, / toată această victorie /
i-a dat-o Cerul”„26.
Personajul Ferdinand dedică victoria Divinităţii de la care îşi ia supranumele:
„Să mergem să închinăm moscheea / celui care ne oferă / oraşul pe care i-l
smulgem maurului”27.
Cucerirea Lumii noi reprezintă totodată fundalul perfect pentru a vorbi
despre erezie, religie şi, în general, pentru a exprima ideea că Dumnezeu le este
favorabil creştinilor, pe care îi încununează cu victorie. Piesele lui Lope de Vega, şi
în general, cele ale Secolului de Aur, abundă în apariţii miraculoase ale Fecioarei,
cruci şi îngeri care lucrează în favoarea credincioşilor: „Columb. Eu voi merge,
dacă tu, Doamne, mă ajuţi / pentru a-i cuceri pe indieni, pe necredincioşi; / căci
trebuie să îi aducem la credinţa noastră creştină / în numele unui rege care se
numeşte cel catolic, / alături de cea mai înţeleaptă şi mai împlinită regină / pe care
le-au văzut vreodată vârstele de aur ale Antichităţii”28.
23

Lope de Vega, Las batuecas del Duque de Alba, en Parte veinte y tres de las Comedias de
Lope Felix de Vega Carpio..., Madrid, por María de Quiñones, a costa de Pedro Coello..., 1638, f. 31r.
24
Ibidem, f. 46v.
25
„Dios juzga de la intención: (...) / Y del cristiano Fernando, / que da principio a esta
empresa, / toda la sospecha cesa.” Ibidem, p. 26.
26
„Cajas y música, y voces: «¡Granada por el rey Fernando/, y salgan la Reina, el Rey y el
Rey Chico, y acompañamiento. / D. FER. Agradables voces son / las que en ti, Granada, escucho. /
D.A ISA. ¡Bien parece aquel pendón! / D. FER. ¡Si ha sido el trabajo mucho, / mucho ha sido el galardón! /
Mah. Todo invencible cristiano / ese valor soberano/ lo ha merecido del Cielo.” Ibidem, p. 27.
27
„D. FER. Vamos, por que la Mezquita / se consagre a quien nos da / la ciudad que al moro
quita.” Ibidem, p. 28.
28
„Colón. Yo iré, si tú, señor, me das ayuda, / a conquistar los indios, los idólatras; / que es
justo que a la fe cristiana nuestra / reduzca un rey que se llamó Católico, / con la prudente y más
dichosa reina / que han visto las edades de oro antiguas.” Ibidem, p. 30
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Avem de-a face încă o dată cu un război drept şi sfânt, justificat de îmbogăţirea
regatului lui Dumnezeu cu o nouă parcelă, idee reluată de autor în încheierea
operei, atunci când regii catolici îi dedică victoria lui Hristos şi hotărăsc să le fie
naşi de botez necredincioşilor ce urmau să se creştineze în prezenţa lor: „Urmează
să îi botezăm / pe aceşti primitivi aduşi în dar; să aducem sacrificii şi rugi / lui
Dumnezeu, şi însăşi inima să I-o închinăm. / Azi este glorioasă Spania / prin această
victorie eroică, / fiind gloria, a lui Hristos, / şi a unui genovez, fapta. / Şi cu o lume
nouă / Castilla şi Leon se mândresc”29.
În cazul lui Los guanches de Tenerife y conquista de Canaria, este vorba
despre o piesă ce aparţine ciclului de opere de expansiune teritorială efectuată în
timpul domniei regilor catolici (1494–1496) de către Alonso Fernández de Lugo,
cuceririle realizându-se, bineînţeles, în numele creştinismului: „vrem să le dăm
credinţa noastră”30.
Cucerirea oraşului Tenerife marchează supunerea definitivă a insulelor
Canare, iar cu ea se încheie etapa marilor cuceriri întreprinse sub regii catolici:
Reconchista, deschiderea unui nou front în Lumea Nouă etc.
Imaginea regilor catolici apare în această piesă numai ca fundal şi în ciuda
faptului că nici Ferdinand, nici Izabela nu sunt înfăţişaţi în mod direct, ei sunt
amintiţi prin intermediul renumelui lor militar: „Regi catolici, / care vă aflaţi în
Castilia, / Ferdinand este încununat / cu laurii militari. / Izabela învingătoare, /
acum trimite / soldaţi puternici / şi un nou general”31.
Lope pune în gura celui ce a dus la bun sfârşit această cucerire, Alonso
Fernández de Lugo, cuvintele ce reflectă dezinteresul regilor catolici faţă de
posesiunile materiale, subliniind că singurul lor scop este să îi aducă pe locuitorii
insulei la legea lui Hristos: „Alonso. Spune-i lui Bencomo, regele tău, / acel păzitor
de vaci, / că eu nu vin pe insula sa / nici pentru aur, nici pentru argint. / Vin doar ca
să îndeplinesc / ceea ce regii mei mi-au poruncit, / care vor să vă aducă / la legea
lui Hristos. / Ferdinand şi Izabela, / căci astfel se numesc regii mei / nu sunt împinşi
de vreun interes omenesc, / ci de mila creştină, / căci nu avem nevoie de nimic, /
pământuri au suficiente / în Castilia şi Aragon / ca să nu mai vorbim de posesiunile
din Italia”32.
29

„Don Fernando. Vamos a dar el bautismo / a estos primitivos dones; / sacrificios y oraciones /
a Dios, y el corazón mismo. / Hoy queda gloriosa España / de aquesta heroica victoria, / siendo de Cristo la
gloria y de un genovés la hazaña. / Y de otro Mundo segundo / Castilla y León se alaba.”„ Ibidem, p. 84.
30
Lope de Vega, Los guanches de Tenerife y conquista de Canaria, en Décima parte de las
comedias de Lope de Vega Carpio, En Barcelona, por Sebastián de Cormellas y a su costa, 1618,
f. 137v.
31
„Católicos Reyes,/ que en Castilla estáis, / Fernando a quien ciñe / laurel militar. / Isabel
gloriosa, / que agora envías, / con fuertes soldados / nuevo general.” Ibidem, ff. 139r–139v.
32
„Alonso. Dile a Bencomo, tu rey, / ese guardador de vacas, / que yo no vengo a sus islas, /
ni por oro, ni por plata. / Vengo a obedecer, no más, / lo que mis Reyes me mandan, / que reduciros
desean / a la ley de Cristos anta. / A Fernando y a Isabel, / que ansí mis reyes se llaman, / no obliga
humano interés, obliga piedad cristiana, / que no habemos menester / tierra sobrándole tanta / en
Castilla y Aragón, / sin la que tiene en Italia.” Ibidem, f. 141r.
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Militarii spanioli îl numesc pe Ferdinand „principe creştin”33, iar pe Izabela
„regina castiliană” şi încununează insula cu simbolurile heraldice ale Castiliei şi
Aragonului: „În curând veţi vedea, doamnă (...) / steagurile acoperite / cu castele şi
lei, / şi liniile verticala ale Aragonului”34.

Fig. 1. Scutul regilor catolici în anul 1491.

Aşa cum menţionam mai sus, apariţiile alegorice de elemente divine ce îi
încununează pe regii catolici sunt extrem de frecvente în acest tip de opere. Piesa
de faţă nu este o excepţie în acest sens, întrucât lui Alonso i se arată îngerul care îi
oferă pentru regele Ferdinand cele şapte coroane de trandafiri, simbolizând cele
şapte insule din arhipelagul canar: „Am văzut sau am visat că îngerul venea / cu
şapte nimfe frumoase, / care încoronate cu trandafiri / i le ofereau regelui Fedinand.
/ L-am întrebat printre miile de / lumini, muzici şi festivităţi: / spune-mi, Măria Ta,
cine sunt acestea? / şi el mi-a răspuns: insulele Canare. / Căci toate şapte sunt / ale
lui Ferdinand şi ale Izabelei, / iar în numele lor şi al Castiliei / azi le veţi lua în
primire”35.
Las batuecas del duque de Alba, piesă în care Lope fixează pentru prima
dată locul descoperirii acestei văi în munţii din Salamanca, se pretează datorită
subiectului prezentării imaginii omului sălbatic care nu îi cunoaşte pe regii catolici:
„Triso. Şi cine-i regele? / Brianda. Funcţia supremă (...) / Acest rege te premiază şi
te pedepseşte, / apără de rău şi răsplăteşte binele. / Triso. Şi regele acesta, / nu are
33

Ibidem, f. 145r.
„Presto, señora, verás (...) / y cubiertos los pendones / de castillos y leones, / y de barras de
Aragón.” Ibidem, f. 146r.
35
„Alonso. Vi o soñé que el ángel via / con siete ninfas hermosas, / que coronadas de rosas /
al Rey Fernando ofrecía. / Preguntele entre mil varias / luces, músicas y fiestas: / dime, señor, ¿quién
son estas? / y respondió: las Canarias. / Que ya todas siete son / de Fernando e Isabel, / que por
Castilla y por él / hoy tomareis posesión.” Ibidem, ff. 149v–150r.
34
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pe nimeni care să i se împotrivească? / Brianda. Duce război cu un maur. / Triso.
Ce înseamnă maur? / Brianda. De lege contrară. / Triso. Şi ce-i legea? / Brianda.
Credinţa pe care o ador”36.
Aspectul bunătăţii şi al dreptăţii regilor este unul extrem de important deoarece,
prin intermediul acestor caracteristici, monarhii se legitimau ca atare. Nedreptatea
şi nelegiuirea pe de altă parte, aşa cum demonstrează Arellano, le ştirbeşte regilor
legitimitatea, putând cita în aceste sens afirmaţiile lui Francisco de Quevedo despre
regele francez Ludovic al XIII-lea, ale cărui trupe comiseseră sacrilegii şi profanări
imense după asediul de la Tillimon (Flandra): „Dumneavoastră, uns creştin cu ulei
sfânt, iar cu ulei din cer, uns rege, pentru această acţiune puteţi spune: Oleum et
operam perdidi: mi-am pierdut uleiul şi realizările”37. Prin urmare, monarhul tiran
pierde oncţiunea sacră şi, totodată, legitimitatea ca guvernator.
În concluzie, piesele pe care le-am ales reprezintă fără excepţie drame istorice,
întrucât atât subiectul, cât şi personajele lor prezintă elemente specifice istoriei.
Prin urmare, doresc să insist asupra importanţei criteriului proporţiei informaţiei
istorice atunci când stabilim încadrarea operelor în sfera de interes a lui Clio. Pe de
altă parte, imaginea regilor catolici trebuie înţeleasă atât ca ceea ce se poate vedea
în mod direct şi implicit pe scenă, cât şi ca ceea ce se aude, se înţelege, se difuzează
şi se transmite ca ecou al victoriilor creştine, fundamentale într-o perioadă de
recucerire teritorială, bazată pe credinţă. Teatrul, dincolo de implicaţiile politice pe
care putem sau vrem să i le evidenţiem, este de o importanţă covârşitoare pentru a
înţelege societatea care îl creează şi îl consumă.
LITERATURE AS SOURCE OF HISTORICAL INFORMATION:
NEW DETAILS ABOUT THE CATHOLIC KINGS IN LOPE DE VEGA
(Abstract)
Our article focuses on the image given by Lope de Vega to the 15th century Catholic
Kings, Ferdinand of Aragon and Isabelle of Castille, two of the most important creators of
modern Spain together with their grandson, Charles I. In order to demonstrate the different
patterns and cliches that circulated in the Spanish Golden Age about these monarchs we
have selected different plays in order to determine what was the nature, as well as the
inspiration and/or echo of their image.
Keywords: Lope de Vega, Spain, Ferdinand of Aragon, Isabela of Castile, 15th century.
36

„TRISO. ¿Y el Rey? / BRIANDA. Es supremo oficio. (...) / Este Rey premia y castiga, /
defiende el mal, paga el bien. / TRISO. Ese Rey, ¿acaso tiene / que le contradiga? / BRIANDA.
Guerra tiene con un moro. / TRISO. ¿Qué es moro? / BRIANDA. De ley contraria. / TRISO. ¿Y qué
es ley? / BRIANDA. La Fe que adoro.” Ibidem, f. 33r.
37
Ignacio Arellano, Los rostros del poder en el Siglo de Oro. Ingenio y espectáculo, Sevilla,
Renacimiento, 2011, p. 102.

MODALITĂŢI DE EXPLOATARE A MOŞIILOR STĂPÂNITE
DE BOIERII FILIŞENI ÎN JUDEŢELE MEHEDINŢI ŞI DOLJ
ILEANA CIOAREC
Originari din localitatea Filiaşi, situată în vecinătatea oraşului Craiova, de
unde familia şi-a luat numele, boierii Filişeni sunt atestaţi prima dată în secolul
al XV-lea, când documentele menţionează pe un anume Neagu Mogoş vornic.1
Deţinătorii unui întins domeniu funciar, Filişenii se pot alătura altor familii cu
veche şi îndepărtată ascendenţă boierească, probabil dinainte de constituirea statului
feudal Ţara Românească. Existenţa domeniului lor este dovedită atât de numeroase diate,
testamente, cât şi de mai multe hotărnicii, rămase ca mărturie de-a lungul timpului.
Ţăranii clăcaşi de pe moşiile aflate în proprietatea boierilor Filişeni aveau
numeroase obligaţii faţă de aceştia. Relaţiile dintre stăpânii moşiilor şi locuitorii
acestora sunt puse în evidenţă de reglementările juridice de la sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Ei trebuiau să presteze claca şi dijma
aşa cum fuseseră stabilite de Legiuirea Caragea2 şi de Regulamentul Organic3.


Cercetător ştiinţific III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova; e_mail: ileanacioarec@yahoo.com.
1
Dan Pleşea, Marele ban Dobromir şi neamul său, în „Arhiva Genealogică”, IV (IX), 1997,
nr. 1–2, Iaşi, Editura Academiei Române, p. 181; Idem, Contribuţii la istoricul mănăstirii Stăneşti
(Vâlcea) şi al ctitorilor ei, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 5–6, 1965, p. 409.
2
Această legiuire menţinea claca de 12 zile pe an, dar lăsa stăpânului libertatea de a încheia
învoieli agricole şi pentru mai puţine zile, iar clăcaşului posibilitatea de a plăti cele 12 zile tot cu un
zlot, în cazul în care stăpânul nu avea nevoie de lucru şi consimţea să ia claca în bani. Stăpânul nu-şi
putea duce clăcaşii la lucru pe alte moşii ale sale la o distanţă mai mare de 2–3 ore de moşia pe care
locuiau. Clăcaşul, care folosea pământul moşiei, trebuia să dea din toate produsele dijmă în natură:
din grâu şi din orz din zece clăi una (inclusiv transportul la aria stăpânului), din fân din zece clăi una,
din porumb din zece baniţe una. Clăcaşul care avea vie urma să dea dijmă (otaştină) din 20 de vedre
de vin una în natură, iar în bani, numai pe bază de învoială. Clăcaşii care aveau oi (stâni), pe care le
ţineau în cursul verii pe moşie, erau obligaţi să dea brânză sau bani, după învoială, iar pentru locul
(perdeaua) unde fătau oile şi unde se hrăneau în perioada de la 25 martie până la 23 aprilie, câte
un miel şi un taler de perdea. Clăcaşul care avea capre era obligat să dea câte 4 bani de capră pe an
(2 bani vara şi 2 bani iarna), iar cel ce avea stupi, câte 4 bani de stup. Pentru porci, clăcaşul era scutit
de dări, în schimb nu-i putea băga la ghindă sau jir în pădurea poprită de stăpân, fără învoială şi plată.
Clăcaşul care prindea peşte în balta moşiei urma să dea zeciuială (un peşte din zece), pescuitul liber în
heleşteul stăpânului fiindu-i interzis. El nu avea voie să vândă vin (fără autorizaţie şi dare de câte un
taler de bute şi de câte o vadră de vin de clăcaş) şi rachiu, să ţină băcănie şi să-şi facă moară pe moşie,
fără învoială şi plată (Legiuirea Caragea. Ediţie critică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1955,
pp. 44–48; Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1969, p. 13–14; A şi G. Oţetea, Ţăranii sub regimul Regulamentului Organic,
în „Studii şi articole de istorie”, vol. I, 1956, pp. 136–150.
3
Potrivit noii legiuiri, clăcaşul era îndatorat, să lucreze proprietarului pe moşia căruia locuia
12 zile de clacă (4 primăvara, 4 vara şi patru toamna) pe an cu plugul sau cu carul, dacă le avea,
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 45–54
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În judeţul Mehedinţi această familie boierească a stăpânit moşiile Poiana,
Ilovăţ, Nevăţ şi Rogova.
Pe moşia Poiana în perioada regulamentară, clăcaşii erau obligaţi să presteze faţă
de proprietar numărul de zile de clacă stabilit de Legiuirea Caragea (douăsprezece).
Dacă nu puteau să le efectueze, trebuiau să plătească 12 lei (câte un leu pentru
fiecare zi de lucru). Ei erau datori să dea dijma în natură (din zece părţi una) din
aproape toate produsele pe care le obţineau.4 Excepţie făcea dijma din fân care era
achitată în bani. Clăcaşii trebuiau să transporte până la conacul proprietarului câte
un car de lemne. În cazul în care nu puteau îndeplini această îndatorire erau nevoiţi
să achite 3 lei sau să are câte un pogon în plus.5
Clăcaşii de pe moşia Nevăţ au încheiat la începutul perioadei regulamentare
o înţelegere cu Tache Filişanu, proprietarul moşiei. Potrivit acesteia, ei erau
obligaţi să presteze jumătate din numărul de zilele de clacă în muncă iar jumătate
să le achite în bani (1 leu pentru fiecare zi de clacă). Erau datori să dea zeciuiala
din toate produsele obţinute şi să transporte pentru proprietar câte un car de lemne.6
Ţăranii de pe partea de moşie din Rogova a familiei Filişanu au încheiat în
anul 1780 o înţelegere cu Matei Filişanu prin care se angajau să presteze câte trei
zile de clacă de familie şi să dea zeciuiala din produse. În anul următor, Matei
Filişanu a redus obligaţiile pe care locuitorii le aveau faţă de el. Acum sătenii
trebuiau să efectueze numai două zile de clacă. Această situaţie s-a menţinut până
în anul 1827, când noua proprietară a moşiei, Aniţa Filişanu, i-a obligat să-şi
îndeplinească obligaţiile conform dispoziţiilor Legiuirii Caragea. Nemulţumiţi de
precum şi cu numărul legal de vite de muncă. Cel care nu avea vite de tracţiune urma să lucreze zilele
clăcii cu mâinile. Clăcaşul trebuia să dea stăpânului dijma din produsele obţinute de pe pogoanele de
fâneaţă şi arătură şi anume una din zece (zeciuială), afară de cazul când pentru această dijmă s-ar fi
încheiat între clăcaşi şi proprietari învoieli speciale. Singurul teren scutit de dijmă rămânea grădina
casei. Tot această lege menţinea între îndatoririle fiecărui clăcaş ziua de plug, pe care urma să o lucreze
pe moşia unde locuia, precum şi carul de lemne pe care trebuia să-l taie din pădurea moşiei şi să-l ducă
proprietarului, la o distanţă care nu putea depăşi 6 ore de drum. Dacă proprietarul nu avea pădure pe
moşie, clăcaşul urma să-i transporte, în locul lemnelor, un car de fân sau o cantitate de 500 ocale de
grăunţe sau de 50 de vedre de băutură. Clăcaşul fără vite de muncă urma să lucreze cu mâinile 3 zile
pentru ziua de plug şi alte trei zile în locul carului de lemne, dar putea să le plătească şi în bani. Dacă
proprietarul nu avea nevoie de munca clăcaşilor săi, putea să perceapă zilele de muncă în bani, la
preţul oficial, care urma să fie stabilit de Obşteasca Adunare la intervale de trei ani. Clăcaşul care
avea vie urma să dea dijmă (otaştină) din 20 de vedre de vin una. Proprietarul deţinea, în continuare,
monopolul asupra desfacerii băuturilor, cărnii şi articolelor de băcănie, precum şi pe cel al exploatării
morilor, pădurilor, heleşteelor. Se desfiinţa doar darea pe stupi (Regulamentul Organic întrupat cu
legiuirile din anii 1831, 1832 şi 1833 şi adăogat la sfârşit cu legiuirile de la anului 1834 pân acum,
împărţite pe fiecare an, precum şi cu o scară desluşită a materiilor, acum a doua oară tipărit cu
slobozenia înaltei stăpâniri în zilele prea înălţatului prinţ şi domn stăpânitor a toată Ţara Românească
Gheorghe D. Bibescu Voevod, Bucureşti, 1847, pp. 74–78; Ilie Corfus, Agricultura Ţării Româneşti
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, pp. 78–79; Idem, Agricultura în Ţările Române 1848–1864.
Istorie agrară comparată, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, pp. 23–24.
4
SJAN Mehedinţi, Prefectura judeţului Mehedinţi, dosar 1 (1160)/1833, ff. 343–345.
5
Ibidem, dosar 17 (1847)/1831, ff. 274–275.
6
Ibidem, ff. 374–379.
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noile sarcini, la 7 iunie 1827, clăcaşii au înaintat o jalbă domnitorului Grigore Ghica,
cerând menţinerea înţelegerii din 1780. Domnitorul a înaintat jalba Căimăcămiei
Craiova, dar aceasta a fost respinsă. Acelaşi rezultat l-a avut şi jalba din 1828.
Căimăcămia susţinea că cererea a fost respinsă deoarece trecuseră deja şapte ani de
când se respecta pravila lui Caragea.7 Începând cu anul 1832, Aniţa Filişanu a
arendat moşia Rogova lui Dumitrache Pleniceanu. La 13 ianuarie 1834, arendaşul
s-a plâns Ocârmuirii judeţului Mehedinţi reclamând faptul că sătenii refuză să-şi
îndeplinească obligaţiile pe care le aveau. El cerea să fie trimişi dorobanţi care să-i
determine pe clăcaşi să se supună.8 Văzând că nu se ia nici o măsură, la 30 martie
şi 6 aprilie 1834, arendaşul s-a adresat din nou Ocârmuirii. El susţinea că locuitorii
care aveau vite nu voiau să transporte cereale la magaziile sale9. La 29 decembrie
acelaşi an, clăcaşii s-au adresat Ocârmuirii susţinând că arendaşul le cerea să
plătească în plus câte o taxă de 120 de lei de familie. În cazul în care refuzau să o
achite erau bătuţi şi închişi.10
La Ilovăţ în perioada regulamentară, locuitorii erau obligaţi să presteze faţă
de proprietarul moşiei numărul de zile de clacă stabilit de Legiuirea Caragea
(douăsprezece). Ei erau datori să dea dijma în natură (din zece părţi una) din toate
produsele pe care le obţineau.11 Clăcaşii de pe această moşie nu erau obligaţi să dea
dijma din fân. În anul 1832, venitul moşiei Ilovăţ aflată în proprietatea lui Tache
Filişanu, era de 9 690 de lei din care 5 265 de lei clăcile de la 351 de familii,
600 de lei dijma fânului, 175 de lei dijma grâului, 1 000 de lei dijma porumbului,
100 de lei dijma orzului, 800 de lei venitul cârciumilor, 850 de lei venitul morilor,
1 000 de lei otaştina12 prunelor şi viilor, 600 de lei din alte mărunţişuri (cânepă,
fasole, varză).13
În anul următor, venitul aceleiaşi moşii se ridica la 19 012 lei din care 2 700 lei
clăcile a 60 de familii cu patru boi, 2 640 lei clăcile a 80 de familii cu câte doi boi,
2 997 lei clăcile a 211 familii cu mâinile, 800 de lei dijma fânului, 525 de lei dijma
grâului, 5 000 de lei dijma porumbului, 100 de lei dijma orzului, 1 000 de lei venitul
cârciumilor, 850 de lei venitul a două mori cu câte o piatră, 1 600 de lei otaştina
prunelor şi viilor, 800 de lei din alte mărunţişuri (vinete, fasole, varză). În acest an
moşia era arendată lui Panait Filip care plătea o arendă de 11 000 de lei anual.14
La 27 noiembrie 1834, locuitorii s-au plâns Ocârmuirii judeţului Mehedinţi
susţinând că arendaşul moşiei Ilovăţ le cerea să plătească dări mai mari. Pentru ierbărit,
7

Ibidem, dosar 11(2285)/1831, f. 157.
Ibidem, dosar 3 (2202)/1834, f. 11.
9
Ibidem, ff. 271, 323.
10
Ibidem, dosar 18 (2209)/1834, f. 401.
11
Ibidem, dosar 17 (1847)/1831, ff. 347–349.
12
Dijmă pe vii, reprezintă 1/5 din recoltă şi se plătea în general în natură; taxă plătită proprietarului
unei vii luate în arendă.
13
SJAN Mehedinţi, Prefectura judeţului Mehedinţi, dosar 24 (2786)/1832, f. 109.
14
Ibidem, f. 141.
8

48

Ileana Cioarec

sătenii erau nevoiţi să achite 2 taleri15 de vita mare, 10 parale16 de vita mare şi 60 parale
de râmător. În afara de darea pentru ierbărit trebuiau să achite şi câte 13 taleri şi
20 de parale de fiecare casă. Clăcaşii erau obligaţi să dea mai mult arendaşului
şi din porumbul şi rachiul pe care îl obţineau.17 La 25 decembrie acelaşi an,
subocârmuitorul plăşii Ocolul s-a adresat Ocârmuirii judeţului Mehedinţi cerând să ia
măsuri împotriva clăcaşilor de pe moşia Ilovăţ care refuzau să se supună ordinelor
arendaşului. El susţinea că atunci când „a mers cinovnicul la casa arendaşului, au
început locuitorii înverşunaţi a ridica strigări netrebnice asupra arendaşului”18.
În anul 1864 moşia se afla în stăpânirea Mariei Filişanu. Aceasta a arendat-o
lui Constantin Bâlteanu (Găina) pentru suma de 800 de galbeni anual. Din cele
1300 de pogoane cât măsura moşia Ilovăţ, arendaşul a păstrat 300 de pogoane,
restul fiind împărţit clăcaşilor. Pentru pogoanele primite ca prisoase sătenii se
angajau să dea lui Constantin Bâlteanu a treia parte din semănături şi a doua parte
din fân. Pentru pământul primit pentru ierbăritul animalelor, erau obligaţi să are
arendaşului câte un pogon şi să-i lucreze în plus pe lângă cele 12 zile de clacă, alte
3 zile pentru vitele mari. Pe cele 300 de pogoane, Constantin Bâlteanu cultiva grâu,
porumb şi rapiţă, obţinând producţii semnificative. La grâu a obţinut 400 de ocale19
la pogon, iar la porumb 600 de ocale la pogon. Porumbul a fost vândut cu preţul de
18 sfanţi suta. Arendaşul s-a preocupat şi de îmbunătăţirea soiurilor pe care le cultiva.
Astfel el a achiziţionat sămânţă de porumb de munte care era mult mai rezistentă în
perioadele de secetă şi se cocea mai repede. Pe moşia Ilovăţ, Constantin Bâlteanu
creştea peste 300 de porci pe care ulterior i-a vândut la preţul de 11 galbeni perechea.
Pentru creşterea lor, arendaşul folosea porumbul stricat pe care nu-l putea vinde20.
În judeţul Dolj, boierii Filişeni au stăpânit moşiile Salcia, Tatomireşti şi
Filiaşi.
Moşia Salcia, în suprafaţă de 1 200 pogoane, a fost arendată în anul 1864 de către
Catrina Filişanca lui Ştefan Veron cu suma de 1 000 lei anual. Pe cele 900 de pogoane
de teren arabil arendaşul cultiva grâu, porumb şi secară. La grâu a obţinut o producţie
de 600 ocale la pogon, iar la porumb 500 ocale la pogon. Balta care se găsea pe
moşie a fost dată spre folosire locuitorilor care aveau obligaţia ca pe lângă numărul
de zile de clacă prevăzute de Legiuiri să-i are în plus un pogon şi să-i plătească câte
7 sfanţi21. Pentru pământul primit pentru ierbăritul animalelor, clăcaşii erau nevoiţi
să achite câte 2 sfanţi pentru vitele mari. Pentru pogoanele primite ca prisoase sătenii
15

taler = monedă austriacă care s-a folosit şi în Ţările Române.
parale = monede divizionare egale cu a suta parte dintr-un leu vechi; mici monede turceşti
de argint care au circulat şi în Ţările Române în secolele XVIII–XIX.
17
SJAN Mehedinţi, Prefectura judeţului Mehedinţi, dosar 18 (2209)/1834, f. 333.
18
Ibidem, dosar 17 (1847)/1831, f. 55.
19
Oca = unitate de măsură de greutate, cu valorile de 1260 de grame (în Transilvania), 1271
de grame (în Muntenia) şi 1291 de grame (în Moldova).
20
Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeţul Mehedinţi, Bucureşti, f.a., pp. 579–580.
21
sfanţ = monedă austriacă de argint având valoarea de aproximativ doi lei, care a circulat şi
în Ţările Române la începutul secolului al XIX-lea.
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din Salcia se angajau să-i dea arendaşului a doua parte din semănături şi a treia din
fân22. În luna septembrie 1866 Catrina Filişanu s-a adresat prefectului de Dolj
cerând să ia măsuri împotriva arendaşului moşiei. Ea susţinea că se înţelese cu
Ştefan Veron ca să-i achite până la Sf. Dimitrie întreaga sumă a arenzii, însă acesta
nici până la sfârşitul lunii noiembrie nu-şi îndeplinise această obligaţie. Catrina
Filişanu îl mai informa pe prefectul judeţului Dolj că va cere instanţei de judecată
să pună sechestru pe bunurile lui Ştefan Veron în cazul în care acesta nu achita
întreaga sumă. Prefectul a înaintat plângerea făcută de Catrina Filişanu comisarului de
poliţie a judeţului Dolj cerându-i să ia măsurile necesare. Anchetând cazul, comisarul
a aflat de la Ştefan Veron că achitase deja Catrinei Filişanu 1200 de galbeni ceea ce
reprezenta două părţi din arenda moşiei Salcia pe anul 1866. Arendaşul susţinea că
ultima tranşă nu o putuse achita deoarece avuse unele probleme financiare.23
La începutul perioadei regulamentare moşia Filiaşi a fost arendată lui Chiriac.
În august 1836, clăcaşii s-au plâns Prefectului judeţului Dolj susţinând că arendaşul
„nu-i dijmuia la vreme şi le lua un preţ nelegiuit pentru ierbăritul vitelor”24. Ei
mai reclamau că unii dintre locuitori erau obligaţi să plătească clacă şi dijmă deşi
„nu se folosesc de moşie neavând nimic, ci umblă prin ţară”25. Prefectul a cerut
subocârmuitorului plăşii Gilort să-i pună în vedere arendaşului să-i dijmuiască la
timp pe clăcaşi şi să nu mai ceară locuitorilor care nu se foloseau de moşie să-i
plătească dijmă şi clacă26.
În anul 1838, noii arendaşi ai moşiei erau Ion Ţolu şi fraţii săi. La 4 iunie
acelaşi an, aceştia reclamau Subocârmuirii plăşii Gilort că ţăranii refuzau să se
supună acţiunii de măsurare a terenului dat de lege în folosinţă şi încheierii de
învoieli pentru prisoase pretextând că „ei nu au avut astfel de obieci în sat”27. Câteva
zile mai târziu, subocârmuitorul acestei plăşi raporta prefectului că s-a deplasat
personal la faţa locului măsurând izlazul şi cerând arendaşilor să dea clăcaşilor
„pogoanele de muncă şi de fâneţi”şi să se învoiască pentru prisoase.28 În 1840,
Dimitrie Filişanu a arendat moşia lui Christache Ivaniod. La începutul anului 1844,
mai mulţi săteni au reclamat Subocârmuirii plăşii Gilort abuzurile la care erau
supuşi de către arendaşi. Ei susţineau că nu li se măsurase, pe deplin, pogoanele
legiuite, li se impuseseră învoieli împovărătoare pentru pogoanele de prisos, iar
vitele „leguite” fuseseră integrate celor „de prisos”, cerându-li-se să plătească taxă
de ierbărit mai mare.29
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Ion Ionescu de la Brad, op. cit., p. 518–519.
SJAN Dolj, Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 151/1866, ff. 1, 5.
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Ibidem, dosar 12/1836, f. 137.
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Ibidem.
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Ibidem, f. 138.
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Ibidem, dosar 12/1836, f. 977.
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Ibidem.
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Ibidem, dosar 44/1844, f. 102.
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În anul 1850, moşia a fost arendată de Dimitrie Filişanu lui Nicolae Politopolu.
În anul 1854, mai mulţi locuitori s-au adresat prefectului judeţului Dolj, susţinând
că arendaşul moşiei nu le-a dat voie să-şi păşuneze vitele în pădurea din vale pe
care o păstra pentru el. Ei reclamau că li se permitea să-şi ducă animalele doar în
pădurea din deal acolo unde era ghindă puţină. Cereau să i să pună în vedere
arendaşului să le dea voie să păşuneze în pădurea din vale.30 La 1 iunie 1860,
arendaşul s-a adresat prefectului judeţului Dolj menţionând că sătenii din Filiaşi,
deşi erau obligaţi să presteze către proprietar, conform prevederilor Regulamentului
Organic 22 de zile, refuzau să-şi îndeplinească această sarcină. Mai susţinea că,
deşi ceruse de nenumărate ori deputaţilor comunei Filiaşi să-i trimită zilnic câte
250 de oameni care să-i treiere rapiţa şi să-i prăşească porumbul, aceştia îi dăduseră
doar 140–150, fiind nevoit să apeleze la sătenii de pe alte moşii pentru a nu rămâne
cu lucrările agricole neefectuate. Cerea prefectului să ia măsurile necesare. Câteva
zile mai târziu, subprefectul plăşii Jiului de Sus a raportat prefectului că a dat lui
Nicolae Politopolu doi jandarmi care să-l ajute să scoată oamenii la muncă. Văzând
că cei doi jandarmi nu reuşesc să-i determine pe clăcaşi să-şi îndeplinească obligaţiile
pe care le aveau, subprefectul s-a deplasat personal la faţa locului. El a reuşit să-i
convingă pe aproape toţi locuitorii să treiere rapiţa şi să prăşească porumbul
arendaşului. Doar opt săteni din Filiaşi au refuzat.31În perioada 1861–1863, arendaş
al moşiei Filiaşi a fost Anastasie Diamandi. La 25 aprilie 1861, acesta s-a învoit cu
sătenii pentru ierbăritul vitelor. Cei din urmă obţineau dreptul de a-şi păşuna, liber,
animalele pe moşie, în păduri, în bălţi şi în lunca din vale fără să fie nevoiţi să
plătească vreo taxă. Nu aveau voie să le păşuneze în grădinile pe care arendaşul le
închisese cu gard şi în ogoare până când toată recolta nu era strânsă. În cazul în
care încălcau aceste dispoziţii, clăcaşii trebuiau să-l despăgubească pe Anastasie
Diamandi şi să-i repare gardurile32. Cei care deţineau caii erau obligaţi să treiere
grâul arendaşului şi să-l transporte la conacul de pe această moşie. Clăcaşii trebuiau
să dea dijmă din toate legumele pe care le obţineau în grădini, din livezile de pruni
şi din vii. Aceasta varia de la un produs la altul. Dacă în cazul orceagului de apă şi a
verzei dijma era din cinci părţi una, pentru restul trebuiau să dea din zece părţi una33.
În ceea ce priveşte porumbul obţinut, fiecare familie de clăcaşi avea obligaţia de a
da, toamna, în plus câte o jumătate de ferdel.34 Sătenii de pe moşia Filiaşi trebuiau
să mai dea, anual, arendaşului şi câte doi pui de găină35. În anul 1863 moşia a fost
arendată lui Sava Ionovici. În acelaşi an, Sava Ionovici s-a plâns prefectului
judeţului Dolj, susţinând că mai mulţi clăcaşi refuză să se învoiască „pentru prisoase
de ierbăritul vitelor”36. În anul următor, mai mulţi săteni de pe moşia Filiaşi s-au
30
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adresat şi prefectului judeţului, susţinând că arendaşul refuză să le măsoare pogoanele
legiuite şi să se învoiască cu ei pentru ierbăritul animalelor. Ei menţionau că
inginerul pe care îl aduseseră pe cheltuiala lor să le măsoare islazul fusese alungat
de consilierii comunali la insistenţele lui Sava Ionovici.37 Clăcaşii erau nemulţumiţi
şi de noile taxe, mult mai mari, pe care trebuiau să le plătească pentru păşunatul
animalelor. Ei susţineau că acum erau nevoiţi să achite 5 sfanţi de vita mare, 5 lei de
râmător şi un sfanţi de vita mică şi nu 5 lei, 3 lei şi 15 parale, respectiv, 35 de parale,
aşa cum plătiseră până atunci.38 Sătenii mărturiseau că arendaşul permisese turmelor
străine de capre şi oi să păşuneze în izlaz.39 Cereau prefectului să ia măsurile
necesare şi să-l determine pe Sava Ionovici să le măsoare islazul şi să se învoiască
cu ei pentru ierbărit40.
La 20 iunie 1871, Dimitrie Filişanu, proprietarul moşiei Filiaşi a reclamat
prefectului că din cauza primarului nu-şi putea efectua la timp lucrările agricole.
El menţiona că a solicitat edilului comunei să-i pună la dispoziţie 700 de oameni
care să-l ajute la strângerea recoltei, însă acesta i-a dat decât 40 de oameni, dintre
care 30 erau copii cu vârsta cuprinsă între 7–10 ani, iar 6 erau femei. Pentru a-şi
putea efectua lucrările agricole proprietarul a apelat la 100 de oamenii de pe alte
moşii pe care a trebuit să-i plătească cu câte 3 sfanţi pe zi. Cerea să se ia măsuri
împotriva primarului41. În lunile martie şi aprilie 1872, Stancu Popescu, reprezentantul
lui Dimitrie Filişanu, s-a adresat prefectului judeţului Dolj, susţinând că douăzeci şi
nouă de săteni din satul Filiaşi au refuzat să-i efectueze arătura de primăvară.
A solicitat trimiterea unor dorobanţi care să-i determine pe locuitori să se supună.
La scurt timp, prefectul a trimis la faţa locului patru dorobanţi însă aceştia nu au
reuşit să restabilească ordinea: „…După executarea ce li se face de dorobanţi anume
Râiosu Avram, Costandin Nastasie, Gogu Marin şi Badica Vasile se opuseră
revoltându-se asupră-le, încă Ştefan Diţu cu ameninţare de moarte cu ciomagul
asupra vieţii numiţilor dorobanţi şi a caporalului de vătăşei anume Grigore Şerban,
asemenea ameninţa şi Constantin Păun, jurându-se că îi va tăia pe dorobanţi numai
să-i prindă la casa lui. De grozava lor revoltă, numiţii dorobanţi precum şi slujbaşii
comunali se mărginiră ca să-şi poată apăra viaţa”42. Văzând că acest conflict între
cei douăzeci şi nouă de săteni şi Dimitrie Filişanu nu se încheiase, la 23 mai 1872,
subprefectul plăşii Jiul de Sus a cerut prefectului să trimită un număr mult mai
mare de călăraşi. În ciuda măsurilor luate, neînţelegerile între cele două tabere au
continuat. Nemulţumit că sătenii refuză să-şi respecte învoielile agricole, la începutul
lunii octombrie 1872, Dimitrie Filişanu s-a adresat Judecătoriei Craiova. La 14 octombrie
1872 judecătorul a hotărât ca cei douăzeci şi nouă de săteni să fie obligaţi să-şi
execute obligaţiile pe care le aveau faţă de proprietar43.
37
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La 20 noiembrie 1857, proprietarul Dimitrie Filişanu a încheiat un contract
de învoială cu clăcaşii de pe moşia Tatomireşti. Aceştia erau obligaţi să efectueze
câte 22 de zile de clacă pe an, cu vitele. Cei care nu aveau animale de muncă erau
nevoiţi să le îndeplinească cu mâinile. Sătenii aveau datoria de a da proprietarului
dijma în natură din aproape toate produsele pe care le obţineau (din cinci părţi una).
Dijma în fân era înlocuită cu o taxă de 10 sfanţi.44 Mai erau obligaţi să are câte
două pogoane şi să facă câte două transporturi la Craiova. În cazul în care nu
puteau să efectueze arăturile şi transportul, clăcaşii erau nevoiţi să lucreze cinci zile
în plus cu mâinile.45 Pentru păşunatul vitelor nu erau datori să plătească taxă de
ierbărit. Ei aveau doar obligaţia de a-şi păzi animalele pentru ca acestea să nu
distrugă culturile proprietarului. Aveau voie să taie lemne din pădurea de pe moşie,
însă numai cu acordul lui Dimitrie Filişanu. În caz contrar, lemnele le erau confiscate
şi ei erau obligaţi să plătească doi galbeni.46 Această învoială a rămas valabilă doar
doi ani. La 11 aprilie 1859, proprietarul a încheiat o nouă înţelegere cu clăcaşii.
Potrivit acesteia, cei din urmă aveau obligaţia de a efectua anual câte 22 de zile de
clacă cu vitele. Cei care nu deţineau animale le îndeplineau cu mâinile. Erau datori
să are proprietarului câte patru pogoane (două primăvara şi două toamna). Din
produsele pe care le obţineau clăcaşii trebuiau să dea dijmă (din zece părţi una sau
din cinci una aşa cum era în cazul fânului).47 Trebuiau să efectueze câte două
transporturi la Craiova sau de la Filiaşi la Tatomireşti. Pentru a li se permite să
folosească podul plutitor de pe apa Jiului, sătenii erau datori să presteze câte două
zile cu mâinile. Clăcaşii nu aveau obligaţia de a plăti taxa pentru ierbărit.48
În anul 1864 Smaranda Filişanu a arendat această moşie lui C. Paparizu. La
începutul lunii decembrie 1877 proprietara acestei moşii s-a adresat subprefecturii
plăşii Jiu de Sus-Dumbrava, susţinând că arendaşul a permis sătenilor să taie mai
multe lemne verzi, deşi potrivit contractului de arendă, el nu avea acest drept.
Sătenii care au tăiat lemne au fost obligaţi să-i muncească în plus lui C. Paparizu
câte cinci zile cu mâinile. La 19 decembrie acelaşi an, subprefectul s-a deplasat în
comuna Tatomireşti audiind pe arendaş. Acesta a prezentat contractul de arendă. În
el se stipula că zăvoaiele, pădurile şi tufărişul erau lăsate în seama arendaşului, însă
nu se specifica dacă acesta avea voie să facă tăieri sau numai să le păşuneze.
Audiind şi pe locuitorii care tăiaseră lemne, subprefectul a aflat că primarul comunei,
Ion Cojocaru, le dăduse voie, deşi el primise ordin încă de la 29 noiembrie de la
prefectul judeţului Dolj să-i oprească. Dându-şi seama că primarul este complice cu
C. Paparizu, subprefectul a redactat un proces verbal pe care l-a înaintat prefectului
şi în care îi cerea să ia măsuri pentru sancţionarea edilului comunei.49 La 12 iunie
1881, C. Brănescu, primarul comunei Tatomireşti, informa pe subprefectul plăşii
44
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Jiu de Sus-Dumbrava că în ziua de 8 iunie sosise Ioan Angelescu, şeful portăreilor
Tribunalului Dolj care urma să pună sechestru pe mai multe magazii cu porumb ale
arendaşului C. Paparizu. Cel din urmă era acuzat de Smaranda Filişanu că nu îi
plătise arenda pentru moşia Tatomireşti. Şeful portăreilor ceruse primarului să
desemneze patru persoane care să asigure paza magaziilor pentru ca arendaşul să
nu fure porumbul din ele. Primarul a trimis două persoane să păzească magaziile.
Aflând acest lucru, arendaşul s-a deplasat la magazii şi a început să-i ameninţe pe
cei doi oameni că-i împuşcă cu revolverul. Aceştia au mărturisit lui C. Paparizu că
sunt însărcinaţi de primar cu paza magaziilor. Arendaşul a început să-l ameninţe pe
edil că fie îl va ucide, fie îi va intenta numeroase procese pentru a-l discredita.
Primarul a cerut prefectului să intervină şi să ia măsuri împotriva arendaşului care
încercase de câteva ori să omoare şi alţi oameni din Tatomireşti50. Plângerile
împotriva arendaşului au continuat. În anul 1886, prefectul judeţului Dolj s-a
adresat subprefectului plăşii Jiului de Sus-Dumbrava cerându-i să-l informeze dacă
încercase să ia măsuri împotriva arendaşului C. Paparizu. Subprefectul a raportat
superiorului său că atât el cât şi primarul comunei Tatomireşti i-au intentat mai
multe procese arendaşului pe motiv că acesta ameninţase cu arma mai mulţi locuitori
şi pe Smaranda Filişanu, proprietara moşiei şi îi insultase.51 Fărădelegile comise de
arendaş au continuat şi în anii următori. La 20 august 1887, Smaranda Filişanu s-a
adresat prefectului judeţului Dolj reclamându-i faptul că arendaşul moşiei C. Paparizu
a refuzat să îi plătească arenda, ameninţând-o cu arma şi distrugându-i grădina. Ea
cerea să se ia măsurile care se cuvin împotriva arendaşului.52 La 19 decembrie 1887,
C. Mavromati, ajutorul subprefectului plăşii Jiului de Sus-Dumbrava, a informat pe
prefectul judeţului Dolj că, deplasându-se în comuna Tatomireşti, a aflat că
C. Paparizu, profitând de absenţa Smarandei Filişanu, i-a îndemnat pe locuitori să
se răscoale şi să taie lemne din pădurea proprietarei. C. Mavromati a audiat pe
primarul Ion Cojocaru şi pe câţiva dintre locuitori. Primarul i-a declarat că el a pus
în vedere arendaşului şi locuitorilor să nu mai taie lemne din pădure, însă aceştia au
refuzat să se supună ordinelor. Audiind pe locuitori, ajutorul subprefectului a aflat
că arendaşul, arătându-le un contract, le-a spus că pot să taie din pădure lemne fără
să fie opriţi de cineva. Locuitorii i-au mai mărturisit că atunci când C. Paparizu le-a
dat voie să taie lemne era prezent şi primarul comunei Tatomireşti care nu a
încercat să-i oprească. Ajungând în pădure, sătenii au fost opriţi de pădurarii
Smarandei Filişanu şi duşi la sediul primăriei unde, după ce li s-a întocmit un
proces verbal, au fost lăsaţi să plece. Ulterior, fiind ameninţat de C. Paparizu, edilul
comunei a rupt procesul verbal existent, făcând unul nou care nu corespundea cu
realitatea. Acesta apărea semnat de oameni care nu fuseseră prezenţi în momentul
întocmirii primului proces verbal.53
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Numeroasele moşii pe care boierii Filişeni le-au deţinut în judeţele Dolj şi
Mehedinţi precum şi numărul mare de clăcaşi de pe acestea demonstrează atât
calitatea lor de mari boieri (stăpâni funciari), cât şi rolurile economice şi sociale
importante pe care le-au jucat în societatea românească.
THE EXPLOITATION OF THE ESTATES OWNED
BY FILIŞANU BOYARDS
(Abstract)
Original from the locality Filiaşi, the Filişanu boyars are attested for the first time in
the 16th century, when the documents mentioned a certain Neagu Mogoş vornic. Owning a
wide landed property, the Filişanu family could join other families with an old and far off
origin as boyars, probably before the foundation of the feudal state Walachia. The existence
of their estate is proved by a great number of testaments and many others documents in which
are specified the frontiers (hotărnicii) that have remained as a testimony along the time.
The socmen from the estates that belonged to Pera Opran had numerous obligations
to him. They needed to work the corvée and to sharecrop, as there had been stipulated in the
Law of Caragea and the Organic Regulation. These farming services could be different
from one area to another, from one locality to another, or one estate to another.
The numerous estates from the property of Flişanu family, and the great number of
socmen that worked on them, demonstrate the important economic role that he played in the
Romanian society.
Keywords: the exploitation, the estates, the socmen, the corvée, Filişanu family.

ASIGURAREA ORDINII PUBLICE PRIN PREVENIREA
ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR DE TÂLHĂRIE ÎN PERIOADA
SECOLELOR XVIII–XIX: INCRIMINAREA TÂLHĂRIEI
ÎN CODUL PENAL AL LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
ALEXANDRA NACU
Ideile novatoare vehiculate de Revoluţia de la 1821, pregătită de boierii
pământeni în colaborare cu Tudor Vladimirescu şi condusă ulterior numai de către
acesta şi, ulterior, de Revoluţia de la 1848–1849, întărirea şi dezvoltarea oraşelor
româneşti, semn clar pentru măsura civilizaţiei unei societăţi1, dar şi bulversarea
produsă de modernizarea structurilor economice, sociale, politice şi spirituale au
impus din ce în ce mai mult necesitatea adoptării unor măsuri legislative drastice în
vederea respectării ordinii publice de către toţi locuitorii Ţării Româneşti.
Comerţul, meşteşugurile şi securitatea locuitorilor din zona Dunării, frontieră
naturală a Ţării Româneşti, au fost în permanenţă periclitate de atacurile cetelor de
prădători venite din Sudul Dunării. Un caz special al unui asemenea tâlhar a fost
cel al lui Osman Pazvantoglu (fiul unui ţăran bosniac, care a învăţat carte, şef al gărzii
domnitorului Nicolae Mavrogheni, răzvrătit contra acestuia, trecut în slujba Sulatnului,
devenit, prin incursiuni violente, cadouri făcute Sultanului, paşă de Vidin, în fapt,
conducătorul de facto al unei forţe politice aflate într-o stare de semi-dependenţă
faţă de autoritatea Sultanului, care cuprindea Bulgaria la Nord de Balcani şi o parte
din Vestul Serbiei, centrul politico-militar fiind Vidinul), erou al cronicii lui
Dionisie Eclesiarhul2.
Cetele de tâlhari nu jefuiau exclusiv localităţile de pe malul Dunării – Zimnicea,
Giurgiu, Olteniţa etc. –, ci şi convoaiele negustorilor care mergeau spre Stambul.
Atât negustorii şi călătorii străini, cât şi cetăţenii ţării trebuiau apăraţi, securitatea şi
menţinerea ordinii publice fiind primordiale pentru existenţa statului.
În vederea stăvilirii atacurilor de la frontiere, au fost creaţi, în prima parte a
secolului al XVII-lea, călăraşii de margine, cu un căpitan rezident la Cerneţi3. Apoi,
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Cf. Ibn-Khaldoun, Le voyage d’Occidentet d’Orient, Paris, 1980, trad. din lb. arabă în lb.
franceză de Abd al-Salam Saddadi, p. 35.
2
Dionisie Eclesiarhul, Hronograful Ţărei Rumâneşti de la 1764 până la 1815, transcriere
după original cu indice, glosar şi studiu introductiv de Dumitru Bălaşa, N. Stoicescu, Note şi
comentarii de N. Stoicescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987, passim.
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în „Studii şi materiale de istorie medie”, IV, 1960, p. 217 şi urm.; C. Rezachevici, Elemente noi în
oastea lui Constantin Brâncoveanu, în Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
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1989, pp. 138–139.
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în anul 1690, domnitorul Constantin Brâncoveanu a înfiinţat unităţile de martalogi4,
care aveau scopul de a-i supraveghea pe plăieşi, dar şi de a-i urmări pe turcii din
„raialele” de margine5. Securizarea frontierei era sarcina atât a militarilor români,
cât şi a celor turci.
În secolul al XVIII-lea, briganzii din jurul Dunării au continuat să tulbure
comerţul cu Stambulul, fapt ce l-a deranjat pe însuşi sultanul Ahmet I6. Intervenţia
directă a padişahului denotă o serioasă tulburare a ordinii publice, nu doar a celei
interne, ci şi a celei internaţionale. Cetele de briganzi se ascundeau pe maluri, în
peşteri, în dreptul cetăţii Cladova sau pe grinduri şi pe mici insule în faţa cetăţii
Hârşova7. Sultanul cerea, în special în veacul al XVIII-lea, ca domnitorii din Ţara
Românească să pună capăt atacurilor bandiţilor şi să restabilească ordinea8.
Una dintre fărădelegile care tulburau în mod grav ordinea publică şi
securitatea cetăţenilor din Ţările Române era tâlhăria. Un caz consemnat în baza
normelor juridice ale acelor vremuri – Pravilniceasca Condică – este cel al fostei
catane Miul sin Badea ot Loviştea sud Argeş. Împotriva acestuia au fost depuse opt
plângeri, fiind găsit vinovat şi de tulburarea liniştii publice. Deşi, la 23 octombrie
1794, s-a constatat că acesta a comis mai multe tâlhării în timpul unei „răzmeriţe”,
fiind „un exemplu rău”, totuşi, judecătorii s-au sfiit să-l condamne fără dovezi
solide, probabil pentru a nu se ajunge la noi tulburări9.
Hoţiile, tâlhăriile şi alte fapte care tulburau ordinea publică, precum
găzduirile de tâlhari, erau numeroase în timpul ultimilor fanarioţi. Aceste fapte care
prezentau un real pericol social deveniseră un adevărat fenomen social îngrijorător
la nivelul judeţului Vâlcea. Ca atare, au fost necesare măsuri drastice, care mergeau
de la blestem până la ocnă10.
În cele mai multe cazuri, tâlharii proveneau dintre cei marginalizaţi. Constrânşi
de sărăcie, aceştia se infiltrau în rândurile tâlharilor, refuzând să se supună normelor
de convieţuire sociale obişnuite11. Când hoţul renunţa să se furişeze şi să sustragă
bunuri profitând de neatenţia sau nebăgarea de seamă a proprietarilor şi ajungea să
pună mâna pe armă la lumina zilei, sau la adăpostul nopţii, el devenea tâlhar. Legiuirile
4

N. Stoicescu, op. cit., pp. 220–221; C. Rezachevici, Elemente noi.., pp. 104–106; I. Ţighiliu,
Societate şi mentalitate în Ţara Românească şi Moldova (secolele XV–XVII), Bucureşti, Editura Paideea,
1998, p. 25.
5
Raia desemnează un teritoriu locuit şi administrat de otomani (cf. DEX, ed. a II-a, Bucureşti,
1996, p. 883).
6
Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti. 1601–1712,
Bucureşti, 1984, p. 141; I. Ţighiliu, op. cit., p. 26.
7
Pentru evoluţia istorică a cetăţii Hârşova, a se vedea R. Şt. Vergatti (Ciobanu), Un monument
istoric puţin cunoscut – Cetatea feudală de 1a Hârşova, în „Buletinul Monumentelor Istorice”,
1/1970, pp. 24–30.
8
T. Gemil, op. cit., p. 81.
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Condica de Anaforale Criminaliceşti a lui Alexandru Constantin Moruzi, DANIC, cota 30,
Colecţia manuscrise, pricina 241–242.
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Idem, cadru 251, 260, 244, 247, 271, 275, 276, 286, 249, 250.
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Bronislaw Geremek, Marginalul, în Omul medieval, coord. Jacques Le Goff, Bucureşti–Iaşi,
Editura Polirom, 1999, pp. 317–342.
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vechi româneşti îl deosebeau de „furii” care ţin drumul fără arme12. În momentul
când se recurgea la armă, se ajungea la tâlhărie, la practicarea violenţei, vecină
crimei. Din păcate, în vechile texte ale codurilor medievale nu se face o deosebire
clară între hoţie şi tâlhărie, între categoriile de „furi”.
De cele mai multe ori, tâlharii acţionau în cete care puteau ajunge la
100–200 oameni. Astfel era ceata condusă de un popă, Radu, dintr-un sat din Gorj13.
Banda lui se deda la tot felul de tâlhării confirmându-l parcă, pe Paul din Alep. Plin
de uimire şi năduf, el scria „noi am văzut la ei un lucru de care să ne ferească
Dumnezeu: preoţii lor erau şefi de bandă”14.
Rareori solitari, tâlharii întreţineau o stare de nesiguranţă pe drumurile care
străbăteau Ţările Române. O călătorie prin munţi, către Transilvania, era o aventură:
„cu câtă nevoe am trăit în Ţara Românească până ce am trecut muntele iarăşi dincoace,
câtă frică şi câtă nevoe am pătimit, numai avându norocu că fiind şi fratele Efrem
călugărul, care şi el au fost prins dimpreună cu mine, ştiind sama muntelui”15, scria
un ieromonah Theodosie protopopului Simeon Stoica din Alba Iulia16.
Prin acţiunile lor, tâlharii deveneau stăpâni ai unor spaţii întinse: păşuni, plaiuri,
păduri etc. Intrau şi în oraşe, unde aveau tăinuitori şi gazde, fiind protejaţi, cum
credea poporul, de amulete miraculoase17, ce ar fi trebuit să le asigure succesul.
Oamenii de rând dădeau crezare acestor legende; în realitate, tâlharii erau apăraţi
de complicii lor, gazde, tăinuitori şi, uneori, de oamenii Agiei care îi făceau scăpaţi
în schimbul unor sume de bani şi/sau a obiectelor furate18. Aşa se explică de ce
Ienache Costandachi vel ban, deşi era mare boier, se temea să trimită bani prin
cineva pentru că auzise că sunt tâlhari în toate părţile19.
Speriaţi, dar şi atraşi – în egală măsură – de faptele negative, românii au stabilit
că există şi un sfânt protector al tâlharilor, Sf. Mina, sărbătorit la 11 noiembrie. În
această zi se înalţă rugi pentru tâlharii condamnaţi şi se ascultă plângerile celor
păgubiţi20.
Existau şi ocazii în care jafurile erau comise de soldaţi. Astfel, în anul 1716,
comandoul menit să-l răpească pe Nicolae Mavrocordat a jefuit curtea domnească21.
12

În cântecele populare, hoţia şi haiducia erau o nevoie şi o meserie. A se vedea Dan Horia Mazilu,
Lege şi fărădelege în lumea românească veche, Bucureşti–Iaşi, Editura Polirom, 2006, p. 284.
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Călători străini despre ţările române, vol. VI, publ. de Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu
Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1976, p. 42.
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G. Potra, Din Bucureştii de altădată..., Bucureşti, 1981, pp. 406–407.
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Cf. N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, Bucureşti, 1903, p. 246.
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A se vedea şi Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, ed. îngrijită de Iordan Datcu, Bucureşti,
Editura Saeculum I.O., 1997, p. 209.
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Radu Popescu Vornicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, introd. şi ed. critică de Constantin
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În anii domniei lui Alexandru Ipsilanti s-a cercetat atent dacă nu a fost comis un jaf
de către un fost soldat, numit Postea22.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea frontierele
Ţărilor Române erau încă un spaţiu mare, insuficient delimitat, care permitea un
permanent jaf. Populaţia din zonele de margine se afla într-o stare de insecuritate
permanentă.
În anotimpurile reci, toamna şi iarna, vremea rea îi alunga pe tâlhari din păduri
şi poieni, silindu-i să se refugieze în oraşe23. De multe ori, informatorii Agiei îi indicau
pe cei ce-i adăposteau pe tâlhari. Astfel, în Câmpulung Muscel, Afenduli cupeţul şi
alţii ca ei au fost denunţaţi de Ion Străjeriul că sunt gazde de tâlhari. Reclamat a fost
şi un oarecare Dichiu, dintr-un sat al mitropoliei, deoarece tăinuia lucruri furate,
exemplu rău pentru alţii24.
În mod surprinzător, reţeaua de gazde şi tăinuitori de lucruri furate funcţiona
foarte bine, deşi pedepsele erau foarte mari, iar oamenii Agiei le aplicau un tratament
special pentru a dezvălui unde se află bunurile furate: bătaia cu gârbaciul25.
Cercetarea penală a faptelor de tâlhărie se făcea, în primă fază, de către ispravnicii
de judeţe. Ea trebuia să dureze circa trei–patru zile26: „întâi să nu cutezaţi a tăinui
pă vreun hoţ şi a-l slobozi prin taină pentru darea de bani sau pentru orice fel de
interesu [...]; pă cei cu adevărat hoţi, prinzându-să, să-i luaţi supt pază, pe carii mai
mult n-aveţi a-i ţinea pă la închisorile dumneavoastră decât trei patru zile, până li
se face egzamenu, şi cu pază să-i trimiteţi aicea cu înştiinţare la domnia mea şi cu
egzamenurile dimpreună”27. Prin lege, numai acest timp puteau fi ţinuţi la grosul
agiei – închisoare preventivă – cei bănuiţi. Apoi, cei cercetaţi trebuiau trimişi cu
rezultatele obţinute de ispravnici la agie, pentru a fi înaintaţi către judecători: „în
tot chipul să cérce să-i prindă şi să-i certe şi, globindu-i, să-i trimiţă aici, trimiţând
şi vina lui în scris, cu carte deschisă, cu amănuntul şi cu dovadă”28.
Domnia făcea eforturi constante pentru a impune respectarea puterilor conferite
ispravnicilor de judeţe. Alexandru Ipsilanti le cerea socoteală scriindu-le exasperat:
„pă cei ce să prindu în faptă de hoţie îi ţineţi la grosu închişi zile îndelungate şi nu
urmaţi după poruncile domnii mele”29. Ispravnicii erau datori să vegheze la păstrarea
ordinii publice, la prinderea hoţilor şi tâlharilor, să: „strejuiască în tot poporul [...]
de hoţi, de tâlhari, de borfaşi şi de toţi aceia ce vor pricinui pagube”30.
22
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O prevedere menită să asigure ordinea publică apare în martie 1820 în
Regulamentul întocmit pentru siguranţa oraşului Bucureşti, cât şi a celorlalte oraşe
din ţară. În acel Regulament se dispune ca anumiţi slujbaşi ai stăpânirii să fie
însărcinaţi să cerceteze cârciumile, hanurile şi cafenelele, să nu găsească în ele, mai
ales în timpul nopţii, chiriaşi sau musafiri nedoriţi şi să observe orice mişcare a
„făcătorilor de rău”31.
O situaţie asemănătoare aveau şi cei care se întâlneau în mori şi biserici ori în
alte locuri cunoscute pentru faptul că oamenii se întâlneau, discutau şi puneau ţara la
cale. Ca urmare, şi acolo erau supravegheaţi de oamenii agiei şi ai spătăriei care
raportau tot ceea ce vedeau şi era suspect pentru ei. Şi în pieţe era o situaţie identică.
Celebrul Căpitan Costache Chihaia Chiorul, când găsea în pieţe negustori cu mărfuri
proaste, ori la preţuri prea mari, ori oameni care încercau să vândă lucruri furate, ori
grupuri de palavragii care sporovăiau spunând vrute şi nevrute, îi alunga brutal
folosind biciul său cu plumbi, un fel de cnut32. Măsura era absolut firească, deoarece
gazdele şi tăinuitorii provocau neîncredere în autorităţi şi, ca atare, haos. Căpitanul
Costache Chiorul era crud, dar eficace. Ajunsese spaima orăşenilor33, dar asigura
ordinea publică în Bucureşti şi, din când în când, era trimis şi în alte oraşe.
Responsabilitatea de a-i prinde şi denunţa pe hoţi şi tâlhari era, însă, colectivă.
Dacă un făptaş era ascuns, nu era indicat ori predat autorităţilor de acea comunitate,
atunci toţi membrii acesteia ajungeau să fie obligaţi să plătească duşegubina.
Această dare cu denumire de origine slavă, provenind din reunirea a două cuvinte –
duşe (suflet) şi gubina (pagubă) – arată că se plătea pentru descărcarea sufletului de
păcate. Efectul acestei pedepse era important, mai ales preventiv, urmărindu-se ca
prin răspunderea colectivă să se dezvolte şi să se impună în comunitate apărarea
ordinii publice. Pricinile venite de la domnie arată clar că în cazul în care locuitorii
nu-i denunţau pe tâlhari, valoarea amenzii (duşegubinei) era de 50 lei. Astfel, Stoian
din Buzău, gazdă de hoţi şi tăinuitor, a fost globit (obligat să plătească o amendă),
fără a i se aplica şi o pedeapsă corporală sau recluziunea34.
În anul 1800 arnăuţii domnului Al. Moruzi i-au prins şi i-au bătut pe tâlhari:
„Aceşti arnăuţi sunt albanezi de statură impunătoare, puternică şi frumoasă. Moruzi
ţine 1200 de arnăuţi de aceştia”35. Era firesc ca această gardă să fi fost capabilă să
menţină ordinea publică cel puţin în Bucureşti şi în Craiova, chiar dacă aveau
nevoie mai ales de folosirea brutală a forţei.
Alteori, hoţii primeau pedepse foarte aspre, ele fiind pronunţate de organele
judiciare laice: să li se taie mâinile36, sau să fie bătuţi în târg, să fie aruncaţi în
închisoare37.
31
G. Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, Bucureşti, Editura Academiei,
1961, p. 741.
32
G. Crutzescu, Podul Mogoşoaiei, ed. a II-a, Bucureşti, 1986, pp. 88–89.
33
G. Potra, Din Bucureştii de altădată..., pp. 406–407; G. Crutzescu, op. cit., pp. 88–89.
34
Cf. Acte judiciare din Ţara Românească, doc. nr. 252, 26 ianuarie 1777.
35
Călători străini..., vol. X, partea II, p. 1338.
36
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Cea mai grea pedeapsă era ocna, o adevărată anticameră a morţii. De obicei,
cei vinovaţi de tulburarea ordinii publice nu ajungeau în ocnă. Existau, însă, şi
cazuri speciale. Un astfel de caz este cel al lui Dumitru Pârâianu care, la 8 februarie
1778, a fost condamnat la ocnă pentru găzduire de hoţi38.
Aici se cuvine să precizăm că, atât în contextul ocupaţiei Olteniei de către
Imperiul Habsburgic (1718–1739), cât şi după revenirea Olteniei la Ţara Românească,
această regiune a fost practic la discreţia haiducilor (termen de origine balcanică,
bulgară, sârbă, în timp ce la greci se folosea termenul de „klephtes”). Chiar dacă nu
se deosebeau de tâlhari, prin modul de operare, faptul că se ridicaseră contra fiscalităţii
excesive a Habsburgilor, dar mai ales a fanarioţilor îi ridicase cumva în ochii
populaţiei, pentru care deveniseră un soi de protectori. Cel mai cunoscut caz de haiduc
este Iancu Jianu, despre care se consideră că l-ar fi ucis, în timpul unei incursiuni,
în sudul Dunării, la Vidin, pe însuşi Osman Pazvanolgu (nu toţi istoricii împărtăşesc
această aserţiune). Originar din Caracal, se consideră că a sprijinit în secret Revoluţia
de la 1821. La maturitate, a devenit chiar mic boier, prin căsătorie, renunţând la
haiducie. Evident, istoriografia comunistă şi filmografia comunistă au încercat crearea
tipului eroului-haiduc, precum Pintea Viteazul (la începutul secolului al XVIII-lea,
în Maramureş, interpretat de actorul Florin Piersic), Iancu Jianu (interpretat de
actorul Adrian Pintea), Anghel Şapte Cai (interpretat succesiv de actorii Ion Besoiu
şi Florin Piersic) care luptă pentru emanciparea naţională, socială.
Haiducii retraşi au ajuns, conform tradiţiei să întemeieze chiar aşezări, în
nordul judeţului Vâlcea, cum sunt cele de la Ciunget (haiducul Ciungu), Malaia
etc. Numele râului Lotru, afluent al Oltului este sinonim cu varianta latină a lui
haiduc/klephtes, lotru (ladro în italiană, de la latinescul latrones – tâlhari, hoţi).
La Craiova, a fost renumit un haiduc, pe nume Papură, ale cărui acţiuni ar fi
înspăimântat, conform tradiţiei chiar garnizoana austriacă din Cetatea Băniei (s-a
raportat o încăierare a haiducilor cu soldaţii austrieci, care ar fi dus la distrugerea
Hanului Hurezi, numit, după refacerea de către arhitecţii austrieci-Hanul Nemţesc).
Papură acţiona în perioada în care se colectau taxele şi se transportau către
eşaloanele superioare. Ba chiar, se spune că încasa „taxe de protecţie” de la boieri,
care preferau protecţia lui. Există o tradiţie, destul de greu controlabilă, potrivit
căreia de la acest Papură ar proveni expresia „Ţara lui Papură Vodă” (deşi, varianta
clasică este aceea dintr-o lucrare a unui cronicar moldovean, potrivit căreia,
foametea cumplită dintr-o iarnă ar fi decimat populaţia Moldovei, iar verdeaţa şi
papura din primăvară ar fi salvat lumea de la foamete, iar domnitorul ar fi fost
numit Papură Vodă).
Se cuvine să mai precizăm şi faptul că o parte din lotri/haiduci s-au înrolat în
rândul pandurilor, acele cete de tineri formate în timpul războaielor ruso-austroturce din secolul XVIII şi o începutul secolului al XIX-lea, cu precădere în judeţele
Olteniei (Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi, mai rar, Dolj şi Romanaţi), fiindcă pandurii
primeau scutire de taxe şi alte obligaţii, în retrograda epocă fanariotă. Dintre panduri
38
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s-au ridicat viitori ofiţeri de comandă ai Armatei Române, reînfiinţate în epoca
Regulamentelor Organice, precum Gheorghe Magheru. Să nu uităm că în focul
Revoluţiei de la 1821, mulţi haiduci şi chiar tâlhari, deprinşi cu meşteşugul armelor
de foc şi de luptă individuală se înrolaseră în rândul pandurilor. Aceştia încălcau
ordinul strict al lui Tudor Vladimirescu (el însuşi fost slujbaş la curtea Glogovenilor,
comandir în timpul războiului ruso-turc din 1806–1812, negustor, vătaf de plai la
Cloşani, implicat chiar în unele acţiuni de contrabandă la graniţa cu Imperiul
Habsburgic) de a jefui averile „celor făgăduiţi” ori de a comite jafuri, atacuri asupra
femeilor, de a se îmbăta frecvent neplătind ocalele de vin consumate etc. Se pare că
fanarioţii din Eteria au speculat tocmai nemulţumirile unor căpitani de panduri
certaţi cu legea (foşti tâlhari care se sustrăgeau pedepselor autorităţilor fanariote)
faţă de duritatea lui Tudor Vladimirescu, acceptând să ia parte la complotul soldat
cu prinderea şi execuţia liderului revoluţionar român, născut în Vladimirii Gorjului
şi format la Craiova, în casele boierului Glogoveanu. După înfrângerea Revoluţiei
de la 1821 şi în timpul ocupaţiei ruseşti din 1829–1834, unii panduri au încercat
rezistenţa armată. Ulterior, nou creata Armată a Ţării Româneşti s-a bazat pe
experienţa foştilor panduri. Cei mai tineri panduri la 1821 s-au regăsit în focul
Revoluţiei de la 1848–1849 şi, apoi, în rândul grănicerilor care încercaseră să se
revolte în timpul Războiului Crimeii, când Muntenia şi Moldova au fost ocupate
succesiv de ruşi şi austrieci.
Începând cu secolul al XIX-lea comerţul se dezvoltă din ce în ce mai mult
astfel că, în curând, Codul Calimach, Codul Caragea şi Regulamentele Organice s-au
dovedit a fi insuficiente pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a relaţiilor comerciale.
Astfel a apărut şi necesitatea creării unei noi ramuri de drept prin adaptarea normelor
şi principiilor dreptului civil la o nouă categorie de subiecte de drept şi la o nouă
categorie de operaţii juridice39, care să reglementeze cât mai eficient acest domeniu.
În acest scop, în anii 1833, respectiv 1841, în Moldova a fost introdus Codul
comercial francez tradus. Tot de inspiraţie franceză a fost şi Condica de comerciu,
tipărită în 1840 în Ţara Românească care, împreună cu anexele sale, s-a aplicat în
practica instanţelor de judecată, inclusiv a celor din Ţara Moldovei40.
În acelaşi timp, legislaţia scrisă a dobândit o importanţă tot mai pronunţată
faţă de dreptul cutumiar. În ciuda înmulţirii scrierilor cu caracter normativ ce tindeau
să reglementeze cele mai diverse compartimente ale vieţii sociale, normele penale
conţinute într-o serie de documente juridice ale vremii precum Codul lui Mihai Fotino
(1765), Pravilniceasca condică (Manualul de legi – 1780), Manualul juridic al lui
Andronache Donici (1814), Legiuirea lui Caragea (1818)41, Regulamentele Organice
din Ţara Românească (1831) şi Moldova (1832) s-au dovedit a fi insuficiente.
39
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Editura Academiei R.S.R., 1973.
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Acest cod a fost elaborat în aplicarea art. 241 din Regulamentul Organic.
41
Pentru detalii, a se vedea: Cezar Avram, Roxana Radu, Aspecte privind statul şi dreptul românesc
în perioada regimului fanariot, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XIV, nr. 2
(16)/2009, pp. 121–134.
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Măsurile adoptate de Alexandru Ioan Cuza în domeniul juridic au fost
benefice, atât pentru populaţia oraşelor, cât şi a satelor. Prin adoptarea Codului
Penal şi a celorlalte coduri – Codul Civil, Codul de Procedura Civilă şi Codul de
Procedură Penală – domnitorul a reuşit să contureze, în linii generale, un sistem de
drept modern, burghez, introducând norme şi instituţii juridice novatoare şi creând,
astfel, cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea unei societăţi evaluate, în condiţii
de asigurare a ordinii şi liniştii publice.
Prin adoptarea unei legislaţii moderne s-a constituit sistemul de drept modern,
s-a creat cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea României. Crearea instanţelor
judecătoreşti moderne şi organizarea activităţii judiciare în concordanţă cu cele mai
înalte exigenţe ale epocii lui Cuza a avut efecte pozitive nu numai asupra practicii
instanţelor, ci şi asupra dezvoltării teoretice a dreptului, asupra înfloririi învăţământului
juridic românesc42 – cu alte cuvinte, asupra ştiinţei dreptului în ansamblul său.
Modernizarea instituţională şi legislativă a României nu s-a făcut fără emoţii.
Aşa cum se ştie, în toamna anului 1860, la Craiova, decizia Guvernului de a impune
„taxa de patentă” meseriaşilor şi comercianţilor de alcool (măsură ce a dus la o
creştere a preţurilor, cu mult peste puterea economică a populaţiei) a generat o
revoltă urbană potolită prin folosirea tunurilor de către Armata Română, spiritele
calmându-se numai după implicarea energică a Generalului Gheorghe Magheru.
Răsculaţii au folosit chiar arme de foc, multe dintre ele, păstrate încă de la Revoluţia
din 1848–1849. Atitudinea violentă a oltenilor este dată, fără îndoială, de legătura
de sânge, dar şi culturală cu fenomenul haiduciei şi cu prezenţa lotrilor/haiducilor
şi tâlharilor în Oltenia, o regiune deosebită a României.
Violenţa era înrădăcinată adânc în mentalul colectiv, deoarece tâlharii se
ascunseseră mult timp sub haina justiţiarului şi a eroului popular. Chiar dacă erau
siliţi să îi hrănească, adăpostească, ţăranii, împovăraţi de fiscalitatea excesivă austriacă,
fanariotă, vedeau prin intermediul haiducului sau chiar al tâlharului care lupta cu
„potera” un fel de „eliberator”. De aici, a venit şi reticenţa oamenilor simpli de a-i
da pe mâna justiţiei pe tâlhari, chiar la mult timp după căderea regimului fanariot.
Lipsa educaţiei sociale din mediul rural, incapacitatea preotului, unicul învăţător
al obştei de a-i determina pe ţărani să respecte stăpânitorii care le puneau taxe
„întocmai ca dezbrăcătorii la drumul mare” duceau la existenţa unei infracţionalităţi
ridicate. La aceasta se adaugă lipsa unei forţe poliţieneşti moderne. În mediul rural,
ordinea publică era asigurată de „posturile dorbanţilor” (un caporal, sergent,
plutonier cu 2–3 soldaţi) şi de paza colectivă a sătenilor. Nici în oraşe, lucrurile nu
stăteau mai bine, deşi acolo era atestat „poliţaiul oraşului”.
Să nu uităm faptul că, în lumea satului şi chiar în cea urbană domnea acea
ancestrală „instituţie a răzbunării”, comparabilă cu vendetta din localităţile rurale
din Sicilia şi Sudul Italiei, oamenii făcându-şi dreptate singuri. Infrastructura precară
a României moderne făcea ca bolnavii psihic să fie „potoliţi în butoaie cu apă rece”,
42
Cezar Avram, Gheorghe Bică, Ion Bitoleanu, Ioan Vlad, Roxana Radu, Elena Paraschiv,
Introducere în istoria dreptului, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007, p. 207.

Asigurarea ordinii publice prin prevenirea şi sancţionarea faptelor de tâlhărie

63

femeile adultere să ajungă „la mânăstire”, criminalii să sfârşească la carierele de
sare –„ocne”. Aşadar, nu exista prevenţie, nu exista educaţie în mediile privative de
libertate, nu existau măsuri de combatere a infracţiunilor specifice Codului Penal.
Parte integrantă a operei legislative a domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
Codul Penal a fost publicat în anul 1865 şi a rămas în vigoare până în anul 1937.
Creatorii săi au avut în vedere la elaborarea sa Codul Penal prusian din 1851 şi
Codul Penal Francez din 1810, ca principale izvoare.
În ceea ce priveşte structura, Codul Penal de la 1865 debuta cu o serie de
„Dispoziţii preliminarii”, fiind împărţit apoi în trei mari părţi: Cartea I – „Despre
pedepse şi efectele lor”; Cartea a II-a – „Despre crime şi delicte în special şi despre
pedepsele lor”; Cartea a III-a – „Contravenţiuni poliţieneşti şi pedepsele lor”.
Conceptul care a stat la baza reglementării instituţiilor de drept penal
prevăzute în Codul din 1864 era cel al şcolii clasice, potrivit căreia infracţiunea era
considerată ca fiind o legătură juridică între lege şi infractor. Fundamentul dreptului
de a pedepsi se întemeia pe liberul arbitru, responsabilitatea morală şi pedeapsă.
Spre deosebire de legiuirile penale anterioare s-a introdus principiul egalităţii
tuturor cetăţenilor în faţa legii, ceea ce a constituit un progres incontestabil43.
În funcţie de gravitatea faptei sau de pericolul social pe care îl reprezentau,
faptele penale erau clasificate în crime, delicte şi contravenţii44. Încadrarea tâlhăriei
în categoria crimelor, adică a celor mai grave fapte de natură penală, denotă
accentul pe care îl punea legiuitorul acelor vremuri pe combaterea şi sancţionarea
acestor fapte, pe importanţa factorilor preventivi, punitivi şi educativi în asigurarea
ordinii şi liniştii publice.
Infracţiune deosebit de gravă, considerată din cele mai vechi timpuri ca o
infracţiune îndreptată împotriva patrimoniului, tâlhăria are un dublu obiect juridic,
care îmbină „relaţiile sociale a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate
prin apărarea patrimoniului”45 cu relaţiile sociale privind viaţa, integritatea corporală,
sănătatea sau libertatea persoanei46.
Deosebit de progresist pentru timpul său, Codul penal al lui Cuza definea
tâlhăria drept fapta aceluia „care, prin întrebuinţare de violenţă în contra persoanelor,
sau prin ameninţări de a omorî sau de a răni îndată, va răpi lucrul altuia cu cuget de
a şi-l însuşi pe nedrept” (art. 317). Observăm că această definiţie reuşeşte să îmbine
cele două obiecte juridice speciale pe care fapta şi le-a păstrat şi în zilele noastre47,
acţiunea de sustragere ilicită a unui bun (caracteristică infracţiunii de furt) fiind dublată
43
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de întrebuinţarea violenţelor, a ameninţărilor sau a altor mijloace de constrângere
asupra persoanei/ persoanelor.
Tâlhăria presupune constrângere fizică sau psihică în scopul anulării rezistenţei
victimei, respectiv exercitarea asupra acesteia a unor violenţe fizice sau a unor
ameninţări la adresa victimei sau a unor persoane dragi acesteia, prin care autorul
înlătură opunerea acesteia în scopul însuşirii unuia sau mai multor bunuri.
Dacă avem în vedere structura Codului Penal al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, observăm în primul rând că acesta a incriminat distinct în două articole
separate (art. 317 şi art. 318) pe de o parte, infracţiunea de tâlhărie în formă simplă
şi, pe de altă parte, infracţiunea de tâlhărie în formă calificată. Cele două infracţiuni
au fost reglementate, alături de circumstanţele agravante – întrebuinţarea de „cazne,
răniri sau schilodiri asupra persoanei”, întrebuinţarea de „bătăi, violenţe, ameninţări
sau rele tratamente” prin care se producea victimei „o boală a minţei sau o necapacitate
la lucru, sau pierderea auzului ori a limbei sau a facultăţei de a procrea” (art. 319) ori
moartea victimei (art. 320), în cadrul Secţiunii a II-a („Tâlhării”) a Capitolului II –
„Crime şi delicate în contra proprietăţilor” din Cartea a II-a, intitulată „Despre
crime şi delicte în special şi despre pedepsele lor”.
Dispoziţii interesante, cu impact şi în cazul infracţiunii de tâlhărie, se regăsesc
şi în Capitolul V al Codului penal, intitulat „Despre asocierea făcătorilor de rele şi
despre vagabonzi” în cadrul dispoziţiilor ce reglementează crimele contra liniştei
publice, sancţionând „orice asociere de făcători de rele, spre vătămarea persoanelor,
sau a proprietăţilor” (art. 213), chiar şi simplul fapt al „al organizărei cetelor, ori al
corespondenţei între dânsele cu căpiteniile lor, ori al învoirei privitoare la darea de
socotelă sau la împărţirea lucrurilor provenite din delicte” (art. 214) cu recluziunea
(chiar dacă aceste infracţiuni nu erau urmate de săvârşirea altor „crime” (art. 215).
La fel ca şi Codul penal prusian din 1851 din care s-a inspirat, Codul penal al
lui Cuza incriminează, în art. 317 paragraful 2, şi situaţia în care furtul este urmat de
tâlhărie, respectiv atunci când actele de violenţă sau ameninţare sunt întrebuinţate fie
ca mijloc pentru păstrarea bunului furat, fie ca o soluţie disperată pentru ca făptuitorul
să-şi asigure scăparea.
Din formularea textului legal rezultă că săvârşirea infracţiunii de tâlhărie era de
natură să producă un rezultat specific cu caracter complex fie asupra proprietarului
bunului, fie asupra altei persoane, şi anume: o pagubă patrimonială – ca rezultat
principal şi un rezultat secundar – constând într-o vătămare a libertăţii, integrităţii
corporale sau sănătăţii celui căruia i se sustrage bunul ori a persoanei asupra căreia
s-a comis acţiunea de constrângere sau ameninţare pentru ca făptuitorul să poată
păstra bunul ori să poată scăpa neprins. În cazul modalităţilor agravate reglementate
de art. 319–320, urmarea imediată adiacentă consta în vătămarea gravă – „cazne,
răniri sau schilodiri” (art. 319 paragraful 1), „o boală a minţei sau o necapacitate la
lucru, sau pierderea auzului ori a limbei sau a facultăţei de a procrea” (art. 319
paragraful 2) ori moartea victimei (art. 320).
Având în vedere ca textul art. 317, paragraful 2 al Codului Penal reglementează
o modalitate tipică şi o variantă asimilată a infracţiunii de tâlhărie, se impune
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precizarea că reglementarea mai sus-menţionată se apropie de reglementarea modernă,
actuală, potrivit căreia „un făptuitor, care a pornit cu intenţia şi voinţa de a comite
un furt, va realiza elementul subiectiv din conţinutul infracţiunii de tâlhărie dacă, în
faţa neaşteptatei intervenţii a victimei sau a unei alte persoane, a recurs la violenţe
sau ameninţări ori la alte constrângeri pentru a-şi putea continua acţiunea de furt
sau dacă, imediat după consumarea sau curmarea acestei acţiuni, a întrebuinţat
violenţa, ameninţarea etc. pentru a păstra bunul sau pentru înlăturarea urmelor
infracţiunii sau pentru a-şi asigura scăparea”48.
Împrejurările prevăzute de art. 318 paragrafele 1–4, 319 şi 320 din Codul penal
cuzian sunt considerate forme agravate ale infracţiunii de tâlhărie:
a) prin folosirea, de către tâlhar(i) sau de către complicii lor, a unei arme „de
faţă sau pe ascuns”;
b) prin participarea a doi sau mai multor făptuitori;
c) pe drumuri publice sau în pieţe publice;
d) prin întrebuinţarea de bătăi sau rele tratamente;
e) tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală, vătămarea integrităţii
psihice a persoanei („boală a minţei”), incapacitate de muncă („necapacitate la lucru”),
pierderea auzului sau a limbii, pierderea facultăţii de a procrea, moartea victimei.
În ceea ce priveşte sancţiunile prevăzute de Codul penal al lui Cuza, pedeapsa
pentru infracţiunea de tâlhărie consta în închisoare („recluziune”). În cazul tâlhăriei
calificate, pedeapsa era „recluziunea de la 6 ani în sus” – pentru primele patru
forme prevăzute de art. 318, „munca silnică pe timp mărginit” – pentru formele
prevăzute de art. 319 şi munca silnică pe viaţă – pentru tâlhăria care a avut ca
urmare moartea victimei.
Sancţiunile prevăzute de Codul Penal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
cât şi pedepsele aplicate tâlharilor şi tăinuitorilor încă din secolul precedent
dovedesc că tâlhăria era considerată – atunci ca şi acum – o infracţiune gravă, o
faptă profund antisocială, reprezentând un grad de pericol social ridicat, care rezidă
din încălcarea concomitentă a două categorii de norme juridice: pe de o parte,
normele care protejează viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei, iar, pe
de altă parte, norme care asigură existenţa şi dezvoltarea patrimoniului.
Spre deosebire de alte infracţiuni care aduc atingerea avutului, existenţa
infracţiunii de tâlhărie presupune şi întrebuinţarea de violenţe, ameninţări sau alte
forme de constrângere care pot leza şi integritatea fizică sau psihică a persoanei
prejudiciate material.
Întrebuinţarea actelor de constrângere sporeşte gradul de pericol social al
tâlhăriei întrucât, prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea
victimei în starea de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra, se anihilează opoziţia
victimei. Actele de violenţă pot servi nu numai ca mijloc pentru comiterea furtului,
ci ele pot fi întrebuinţate şi ulterior, pentru păstrarea bunului furat, înlăturarea
48
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urmelor infracţiunii sau scăparea făptuitorului, inclusiv această modalitate de a
săvârşi infracţiunea fiind incriminată în Codul penal al lui Cuza, ca şi o serie de
variante agravante, fapt ce denotă viziunea novatoare a acestei legiuiri penale.
În concluzie, Codul Penal al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost o
iniţiativă legislativă deosebită, al cărei rol major, capital, am putea spune, a fost
acela de a pune capăt violenţelor, sau cel puţin de a aduce la un nivel scăzut actele
de violenţă calificată, de jaf şi chiar crimă, existente în societatea românească,
aflată pe primele trepte ale modernizării.
ENSURING PUBLIC ORDER BY PREVENTING AND PUNISHING
ROBBERY DURING THE 18TH–19TH CENTURIES: INCRIMINATION
OF ROBBERY IN THE CRIMINAL CODE OF ALEXANDRU IOAN CUZA
(Abstract)
During the analyzed period, over 150 years, there was a constant struggle of the
Romanian authorities to maintain public order. This was a necessity both for the safety of
the inhabitants as well as for that of foreign travelers and for the development of trade and
crafts. If the order had not been imposed, it would have come to chaos, to the desolation of
the country, to the fleeing of the inhabitants who could not have lived here. In order to
achieve this goal the rulers imposed the written law, a barrier to abuse, as well as a series of
police measures to defend public order. However, these measures were not sufficient;
crimes were perpetuated due to poverty, due to the misconduct and wrongdoings of the
Phanariot rulers and those around them, and subsequently because of the disorientation
among the population caused by the transformations in the social, political, economic
environment. The great merit of Prince Cuza was to be able to create such legislation so
that the legal norms laid the foundations of a modern Romanian state in which public order
and security were better secured.
A particularly serious offense, which affects not only the individual, but also the
public order and the safety of the citizens, the robbery receives a detailed regulation in the
Criminal Code of Alexandru Ioan Cuza. The legislator criminalizes, on the one hand, the
crime of robbery in a simple form and, on the other hand, the crime of robbery in a qualified
form, as well as the aggravating circumstances, which denotes the innovative vision of this
criminal law.
Keywords: Criminal Code, crime, public order, punishment / sanction, robbery.

REPERE LEGISLATIVE DIN ISTORIA OLTENIEI
(1866–1914)
FLORIN NACU
Constituţia din 1866 este o adevărată piatră de hotar în istoria României. Ea
a legitimat toate reformele care s-au realizat după 1821. Regulamentele Organice,
Convenţia de la Balta Liman, Convenţia de la Paris din 1858, Statutul Dezvoltător
al Convenţiei de la Paris din 1864 au reprezentat fiecare câte o treaptă de evoluţie
instituţională şi constituţională.
Oltenia, ca regiune compactă a fost influenţată de numeroase schimbări legislative
propuse de către instituţiile centrale de la Bucureşti. Este evident Oltenia, care până
la 1831 a avut o anumită individualitate (instituţiile Băniei, respectiv Căimăcămiei)
a fost în atenţia factorilor de decizie de la Bucureşti. În Oltenia, erau unii dintre cei
mai mari proprietari funciari, dar şi antreprenori industriali, de aceea legile
adoptate trebuiau să respecte aşteptările acestora.
Din punct de vedere politic, perioada se poate împărţi astfel:
 1866–1871, guverne constituite în jurul „coaliţiei de la Concordia”, dominate
de liberalii radicali.
 1871–1876, guvern conservator
 1876–1888 – marea guvernare liberală
 1888–1895 – guvernarea conservatoare
 1895–1907 – guvernări succesive (liberali, conservatori) pe baza „rotativei
guvernamentale”
 1907–1914 – alternanţa între liberali şi conservatori (inclusiv guvernarea
junimistă)1.
Pe lângă legile emise la Bucureşti, este interesant să studiem şi numeroasele
iniţiative şi decizii luate la nivel judeţean şi local. Întreaga istorie politico-legislativă
a perioadei 1866–1914 se circumscrie principalelor deziderate, independenţa naţională
şi reîntregirea neamului.
Societatea românească a progresat în perioada 1821–1871, deci într-o jumătate
de secol, devenind dintr-o societate tipic medievală, o societate modernă, cu reale
posibilităţi transformare în viitor. Principalele puncte programatice ale generaţiei
paşoptiste s-au materializat până în 1878. Totuşi, societatea românească a evoluat,
din punct de vedere legislativ, într-o manieră originală.
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Oltenia îşi merită pe deplin statutul de „Mica Valahie”, întrucât ea reflectă,
la o scară mai redusă, situaţia Munteniei, din toate punctele de vedere.
În primul rând, legislaţia electorală era una bazată pe votul cenzitar. Asta
însemna că marea parte a contribuabililor şi producătorilor erau lipsiţi de drepturi
politice. Deci, practic, pentru ei nimeni nu legifera şi nimeni nu îi putea reprezenta
eficient. Colegiile electorale III şi IV permiteau ţăranilor înstăriţi şi micilor negustori
să voteze indirect, adică prin intermediul celor câtorva deputaţi.
Reforma agrară din 1864 a determinat transformarea în proprietari a clăcaşilor,
prin despăgubire, însă condiţiile de plată a împrumuturilor şi interdicţia de a vinde
pământul au determinat perpetuarea stării de dependenţă economică faţă de marii
proprietari. Rămăseseră destui români în afara reformei agrare, iar moşnenii nu
primiseră nimic în plus. Nici împroprietărirea însurăţeilor, a veteranilor nu au
rezolvat problemele de fond.
Industrializarea a fost accelerată prin adoptarea unei legislaţii care favoriza
destul de mult capitalul străin, în dauna celui autohton. Legislaţia însă nu îi proteja pe
muncitori, ei fiind la discreţia proprietarilor de fabrici, ateliere şi alte stabilimente.
Legislaţia economică, a educaţiei, a ocrotirii sănătăţii, a organizării armatei,
cultelor, a reglementării ordinii publice, a bogăţiilor subsolului, a Domeniilor Regale,
reglementării ocupaţiilor, a învoielilor agricole, a creditelor financiare, a comerţului,
a creditului rural au creat premisele dezvoltării moderne.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea s-au adoptat
o serie de legi, dedicate reglementării zilelor legale de odihnă, sărbătorilor legale,
reglementării meseriilor, interzicerii protestelor publice, după răscoalele şi grevele
din perioada 1888–19072.
Pe plan local şi judeţean hotărârile consiliilor locale şi judeţene, deciziile
primăriilor şi prefecturilor vizau aspecte care priveau sistematizarea urbană, proiectarea
construirea, pavarea străzilor, realizarea canalizării, alimentării cu apă, iluminatul
public, concesiunile de terenuri pentru parcuri, grădini, edificii publice, construcţia
de instituţii de educaţie, cultură, ocrotire a sănătăţii, a orfanilor şi bătrânilor ajunşi
la neputinţă, a edificiilor de justiţie a unităţilor militare, de jandarmerie a localurilor
de poliţie, închisori, transportului public, etc. Judeţele trebuiau să coopereze atunci
când se lua decizia efectuării unor lucrări care vizau o cooperare regională: traseele
drumurilor judeţene şi naţionale, căilor ferate, dragarea albiilor de râuri, construcţia
de poduri, baraje.
Precaritatea măsurilor profilactice conducea la izbucnirea molimelor. Alimentaţia
necorespunzătoare determina existenţa unei sănătăţi şubrede a locuitorilor, mai ales
în mediul rural, dar şi a celor din periferiile oraşelor3.
Perioadele de secetă, vârfurile de sarcină în rambursarea datoriilor externe au
generat adevărate vremuri de criză, care chiar erau pe punctul de a aduce România
în incapacitate de plată.
2
3

Ibidem.
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România reuşea să aibă producţii însemnate de cereale, dar acestea mergeau
la export, crescând veniturile proprietarilor şi intermediarilor. Ţăranii abia reuşeau
să reziste de la un an la altul, ei fiind nevoiţi să se împrumute iarna luând produse,
cu dobândă, plătite cu munca lor, din primăvară, până în toamnă.
Alimentele care combăteau bolile şi sporeau rezistenţa organismului, precum
carnea, laptele, brânza, legumele proaspete erau destul de rare şi scumpe. Hrana de
bază o formau mămăliga, ciorbele din legume slabe în nutrienţi. Nu toate familiile
îşi permiteau sacrificarea unui porc sau viţel, carnea fiind păstrată conservată în
untură pentru muncile din timpul verii. În zonele de munte, situaţia era puţin mai
bună, întrucât hrana era mai bogată, iar vara temperaturile nu erau atât de ridicate.
Vara, în zonele cerealiere bântuiau ţânţarii care provocau malaria. Oamenii încercau
să se trateze cu numeroase leacuri, numite popular „băbeşti”. Magia şi vrăjitoria,
practicate mai ales de femeile din grupurile de ţigani semi-nomazi aveau o oarecare
trecere, însă Biserica încerca să le combată. Totodată, preoţii puteau citi „binecuvântări”,
respectiv „dezlegări”, în schimbul donaţiilor, în bani, natură sau muncă. O formă
de educaţie alimentară o reprezenta ţinerea tuturor posturilor de peste an.
Este evident, din analiza datelor provenind din documentele studiate că şi în
cazul deciziilor locale şi judeţene, se luau decizii de înfrumuseţare a centrelor
oraşelor, a cartierelor rezidenţiale şi mai puţin a periferiilor.
Practic, evoluţia oraşelor din Oltenia a fost influenţată de evoluţiile instituţionalpolitice şi economice. De multe ori, satele din marginea localităţilor intrau în zona
urbană printr-o decizie oficială, dar modernitatea refuza să ajungă acolo. În multe
cazuri, casele se construiseră fără respectarea unor norme elementare de urbanism,
ceea ce a dus la întârzierea sistematizării străzilor. În marea parte a oraşelor Olteniei,
sacagiii, negustorii de apă, cum erau ei cunoscuţi au aprovizionat cu apă localităţile
până în primii ai secolului al XX-lea.
Cartierele comerciale, uliţele negustorilor, locurile frecventate de oameni fără
căpătâi, negustori, muncitori erau de multe ori surse de pericol pentru sănătatea
fizică dar şi morală a societăţii. Incendiile erau la ordinea zilei, însă, deşi reglementările
privitoare la pompieri erau date la nivel naţional, fiecare comunitate s-a organizat,
atunci când a putut găsi resursele financiare locale necesare. Nu de puţine ori s-a
ajuns la faptul ca o reformă necesară să se facă renunţându-se la anumite elemente
şi acelea necesare, dar despre care se considera că pot fi suplinite4.
De exemplu, unele oraşe, precum Turnu Severin, Calafat, Corabia fuseseră
întemeiate după un plan riguros, occidental, în timp ce altele, precum Craiova, Caracal,
Târgu-Jiu, Râmnicu-Vâlcea se dezvoltaseră ca târguri care s-au extins cu rapiditate.
Deciziile locale vizau, în primul rând, posibilitatea colectării taxelor locale.
Până la abolirea privilegiilor şi rangurilor boiereşti, numărul celor scutiţi de taxe
era sensibil egal cu al plătitorilor de impozite. Nu de puţine ori, cei taxaţi pentru
4
Constantin Florea, Florin Cocoşilă, Datorie–Onoare–Sacrificiu. Pompierii doljeni la 150 de ani
(1865–2015), Craiova, Editura Grafix, 2015, p. 29.
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practicarea meseriilor independente, negustorii, producătorii s-au revoltat deoarece nu
reuşeau să câştige suficient cât să trăiască, să poată lucra şi să plătească „patentele”.
Oraşele din Oltenia ofereau o imagine compusă din planuri diametral-opuse.
Pe de o parte era lumea categoriilor superioare care încercau să trăiască după moda
oraşelor occidentale, iar pe de alta, lumea cartierelor negustoreşti şi a periferiilor.
Cele două lumi veneau în contact, însă cei de sus nu doreau să se implice pentru
uniformizarea situaţiei urbane.
Turnu Severin rămâne o excepţie. Practic, oraşul avea a doua comunitate de
germanofoni din Ţara Românească, după Bucureşti. La începutul secolului al XX-lea,
oraşul era unul de tip occidental datorită comunităţilor de austrieci, evrei, greci, sârbi
care locuiau în oraş. Râmnicu-Vâlcea era un oraş destul de atractiv pentru negustorii
din Ardeal. Târgu-Jiu şi Caracal erau oraşe-târguri, specifice pentru Oltenia.
Craiova a fost încă din Evul Mediu un centru administrativ şi chiar politic.
Pe măsură ce rolul politic se extompa, cel economic se intensifica. Practic, în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, Craiova ajunsese să atragă aproape 50% din
activitatea industrială a Olteniei.
Anul 1886 este unul hotărâtor, adoptarea legii de încurajare a industriei
naţionale, determinând dezvoltarea a peste 62% din întreprinderile industriale din
România modernă. Au existat şi alte legi care au vizat reglementarea raporturilor
de muncă, a învoielilor agricole, împiedicarea grevelor, sărbătorile legale, activităţile
economice, naţionalizarea resurselor subsolului, legea Domeniilor Coroanei, legile
privind protecţia capitalului autohton, legile privind folosirea forţei de muncă
româneşti, reglementările fiscale5.
De exemplu, la 10/22 februarie 1864 s-a votat de către Parlamentul României,
Legea Organizării Puterii Armate, intrată în vigoare la 27 noiembrie/9 decembrie
1864. Ea prevedea constituirea, pe lângă Armata propriu-zisă a Jandarmeriei, care
funcţiona încă din 1850 şi care va fi reorganizată prin Ordonanţa Nr. 896 din
20 iunie 18646.
La 7 mai 1897, se dădea Legea de Organizare a Jandarmeriei Rurale, care a
intrat în vigoare, la 1 septembrie 1893. Jandarmeria a cunoscut o nouă organizare
prin legea din 1908.
La 17/29 iulie 1868, o nouă lege a Armatei prevedea că această instituţie
modernă a României se baza pe 5 componente: armata permanentă (tinerii recruţi),
rezerva activă, corpurile compuse din dorobanţi, corpurile de grăniceri, miliţiile
locale şi gărzile civice. Armata îi cuprindea, în caz de necesitate pe toţi tinerii
bărbaţi, apţi să poarte arme, cu vârstele cuprinse între 20 şi 46 de ani.
La 28 aprilie/9 mai 1898, era adoptată Legea Marinei, armă care cuprindea
Flota de Dunăre şi Flota de Mare, Oltenia având porturile principale de la TurnuSeverin şi Calafat, precum şi celelalte porturi secundare.
5
6

***, Istoria Românilor, p. 115.
Ibidem, Vol. VII, tom, I, pp. 256–268.
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La 1/14 aprilie 1908, o nouă Lege de Organizare a Armatei asigura unificarea
trupelor permanente cu trupele teritoriale.
În ceea ce priveşte organizarea poliţiei, cea mai importantă lege de după 1866,
este cea din 1 aprilie 1903, adoptată la iniţiativa lui Vasile Lascăr. Fiecare localitate
urbană avea reglementat serviciul de poliţie, ordine şi pază publică, în mediul rural,
fiind înfiinţate posturile de jandarmi7.
În ceea ce priveşte existenţa serviciilor moderne de prevenire şi combatere a
efectelor incendiilor, după iniţiativa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Decretul
nr. 1779 din 23 septembrie 1871, semnat de către Ministrul de Interne Lascăr Catargiu
reglementa existenţa comenzilor de pompieri urbani, printr-un regulament specific.
Legea Pompierilor din 19 martie 1874 reglementa existenţa pompierilor ca
trupe de artilerie, aflate sub comanda Ministerului de Război. Bugetele locale asigurau
2/3 din plată, iar statul 1/3 din plata pompierilor. Craiova şi Turnu Severin aveau
fiecare compania lor de pompieri, în subordinea Artilerei şi Ministerului de Război.
Înaltul Decret 2517/1907 scutea oraşul Turnu Severin de plata întreţinerii
companiei de pompieri militari. La Turnu Severin, reorganizarea companiei pompierilor
militari se va face abia în 1919. Înaltul Decret 2222 din 11 aprilie 1912 a înfiinţat
Inspectoratul Pompierilor8.
Legislaţia sanitară în România cunoaşte un salt modern, începând cu Legea
Sanitară din 1874, modificată în 1877, în 1881 (articolele 10, 131 din vechea lege),
1885, 1893, 1898 (modifica articolele 35, 36, 37, 38, 95,154, 163, 164, 176 din
Legea Sanitară). O nouă lege a fost adoptată în 1910.
În România s-au mai dat şi alte legi sanitare, precum Legea din 1881, privind
înfiinţarea spitalelor rurale, Legea asupra alienaţilor din 1894, Legea fondului
sanitar pentru îngrijirea sătenilor, în 1906, Legea de trecere a spitalelor rurale sub
autoritatea Ministerului de Interne din 1906, responsabilitatea fiind preluată de la
conducerile judeţelor.
Din anul 1875, au început să fie adoptate o serie de regulamente: „vaccinaţia
şi revaccinaţia” (1875), regulamentul privind industriile insalubre (1875), regulamentul
transportului cadavrelor umane (1877), regulamentul de concurs pentru posturile
medicale (1885), regulamentul serviciului sanitar urban (1886), regulamentul privind
comercializarea medicamentelor şi substanţelor otrăvitoare (1886), regulamentul
privind organizarea, funcţionarea şi controlul farmaciilor (1886), regulamentul
pentru verificarea morţilor (necropsii) (1886), regulamentul de aplicare a legii care
prevedea înfiinţarea spitalelor rurale (1887), regulamentul privind funcţionarea şi
conducerea staţiunilor balneare (1888), regulamentul pentru alinierea satelor, construirea
caselor ţărăneşti, normele de igienă şi salubritate (1888), regulamentul dentiştilor,
clasa a II-a (1888), regulamentul de funcţionare a spitalelor judeţene şi comunale
(1888), regulamentul de prevenire şi combatere conjunctivitei granuloase (1890),
7
8

Ibidem.
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regulamentul de administrare al spitalelor rurale (1890), regulamentul de atribuire a
concesiunilor pentru noile farmacii (1891), regulamentul pentru prevenirea bolilor
molipsitoare şi infecţioase (1891), regulamentul de fabricare şi comercializare a
produselor distilate din petrol – 1892, regulamentul de acreditare al inspectorilor
sanitari (1892), regulamentul Consiliului Sanitar Superior (1893). În anii 1893 şi 1894
s-au adus modificări la multe din regulamentele sus-menţionate. Remarcăm în 1893 şi
un nou regulament, cel referitor la atestarea pentru libera practică pentru medici,
medici veterinari, medici dentişti, farmacişti, moaşe9. În 1895 se introduce un regulament
sanitar referitor la fabricarea şi comerţul produselor alimentare şi alcoolice. În 1896,
se revine asupra Legii alienaţilor, iar în 1897 se introduce un regulament pentru
facultăţile de medicină şi se revine asupra regulamentului prevenirii şi combaterii
bolilor molipsitoare şi infecţioase. În 1899 se introduc noi reglementări privind
învăţământul farmaceutic, ocrotirea sănătăţii în zonele unde există exploatări de
petrol, cărbune. În 1900, se dau două regulamente, privind medicamentele brute,
substanţe toxice (inclusiv cu efect stupefiant), respectiv pentru taxa de farmacie.
În 1901, apare regulamentul pentru funcţionarea policlinicilor, în 1904 se modifică
regulamentul serviciului sanitar rural, iar în 1905 se dă un nou regulament privind
concesiunea farmaciilor şi un regulament nou privind căminul moaşelor rurale.
Au existat şi numeroase regulamente locale. Privitor la Oltenia, vom cita
regulamentul din 1890 privind selecţia medicilor, medicilor veterinari, farmaciştilor,
moaşelor, persoane plătite de către „comuna Craiova”. Tot la Craiova, în 1900 s-a
adoptat un regulament privind moaşele de clasa a II-a10.
În ceea ce priveşte Legea Instrucţiunii Publice din 1864, în 1866–1867 au fost
propuse numeroase proiecte de modificare, propuse de Ion Strat, Alexandru Creţulescu
(dorea înfiinţarea la Craiova a unei şcoli pedagogice). Omul politic şi militarul
Christian Tell a anunţat în 1871, un nou proiect de modificare a legii instrucţiunii
publice. Niciunul din proiectele menţionate nu s-a concretizat, până în 1874, anul
în care Titu Maiorescu preia portofoliul ministerial al Instrucţiunii publice. Astfel,
în zece ani de la legea dată de Cuza, politicienii români nu se puseseră de acord
asupra modificărilor necesare11.
După 1876, iniţiative de modificare a legii lui Cuza au existat, datorită începutului
guvernării liberale care a durat până în 1888. Gheorghe Chiţu, V. Conta, V.A. Urechia,
P.S Aurelian, D.A. Sturdza, sunt doar câţiva dintre cei care au încercat reforma
educaţiei. Până în 1891, la conducerea Instrucţiunii Publice s-au mai aflat Take
Ionescu, Petru Poni şi Spiru Haret, considerat reformatorul învăţământului românesc12.
9

Alina Ioana Şuta, Oana Mihaela Tămaş, Alin Ciupală, Constantin Bărbulescu, Vlad Popovici,
Legislaţia Sanitară în România Modernă (1874–1910), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2009, pp. 15–19
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Ibidem, pp. 20–22.
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Daniela-Andreea Ifrim, Evoluţia Învăţământului Românesc de la Legea Instrucţiunii Publice
(1864) la legile reformatoare ale lui Spiru C. Haret, în „Studium”, anul al II-lea, nr. 1 (3), Universitatea
„Dunărea de Jos”, Galaţi, 2012, pp. 72–79.
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Ibidem, pp. 80–85.
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Astfel, primele modificări de substanţă au loc la 1896, atenţia căzând pe
impulsionarea învăţământului primar de cinci ani în mediul rural (patru în cel
urban), asigurarea unei educaţii complementare în mediul rural după absolvirea
cursurilor primare. S-a încercat introducerea unor metode moderne de educaţie,
s-au încercat crearea de şcoli bazate pe gen dar şi şcoli mixte.
Spiru Haret va fi cel care, în 1898 va definitiva legea învăţământului primar
şi secundar şi în 1899, pe cea a învăţământului profesional. Spiru Haret a decis ca
ocuparea posturilor de profesor să nu se mai facă printr-un singur examen, ci
printr-un examen de capacitate, candidatul trebuind să aibă, pe lângă licenţă şi un
curs pedagogic absolvit la o universitate şi să facă dovada frecventării unui seminar
de practică pedagogică. Aşadar, prima încercare de reformă modernă a educaţiei
româneşti a durat circa 35 de ani, adică din 1864, în 1899.
În 19 decembrie 1872, s-a adoptat Legea Organică pentru alegerea mitropoliţilor
şi a episcopilor eparhioţi, care viza Biserica Ortodoxă Română. În cadrul acesteia,
a fost înfiinţat Sfântul Sinod.
În ceea ce priveşte organizarea judecătorească, drumul deschis de reformele
lui Alexandru Ioan Cuza a fost continuat şi în anii următori adoptării Constituţiei
din 1866.
Deşi nenominalizate în legea din 1865, Judecătoriile de împăciuire săteşti au
fost reînfiinţate în 1879. La 1 iunie 1896 s-a dat Legea Judecătoriilor de Pace, care le
menţinea. Totuşi Legea Judecătoriilor de Pace din 30 decembrie 1907 le-a desfiinţat
definitiv. Judeţele României erau împărţite în plase şi ocoale. Judecătoriile de plasă
erau împărţite în trei categorii. Turnu Severin şi Craiova aveau judecătorii de plasă
din categoria I. Celelalte reşedinţe de judeţ din Oltenia aveau judecătorii de
categoria a II-a13.
Judecătoriile rurale formau a treia categorie, pe care Legea din 17 mai 1875
le-a desfiinţat, rolul de rezolvare a acestor situaţii revenind subprefecţilor. Judecătoriile
de ocol au funcţionat în baza unor reglementări legislative succesive din anii: 1879,
1894, 1896,1908.
În fiecare judeţ, funcţiona şi un Tribunal Judeţean, care avea activitatea
organizată pe secţii. De exemplu, Tribunalul Craiova avea secţiile civilă (I, II) şi
corecţională. Unele tribunale aveau chiar 5–6 secţii (Ilfov), altele aveau două secţii
(civilă, corecţională) dar existau şi tribunale judeţene cu o singură secţie mixtă.
Aceeaşi lege judecătorească introducea şi Curţile de Apel, una funcţionând la
Craiova, cu două secţii. Pe lângă aceasta funcţiona şi o Curte cu Juraţi, instituţie
reglementată prin legea specifică din 12 iulie 1868. Aceste curţi aveau o durată
prevăzută de regulamentul din 16 iulie 1888.
13

Vasile-Sorin Curpăn Cosmin-Ştefan Burleanu, Privire specială asupra organizării puterii
judecătoreşti şi a consacrării principiului independenţei judecătorilor în România Modernă şi Contemporană,
a se vedea: sorincurpan.ro /.../ privire_speciala_asupra _organizarii_puterii_ judecatoresti _si_a_con,
pp.10–11 (accesat în 11 ianuarie 2018).
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Inamovibilitatea judecătorilor de la Curtea de Casaţie, Curţile de Apel era
reglementată prin legea din 1865. Judecătorii de Tribunal urmau să o primească
printr-o lege specială. Legea de Organizare Judecătorească din 24.03.1909 prevedea
inamovibilitatea tuturor judecătorilor14.
Exista totuşi şi o reglementare prin care se analiza activitatea judecătorilor,
Legea din 1 septembrie 1890, prin care asupra corpului magistraţilor se exercitau
dreptul de priveghere (trimiterea în faţa tribunalelor de disciplină) şi dreptul de
disciplină (emiterea de sancţiuni). Ministrul Justiţiei avea dreptul de priveghere şi
parţial pe cel de disciplină (asupra magistraţilor amovibili). Trimiterea în faţa instanţelor
disciplinare pentru judecătorii din judecătorii de plasă, ocol, tribunale judeţene se
făcea de către judecătorii superior ierarhici. Magistraţii inamovibili erau judecaţi de
către instanţele înfiinţate de Curtea de Casaţie, în timp ce magistraţii amovibili erau
judecaţi de instanţele înfiinţate de Curţile de Apel.
Anul 1909 introduce instituţia inspectorului judecătoresc şi introduce examenul
de capacitate pentru magistraţi. În acelaşi an, a fost înfiinţat Consiliul Superior al
Magistraturii. Ministrul Justiţiei numea inspectori judecătoreşti din rândul magistraţilor
Curţii de Apel. Pentru membrii Curţilor de Apel şi ai Curţii de Casaţie, Ministrul
Justiţiei numea inspectori judecătoreşti din rândul membrilor Curţii de Casaţie.
Perioada la care ne-am referit a influenţat decisiv evoluţia istorică a Olteniei în
epocile modernă şi contemporană. Deşi s-au făcut paşi hotărâtori, decalajele dintre
România şi statele europene mari continuau să se facă simţite, afectând relaţiile
economice şi politice ale României, după recunoaşterea definitivă a independenţei
sale de stat.
LEGISLATIVE MILESTONES IN THE HISTORY OF OLTENIA
(1866–1914)
(Abstract)
Until the Constitutional Rules from 1831–1832, Oltenia had political and administrative
autonomy. Between 1832 and 1866, Oltenia was influenced by the general legislation from
Bucharest, but had a lot of personalities involved in the law-making process. The article
reveals which were the main laws which influenced the development of Oltenia in fields as
national defence, economy, work, trade, internal affairs, education, cults, health, juridical
activities, industrial development.
Keywords: Oltenia, history, legislative milestone, laws, fields.
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Ibidem, pp. 12–14.

FORME ALE REZISTENŢEI FEMEILOR DIN OLTENIA RURALĂ
ÎN PERIOADA 1916–1917
ANGELICA NECŞULEA
Marele Război a fost şi este un subiect fascinant pentru istoricii zilelor noastre.
În ultimul timp, s-au schimbat mult modul de abordare a acestuia, investigaţiile
istorice, sursele. De la războiul generalilor, al împăraţilor ajungem, astăzi, la o nouă
viziune asupra Marelui Război – rolul femeii. Cum războiul nu a fost făcut doar de
bărbaţi, prezenta lucrare îşi propune să analizeze atitudinea femeilor din Oltenia pe
frontul de acasă, din mediul rural.
Au reuşit ele să facă faţă stăpânirii germane (care vedeau în români un popor
învins şi trădător deoarece părăsise alianţa din 1883), să muncească ogoarele (că să-şi
întreţină familia în lipsa soţului plecat pe front), să aibă grijă de gospodărie (într-o
perioadă dominată de frică)?! Deşi au avut de înfruntat situaţii grele, femeile din
Oltenia s-au descurcat admirabil cu toate greutăţile impuse de ocupantul german,
mai mult s-au implicat în lupta de rezistenţă .
Până astăzi, despre lupta de partizani din Oltenia (1916–1917), condusă
de învăţătorul Victor Popescu, din localitatea Valea cu Apă, comuna Fărcăşeşti,
judeţul Gorj, s-a scris mult şi cu siguranţă se va mai scrie, fiind un teritoriu al
dezbaterilor aprinse, mai ales în zona Olteniei. Mobilizat în Armata Română cu
gradul de sublocotenent în Regimentul 18 Gorj, odată cu intrarea României în Marele
Război, a avut neşansa de a fi încercuit de trupele germane, în luptele de pe Valea Jiului.
Evadând, a dorit să reia legătură cu armata română; nereuşind, a continuat lupta cu
trupele de ocupaţie, în spatele frontului (luptă de partizani singulară în România
ocupată între 6 decembrie 1916 – 11 august 1917). Victor Popescu a format o mişcare
de partizani în judeţele Gorj şi Mehedinţi, al cărei areal de acţiune, aşa cum au
susţinut şi autorităţile germane de ocupaţie de la aceea vreme, a cuprins localităţile:
Valea cu Apă, Fărcăşeşti, Raci, Bolboşi, Borăscu, Grozeşti, Menţu din Dos, Covrigi,
Strămtu, Trestioara, Negomir, Ursoaia, Drăgoteşti, Horăşti. A fost sprijinit de soldaţi
români, locuitori din satele Gorjului şi Mehedinţi (bărbaţi, femei, copii), de soldaţi
italieni şi de ruşi evadaţi din diverse lagăre de prizonieri. Reacţia autorităţilor germane
nu a întârziat să se manifeste, gruparea condusă de Victor Popescu a fost urmărită
şi atacată în permanenţă de trupele Puterilor Centrale. Toţi cei care au avut cea mai
mică legătură cu gruparea (indiferent de gen) au fost anchetaţi, arestaţi, condamnaţi
la moarte. Teama cea mare a germanilor era ca locuitorii să nu se ridice la luptă sub
conducerea lui Victor Popescu.
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Atrocităţile comise de autorităţile germano-austro-ungare în timpul ocupaţiei
(1916–1918), rezistenţa populaţiei civile şi activitatea grupului de partizani condus
de Victor Popescu au intrat în atenţia istoriografiei încă din primii ani ce au urmat
Marelui Război. Sursele de informaţii au fost diverse. În ceea ce priveşte jaful
sistematic practicat de ocupanţi, informaţiile puse în circuitul istoriografic au venit
din două surse. Prima sursă a constituit-o declaraţiile persoanelor civile cărora li se
rechiziţionaseră case şi bunuri. O altă sursă o reprezintă rapoartele centralizatoare
ale prefecturilor din judeţe. Pe lângă informaţiile privitoare la jaful provocat de
ocupanţii germano-austro-ungari, istoricii au fost preocupaţi cel mai mult de figura
legendară a celui care a condus grupul de partizani, de jertfa celor zece civili ucişi
de autorităţile germane la Turnu-Severin. Tangenţial, în unele studii şi articole au
apărut informaţii privitoare la contribuţia populaţiei civile în susţinerea partizanilor.
Cât priveşte rolul femeilor în această luptă de rezistentă, studiile au fost mai lacunare
în informaţie.
Dosarul de urmărire penală al lui Victor Popescu1 aduce noi informaţii
privitoare la sprijinul dat mişcării de partizani de femeile din Oltenia. O altă sursă
importantă, o constituie dosarul german unde aflăm informaţii despre cei care au
luptat alături de Victor Popescu sau l-au sprijinit în diferite moduri2.
Între Jiu şi Motru, zona în care s-au derulat acţiunile grupului de partizani
condus de Victor Popescu, nu a fost localitate în care să nu se remarce una sau mai
multe femei în susţinerea luptei de partizani. Documentele de arhivă analizate de
noi au arătat că lupta de partizani nu a fost o activitate exclusiv masculină, la ea
participând femei din toate categoriile sociale. Rolul femeilor din Oltenia în
susţinerea mişcării de partizani a constat în colectarea de alimente, îmbrăcăminte,
medicamente, arme, muniţii, informaţii, adăpost. Majoritatea femeilor implicate în
aceste evenimente au dat dovadă de spirit de sacrificiu şi curaj într-o perioadă
dominată de frică şi teroare. Deşi au fost arestate, bătute, umilite, nu au oferit
informaţii autorităţilor germane pentru prinderea partizanilor.
Primul document ce probează eroismul acestor femei simple este un raport
de înaintare al Detaşamentului german, Von Knoerzer, către Judecătoria de Război
a Comandaturii de Etapă nr. 22 din Turnu-Severin. În acest raport sunt trecute
31 de persoane reţinute şi trimise spre a fi judecate la Turnu-Severin pentru fapte
1

După Marele Război, cei care pactizaseră cu inamicul, în timpul ocupaţiei acestuia, au
încercat să-l acuze pe Victor Popescu de dezertare din armata română. Aşa s-a ajuns la dosarul de
urmărire penală îndreptat împotriva lui Victor Popescu.
2
SJAN Gorj, fond Tribunalul Judeţean Gorj, dosar 257/1929 (opis: în intervalul de timp
1992–2018 au fost opt persoane care au răsfoit aceste documente şi nu numai). Dosarul german are
două părţi: prima parte cuprinde documente în limba germană referitoare la ,,afacerea Victor Popescu”,
iar partea a doua conţine ,,traduceri din dosarul german privitor la locotenentul Victor Popescu, Ionel
Prunescu, Ionel Popescu şi alţii”. Partea a doua a dosarului începe cu Jurnalele lui Ionel Prunescu şi
Ionel Popescu, fiind urmată de traducerile documentelor din dosarul în limba germană, mai ales
telegrame şi interogatorii ale ocupanţilor. Chiar de la început se precizează că ,,cea mai mare parte din
aceste depoziţii au fost smulse prin forţă”.
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legate de ,,Afacerea Victor Popescu”. Conform acestui document, femeile erau la
fel de vinovate ca şi bărbaţii în susţinerea luptei de partizani, legislaţia militară în
vigoare era foarte dură şi nu făcea niciun fel de distincţie pe criterii de gen.
Prezentând numele unor femei care s-au implicat pe frontul de acasă, facem
precizarea că nu avem informaţii să discutăm detaliat despre fiecare în parte.
„– Sava Dumitru Vulceanu şi Sava Gheorghe Vulceanu, din Strâmtu, au dat
de lucru şi mâncare ruşilor;
– Mariţa Giurcan din Strâmtu, a hrănit şi primit în casă în mai multe rânduri
pe Victor Popescu şi banda lui. A primit scrisori pe care trebuia să le expedieze la
Craiova;
– Floarea Ungureanu, din Ursoia-Negomir, a hrănit banda;
– Saveta Milca, fiica vitregă a lui Cernăianu, aduna informaţii importante, a
ajutat la hrănirea bandei;
– Lucreţia Velican, iubita lui Victor Popescu;
– Veta Pătruţoiu, a fost foarte intimă cu Victor Popescu, Ionel Popescu şi
Prunescu;
– Leonora Ruşeţ din Drăgoteşti, le-a dus mâncare;
– Lena Petre Recaş au adăpostit banda”3.
Primele femei care s-au distins prin curaj au fost cele din familia lui Victor
Popescu, mama sa (Maria) şi soţia (Elena). Arestate, în mai multe rânduri, Maria şi
Elena Popescu nu au oferit date privind locul unde s-ar fi ascuns partizanii. Aceeaşi
atitudine o va avea şi Aurelia, sora lui Victor Popescu care, în perioada în care
întreaga familie a fost arestată (iunie–iulie 1917), a trebuit să ridice moralul familiei
şi să aibă grijă de întreaga gospodărie.
Una dintre cele mai energice femei care a sprijinit lupta de partizani a fost
Floarea Ungureanu, în vârstă de 33 de ani, din comuna Negomir. Aceasta avea casa
la marginea satului, locuind împreună cu socrul, un bătrân de peste 70 de ani şi fiul
ei. ,,Aceşti oameni i-au fost de mare folos, deoarece bătrânul, dar mai ales copilul
i-au procurat informaţii deosebit de valoroase”4. Floarea Ungureanu se va implica
activ în sprijinirea luptei de partizani, casa sa fiind locul unde veneau militarii
români sau străini pentru adăpost şi pentru informaţii. Oferindu-le adăpost şi hrană,
Floarea Ungureanu strângea informaţii pentru Victor Popescu şi grupul său de
rezistenţă. Ea a prilejuit lui Victor Popescu întâlnirea cu sătenii din Negomir care
vor adera la mişcarea sa: Ilie şi Dumitru Cârciumaru, Iorgu Crăciun, Nicolae
Cărămidaru, Constantin Velican, notarul Constantin Cojocaru (în conacul notarului
din Poiana Parului avea să îşi fixeze Victor Popescu centrul de comandă).
Sub îndrumarea Floarei Ungureanu, Victor Popescu concepe planul său de luptă
împotriva ocupanţilor vremelnici ai ţării, formând primul detaşament de luptă5.
3

SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, ff. 1083–1084.
Col. Loghin Leonida, lt. col. Ucrain Constantin, În spatele frontului duşman, Bucureşti,
Editura Militară, 1969, p. 34.
5
SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1062.
4
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Deşi au luat măsuri de siguranţă, venirea unor militari români răzleţiţi de trupele
lor, a unor localnici sau străini la casa Floarei Ungureanu au atras privirile satului.
O femeie tânără, văduvă era în atenţia unor funcţionari vânduţi nemţilor. Primarul
o va denunţă autorităţilor germane care o arestează6. Din documentele germane
aflăm că a fost anchetată, recunoscând că a oferit adăpost şi mâncare unor persoane
străine, făcând o faptă creştinească, specifică poporului român7.
Un mijloc de luptă folosit de femeile din Oltenia a fost manipularea prin
intermediul zvonului şi denaturarea unor informaţii. De exemplu, informaţia oferită
de Floarea Ungureanului anchetatorilor germani, privind retragerea detaşamentului
de partizani spre munţi, cu intenţia de a ajunge în Moldova. Informaţia avea rolul
de a slăbi vigilenţa patrulelor inamice pentru prinderea membrilor grupului şi
arestarea celor care-i sprijineau8. Deşi ştia că va fi arestată în urma colaborării sale
cu gruparea condusă de Victor Popescu, Floarea a avut puterea să manipuleze pe
anchetatori, să-i sfideze, ajutând în felul său cauza românilor. Acelaşi curaj îl
întâlnim şi la alte femei, în bătălia de la Podul Jiului din 14 octombrie 1916:
„strigătele lor înferbântă pe luptători şi măresc zgomotul luptei, Nu te lăsa, măi
Gheorghiţă! trage bine Mielule! Ţineţi-vă bine, măi copii!!”9, „răniţii sunt căraţi în
brancarde de femei curajoase, care vin în linia întâi ca să-i ridice10”, înfruntând
moartea şi trupele germane care doreau să le ocupe căminul şi oraşul.
Supusă unor ameninţări de tot felul, Floarea Ungureanu a recunoscut doar
găzduirea unor militari, fără să dea nicio informaţie utilă ocupanţilor despre mişcarea
de rezistenţă: ,,În două nopţi au venit la mine 8 persoane: cinci aveau arme şi
3 revolvere, veneau din pădurile Creţulescu şi Măcelaru. Au cerut mâncare şi le-am
dat”11.
Această formă de rezistenţă, de a refuza să îndeplinească anumite obligaţii
impuse de autorităţile de ocupaţie, a existat în multe localităţi din mediul rural. Este
cunoscut Jurnalul lui Ioan C. Filitti, prefect al judeţului Ialomiţa în timpul ocupaţiei,
care relatează un astfel de moment. Împreună cu trupe germane se deplasa prin
comunele judeţului pentru a-i trimite pe ţărani la munca câmpului. „Bărbaţii s-au
conformat imediat când au văzut uniforma germană, însă am rămas uimit de
rezistenţa femeilor”. Acestea au precizat că se întorc la muncă numai atunci când se
retrag trupele germane12.
Cercetările întreprinse de noi au scos la iveală şi alte femei din mediul rural
care s-au implicat în lupta de partizani condusă de Victor Popescu. După cum
6

Ibidem.
Ibidem.
8
SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1062.
9
C-tin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României (1916–1919), Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p. 438.
10
Ibidem.
11
SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1079.
12
Ciupală Alin, Femeile din România în primul război mondial, Bucureşti, Editura Polirom,
2017, p. 185.
7

Forme ale rezistenţei femeilor din Oltenia rurală în perioada 1916–1917

79

reiese dintr-o adresă a autorităţilor de ocupaţie trimisă din Strâmtu, în 16 iunie 1917,
Sava Vulceanu (Vâlceanu n.ns) avea cunoştinţă de acţiunile lui Victor Popescu,
trimiţând soldaţi străini fugari din lagărele germane să i se alăture. Rolul său era de
a-i convinge pe militarii străini să se alăture cauzei româneşti, Gorjul fiind judeţul
cel mai afectat de jafurile Puterilor Centrale. În amintita adresă se spunea: „Joi
după Paşti a venit la ea prizonierul rus fugit Vasile, a stat la ea 4 săptămâni, lucrând
când ici când colo. Acum opt zile a venit Victor Popescu cu doi italieni şi i-a spus
Savei să ţie cu românii”13.
O altă gorjeancă activă pe care se va baza Victor Popescu şi oamenilor săi a fost
Veta Pătruţoiu, din Strâmtu. În vârstă de 22 de ani, căsătorită, bună comunicatoare,
avea misiunea să ţină legătura dintre partizani şi românii nemulţumiţi de stăpânirea
străină. Spionii Puterilor Centrale o bănuiau că ar fi una dintre iubitele lui Victor
Popescu, fiind alături de Mariţa Giurcan, persoanele din Strâmtu în care Victor
Popescu şi oamenii săi avea cea mai mare încredere. Cât era de implicată în acţiunile
partizanilor aflăm chiar din declaraţia dată autorităţilor ocupante: ,,În aprilie 1917
au venit la mine Ion Popescu şi Ion Prunescu ca să aştepte pe Mariţa Giurcan. Ei au
rămas în casă, iar eu am plecat. Pe drum am întâlnit pe Mariţa Giurcan, i-am spus
că o aşteaptă cei doi, iar când am ajuns acasă erau plecaţi. A doua zi au trecut din
nou pe la mine în compania unui al treilea cu barbă mare. A fost Victor Popescu.
Toţi trei au fost armaţi”14. Veta Pătruţoiu a avut un rol important în cadrul luptei de
rezistenţa prin misiunea dificilă de a-i convinge pe olteni să se alăture luptei de
partizani şi să nu colaboreze cu germanii. O misiune grea, dacă stăm să ne gândim
la vârsta pe care o avea şi la rolul femeii în lumea rurală, supusă bărbatului. Numai
că istoria Marelui Război a fost scrisă cu mult curaj şi sacrificiu suprem de multe
tinere, de la Ecaterina (care avea vârsta de 23 de ani) la Josefina Arent (tânăra de
17 ani din bătălia de la Podul Jiului15) până la Maria Manciurea (adolescenta de 16 ani)
care a ajutat armata română să ocupe oraşul Făgăraş fără vărsare de sânge, primind
la final Virtutea Militară16. Războiul a demonstrat că iubirea de glie nu are vârstă,
gen şi în faţa sa românii au fost egali.
Victor Popescu, învăţător la bază, a avut mare încredere în partea feminină.
Această colaborare s-a dovedit rodnică, femeile găsite de noi în arhivă nu au trădat
cauza luptei românilor. Autorităţile germane puneau această colaborare pe faptul că
aceste femei erau iubitele lui Victor Popescu. Greu de crezut şi mai ales de argumentat
într-o zonă rurală unde morala creştină era foarte puternică, iar mândria oltenească
şi dragostea de vatra strămoşească puternice şi de neînţeles de către germani.
Un alt nume important în spatele frontului de acasă a fost Mariţa Giurcan.
Rolul său era de-al informa pe Victor Popescu despre acţiunile patrulele germanoaustro-ungare, persecuţiile nemţilor asupra populaţiei civile şi despre trădătorii
13

SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1063.
Ibidem, f. 1089.
15
Alexandru Daia, Eroi la 16 ani. Însemnările unui fost cercetaş. Jurnal de război (1916–1918),
Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1981, p. 84.
16
Ibidem, p. 58.
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neamului românesc. În momentul în care a fost prinsă, a reuşit să dezinformeze
adversarul, să manipuleze. Instruită de Victor Popescu, a creat impresia existenţei unor
forţe superioare a partizanilor ,,că pădurea este plină de armată italiană, română şi
rusă, şi auzind nemţii au început să facă cercetări”17. Cuvintele ei au creat panică în
rândul armatei germane, pe capul eroului punându-se sumă de 30.000 lei. Suma era
mare, arătând importanţa pe care nemţii o dădeau acestui fenomen, pe care îl
numeau ,,Afacerea Victor Popescu” sau ,,Banda”18.
După cum rezultă din declaraţiile luate la Strâmtu de elevul plutonier Welteche,
sub ameninţări, Mariţa Giurcan a declarat că „a ospătat pe Victor, Ion Popescu şi
pe Prunescu”19, dar nu ştia unde se ascunde Victor Popescu. Tot ea s-a ocupat de
trimiterea scrisorilor20 în diferite zone, deoarece rezistenţa românilor trebuia să fie
cunoscută, iar românii aflaţi sub stăpânirea germană să nu îşi piardă speranţa şi
încrederea în armata română victorioasă pe frontul din Moldova. Pentru faptele
sale, este condamnată la cinci ani de închisoare.
Sofia Vladu din Bolboşi făcea parte din categoria acelor femei dârze din mediul
rural care s-au implicat atât în colectarea de alimente, îmbrăcăminte, muniţie, cât şi
în furnizarea de informaţii privind acţiunile patrulelor inamice. Pricepută în arta
cusutului, urzitului şi ţesutului, era binecunoscută în zonă, devenind, pentru Victor
Popescu, cel mai eficace informator. Ştiind la ce riscuri se expune în momentul în
care a colaborat cu Popescu, Sofia Vladu a continuat să se implice în prinderea
călugărului Toma Aftangel (spion plătit de germani să culeagă informaţii despre
Victor Popescu), atrasă de amestecul de aventură şi patriotism. Deşi era o simplă
femeie, fără mare stiinţă de carte, cunoştea corespondenţa dintre autorităţile din
Bolboşi (notarul Ion Brăescu şi primarul Petre Vâlceanu) şi grupul lui Victor
Popescu, privind aprovizionarea cu arme. Fără un asemenea om, Victor Popescu nu
ar fi putut avea acces la informaţii într-o perioada când scrisorile ajungeau foarte
greu sau erau luate de germani. Doar o femeie pricepută în arta meşteşugului casnic
avea acces în multe case de unde aduna informaţii fără să trezească bănuieli,
convingea bărbaţii rămaşi acasă să se alăture mişcării de rezistentă. Alături de alte
femei, va împărţi ,,Proclamaţiile” lui Victor Popescu către săteni, îndemnându-i la
luptă: ,,Vom muri ca români, iar nu ca mişei şi trădători de ţară (…) Să vă dea
Dumnezeu inima şi curajul strămoşilor noştri spre a ne apăra ţara, aşa să ne ajute
Dumnezeu!”21. A fost arestată la 1 iulie 1917 şi înaintată Judecătoriei militare
17
Nicolae Bolocan, Cei zece martiri executaţi la Turnu-Severin. Episod dramatic din timpul
ocupaţiei germane, Timişoara, 1924, p. 14.
18
Arhiva Şcolii Generale ,,Victor Popescu” Valea cu Apă, dosar Corespondenţă (1931–1932).
19
SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1087.
20
Ibidem, f. 1087.
21
Proclamaţia lui Victor Popescu, în original, a fost în posesia Şcolii Generale ,,Victor Popescu”,
unde, prin grija profesoarei Lili Trestianu, în anii 1978–1980 s-a amenjat o expoziţie permanentă
,,Victor Popescu”. Alături de proclamaţiile acestuia se găseau şi ordonanţe germane privind prinderea
lui Victor Popescu, inclusiv cea prin care se punea un premiu de 30.000 de lei pentru prinderea sa. În
1996, cu ocazia activităţilor de atribuire a numelui eroului şcolii din Valea cu Apă, Crăete Titu a
oferit şi o Proclamaţie către săteni şi primari, pe care o avea de la domnul Papoiu. Ea a fost inclusă
expoziţiei existente. Expoziţia a fost distrusă în 2005 când şcoala a fost inundată.
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germane din Turnu-Severin. Conform destăinuirilor ei viitoare, în timpul anchetei a
fost lovită, dar nu a dat declaraţii care să-i conducă pe germani la arestarea altor
persoane. Relevantă pentru atitudinea ei este declaraţia dată în ziua de 1 iulie 1917:
,,O zi după ridicarea călugărului am întâlnit pe Iancu Lăzărescu (Iancu Lăzărescu a
fost proprietarul casei unde a locuit cu chirie călugărul spion Toma Aftangel n.ns.)
care mi-a spus râzând: Bagă de seamă să nu te ridice şi pe tine ca pe călugărul meu
azi noapte. L-am întrebat de ce a fost ridicat. El mi-a răspuns: Fiindcă e străin”22.
Judecătoria de Război a Comandaturii de Etapă nr. 22, din Turnu-Severin o va
condamna pe Sofia Vladu la 5 ani de închisoare, cu muncă silnică, alături de ea
fiind condamnate şi alte două femei (Mariţa Giurcan şi Floarea Ungureanu)23.
Un rol important în desfăşurarea acţiunilor grupului de partizani l-au avut
surorile Eftica şi Elena George Giosu din Bolboşi, arestate de autorităţile germane
deoarece au colaborat cu gruparea de partizani.
Trebuie să amintim că au fost şi femei, care, pentru anumite avantaje materiale,
au trecut de partea nemţilor. Este cazul cumnatei celor două surori Giosu din Bolboşi
(numele său nu e reţinut de arhive) care a avut relaţii intime cu călugărul Toma
Aftangel. Sexualitatea a reprezentat un mijloc de supravieţuire al unor femei din
mediul rural, în număr mic faţă de mediul urban, dar criticate dur de localnici. De
fapt, prin gestul lor erau excluse de lumea satului, unde sexualitatea avea legătură
cu păcatul neiertat de biserică şi comunitate. Românii ziceau despre aceste femei
„poale lungi, dar minte scurtă”, „tulpanul femeii când cade se umple şi nu-l mai
poate lua, dar voinicul dacă-i cade căciula, o ia, o scutură şi o pune iar în cap”24.
Cum aveau să declare cele două surori, între cumnată şi ele au început discuţii (privind
comportamentul imoral în lipsa soţului plecat pe front), călugărul le-a bătut,
ameninţându-le cu alungarea din comunitate. După ce călugărul spion a fost executat
de partizani, Elena şi Eftica Giosu au fost anchetate şi maltratate de autorităţi. Cu
toate chinurile la care au fost supuse, nu au oferit informaţii anchetatorilor străini25.
Victor Popescu şi detaşamentul său de partizani a avut o susţinere masivă şi
din partea populaţiei civile. Un exemplu au fost locuitorii din comuna Roşia-Jiu,
demonstrând că această zonă a Olteniei nu a fost „docilă”26. Aici, o parte a autorităţilor
publice au ales calea colaborării cu puterile centrale (primarul), pe când ajutorul de
primar (Constantin Popescu) a încurajat sătenii să susţină lupta de rezistenţă, ajutat
fiind de Domnica Săvoiu şi fiica sa. Ele colectau de la locuitori alimente, îmbrăcăminte
şi alte produse pentru partizanii aflaţi în pădure. Aflând despre această sabotare,
autorităţile de ocupaţie au audiat 20 de martori, 11 fiind femei. Ca aport colectiv la
sprijinirea celor care loveau din umbră ocupanţii, niciunul dintre martori nu a dat
informaţii despre gruparea lui Victor Popescu, ofiţerul german care consemna
22

SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1101.
Ibidem.
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Ciauşanu F. GH, Superstiţiile poporului roman, Bucureşti, Editura Saeculum I.O, 2007, p. 274.
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SJAN Gorj, fond Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1090.
26
Radu Tudorancea, Frontul de acasă. Propagandă, atitudini şi curente de opinie în România
Primului Război Mondial, Bucureşti, Editura EiKon, 2016, p. 106.
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aceste audieri, notând foarte lapidar la final: ,,Despre bandă nu ştie niciunul”27.
Constatând vinovăţia celor două femei din familia Săvoiu şi a ajutorului de primar,
autorităţile germane au dispus arestarea şi distrugerea locuinţelor.
Multe femei din Gorj şi Mehedinţi s-au implicat în achiziţionarea de arme
pentru susţinerea partizanilor. Deşi ştiau ce pedeapsă le aştepta dacă erau descoperite,
nu au luat în calcul pericolele, s-au implicat în sprijinirea luptei, devenind partizane
din umbră. Relevante sunt în acest sens însemnările din Jurnalele lui Ionel Popescu
şi Ionel Prunescu28: ,,Sofia Vlădulescu din Bolboşi 2 revolvere, o grenadă, cartuşe
nemţeşti”, ,,Raci. Mariţa N. Bacâtea. Trebuie să mergem să luăm arme”.
Femeile din familia Mihail Cernăianu (Elena-soţia, Marieta, Alvina–fiice),
deşi au fost anchetate şi arestate, n-au oferit nici o informaţie autorităţilor germane.
La moşia din Horăşti a lui Mihail Cernăianu se găsea un adăpost al partizanilor,
unde se adunau arme şi se puneau la punct unele dintre acţiunile grupului. Pentru
ajutorul dat partizanilor, Mihail Cernăianu a fost arestat şi condamnat la moarte de
Tribunalul militar german din Turnu-Severin29. Deşi făceau parte din pătura înstărită
a societăţii şi ştiau carte, doamnele din familia Cernăianu nu ne-au lăsat niciun jurnal
scris (o mai veche practică aristocratică aparţinând epocii victoriene, o moştenire a
faimoasei Belle Epoque) din perioada tristă şi înnegurată a stăpânirii germane. Alta
a fost situaţia de la Bucureşti, unde doamnele din înalta societate, care nu s-au
refugiat în Moldova, ne-au lăsat jurnale feminine unde descriau abuzurile şi jaful
ocupaţiei germane. Au lăsat pagini evocatoare despre acele momente triste din
istoria Marelui Război: Sabina Cantacuzino, Elisa Brătianu, Paulina Tălăgescu30.
Atât de mult se temeau nemţii de o mişcare de rezistenţă, încât unele doamne din
Bucureşti (Maria Berindei şi fiica sa) au fost arestate din cauza faptului că s-a găsit
în casa lor un Jurnal31 unde erau descrise abuzurile ocupaţiei germane.
La documentele găsite de noi în arhivă adăugăm şi memoria colectivă care a
reţinut (în balade şi legende) fapte ale rezistenţei populaţiei feminine în ajutorul dat
detaşamentului condus de Victor Popescu. În iarna anilor 1916–1917, Victor Popescu
s-a deplasat în satele Olteniei, adunând informaţii despre românii care au trădat şi
despre rechiziţiile luate de germani. A găsit români (femei şi bărbaţi) dornici să se
alăture grupului de rezistenţă, nemulţumiţi de tirania Puterilor Centrale. Cel mai
bine descrie această stare a durerii poporului român aflat sub stăpânirea germană
Constantin Kiriţescu: „sunt gorjeni cuprinşi de mânie în vederea plaiurilor şi a vetrelor
lor pângărite, sunt gorjeni care pun piepturilor lor barieră împotriva năvălirii ce le
ameninţă satul şi pământurile”32.
27
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În satul Paltinu (Gorj) s-au oferit să-l ajute pe Victor Popescu două surori,
Eftichia şi Constanţa Curici, ,,oferindu-i găzduire”. Comportamentul violent al
nemţilor, devastarea locuinţelor, pedeapsa cu moartea pentru ajutarea unui ofiţer
român evadat din prizonierat, nu le-a speriat pe cele doua femei care nu l-au trădat
pe Victor Popescu, ci l-au ajutat să fugă: „cum Victor Popescu schimba des locaţia,
în acea seară, se afla în locuinţa Eftichiei, o casă micuţă, cu două cămăruţe, cu
horn, acoperită cu şindrilă. Eftichia a pus scara de la pod în hornul casei, pe unde sa strecurat Victor Popescu, timp în care femeile ţipau şi spuneau că sunt singure, să
plece de la casele lor, întârziind astfel pătrunderea patrulelor în case. După ce au
spart uşile, germanii au vandalizat locuinţele şi apoi le-au schingiuit pe cele două
femei. Ambele au rezistat şi nu l-au trădat pe Victor Popescu”33.
Cu siguranţă, lupta de partizani din judeţele Olteniei a fost susţinută şi de
alte femei, al căror nume nu a fost găsit de noi. Publicând câteva din faptele acestor
femei, aducem un omagiu tuturor femeilor care au luptat pe frontul de acasă. Fără
sprijinul lor, mişcarea de rezistenţa din Oltenia nu ar fi avut un ecou atât de mare.
Figuri simple din lumea satului oltenesc, deşi nu aveau o pregătire intelectuală
înaltă, au îndurat bătăi, umilinţe, arestări, dar nu au trădat niciodată cauza luptei
românilor. Partizanele Olteniei, deşi au fost din zone diferite ale judeţelor Gorj şi
Mehedinţi, au demonstrat o unitate a naţiunii române (bărbaţi sau femei) în luptă cu
inamicul.
Recunoaşterea meritelor femeilor implicate în susţinerea luptei de partizani
din Oltenia a cunoscut doar o singură formă, cea a admiraţiei comunităţii din care
făceau parte. Femeile de pe frontul de acasă au rămas doar în memoria colectivităţii
prin legende, balade şi cântece de folclor. Statul român nu le-a decorat niciodată pe
aceste femei, aşa cum a făcut cu infirmierele, surorile de caritate, asistentele
medicale, care au primit Ordinul Crucea Regina Maria după Marele Război.
Fiecare femeie care a participat la efortul de război, pe poziţiile mentionate mai
sus, a fost răsplătită prin acordarea unor decoraţii34. Aceste decoraţiuni nu au putut
compensa faptul că după Marele Război, femeile României Mari rămâneau cetăţeni
de rangul al doilea, care aveau doar obligaţii, nu şi drepturi35.
La finalul acestui material, vom prezenta câteva documente în semn de
recunoştinţă faţă de partizanele din umbră care au sprijinit frontul de acasă. Aceste
figuri extraordinare, mânate în sprijinirea luptei de partizani de dorinţa de a-şi
apăra ţara (ogorul şi vatra strămoşească) nu trebuie uitate. Documentele anexate de
noi îşi păstrează autenticitatea, inclusiv prescurtările, întrucât nu le-am adus
modificări, toate intervenţiile noastre fiind trecute între paranteze pătrate. Totodată,
nu le considerăm inedite pentru că au mai fost cercetate, unele chiar publicate.
33
Dumitru Cauc, Monografia comunei Negomir, vol. I, Craiova, Editura Universitaria, 2017,
pp. 159–160.
34
Alin Ciupală, Bătălia lor. Femeile din România în primul război mondial, Bucureşti, Editura
Polirom, 2017, p.192.
35
Ibidem, p. 193.
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1. 1917, Iunie 08, Broşteni (jud. Mehedinţi):
Broşteni, 8 Iunie 1917
Circumscripţia Comand[anturii] 22 către
Judecătoria comandanturei d. T.-Severin
La 5 iunie a fost înaintat Secţiei un document că în pădurea din Negomiru şi
Drăgoteşti se găsesc mai mulţi prizonieri care umblă armaţi. Cercetările au fost
numaidecât începute de mine. Am constatat că doi prizonieri ruşi şi doi italieni
precum şi un plutonier român Prunescu, sublocotenentul Victor Popescu, Sergentul
Kaimanar Popescu din Costeni, [com.] Covrigii şi civilul Nicolae Marcu din
Drăgoteşti, toţi complect echipaţi, au fost adăpostiţi 2 sau 3 zile de Văduva Floarea
Ungureanu din Negomiru, cătunu Ursoaia. Floarea Ungureanu întrebată despre
adăpostirea oamenilor, declară că a dat mâncare în mai multe rânduri acestor
oameni – dar cine sunt şi de unde au venit nu ştie. Adaugă numai că au părăsit casa
ei la 1 Iunie 1917, au luat drumul spre Slivileşti peste munţi. Cercetând mai departe
împreună cu Comandament din Raci (Gorj) am aflat că susnumiţii au fost echipaţi
cu armele care le strângeau de la locuitori.
Un rezultat precis o să înaintăm la timp.
ss. Weber, Plutonier
conf. cu originalul
Miculeşti 22.VI.17
ss. Egenolff, Sublocot.
SJAN Gorj, Tribunalul Gorj, dosar 257/1929 ff. 1061–1062.
2. 1917, Iunie 15, Broşteni (jud. Mehedinţi):
Detaşamentul von
Knaezer
Broşteni, 15.VI.1917
Judecătoriei de război a
Komandanturei de Etapă 22 Turnu Severin
Vă trimitem următoarele persoane foste în legătură cu banda lui Victor
Popescu:
1. Ion Dima din Ploştina a hrănit prizonieri fugiţi.
2. Trofin Cholov şi Vasili Kzikov, prizonieri ruşi fugiţi, au lucrat în Strâmptu
şi în împrejurimi, au fost hrăniţi de locuitori.
3. Sava Dumitru Vulceanu şi Sava Gheorghe Vulceanu, din Strâmptu, au dat
de lucru şi mâncare ruşilor.
4. Mihail Frâncan din Lupoaia, prizonier român fugit din lagărul de la Sibiu.
5. Mariţa Giurcan din Strâmptu a hrănit şi primit în casă în mai multe rânduri
pe Victor Popescu şi banda lui. A primit scrisori să le expedieze la Craiova.
6. Maria Popescu, mama lui Victor Popescu, Elena Popescu, soţia, Aurelia
Popescu, sora [toate] din Valea cu Apă.
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7. Nicolae Popescu învăţător din Covrigi are un fiu în bandă.
8. Ion Schintee, notar din Şura şi Dumitru Georgescu, primar, au hrănit banda.
9. Gheorghe Păunescu primar din Horăşti a suferit vizitele lui Victor Popescu
în comună (pe proprietatea lui Cernăianu).
10. Teodor Sula fost şef al jandarmeriei din Broşteni, administrator la Cernăianu
în Horăşti. Ştie de vizitele bandei la Cernăianu.
11. Giuseppe Livareni, prizonier italian a fost adus de notarul din Lupşa,
Nic. Popescu.
12. Florea Ungureanu din Ursoaia-Negomiru a hrănit banda.
13. Dumitru Gămulescu, fiul învăţătorului din Sura care a fost în legătură cu
banda.
14. Nicolae Cărămidaru şi Marina (soţia) din Ursoaia neagă că au adăpostit
7 italieni (decl. Florea Ungureanu).
15. Gheorghe Crăciun ar fi hrănit prizonieri.
16. Veta Pătruloiu a fost foarte intimă cu Victor Popescu, Ion Popescu şi
Prunescu.
17. Saveta Milca, fiica vitregă a lui Cernăianu, poate să dea informaţiuni
importante, a ajutat la hrănirea bandei.
18. Ion Vulceanu, fost învăţător din Drăgoteşti, a adăpostit şi hrănit banda.
19. Lucrezia Velican, iubita lui Victor Popescu.
20. Lena Petre Recaş, Const. Voicu Cotoi din Drăgoteşti au adăpostit banda.
21. Nicolae Marcu din Drăgoteşti a îngropat o armă.
Parte din arestaţi au fost ascultaţi. Dosarele o să le trimetem la cea mai apropiată
ocazie.
ss. Egenolff
Traducătoare Hedwig Kirchner
SJAN Gorj, Tribunalul Gorj, dosar 257/1929 , ff. 1083–1084.
3. 1917, Iunie 16, Strâmtu:
16.VI.17, Strâmtu
Sava Vulceanu, adusă cu Santinela declară: Joi după Paşti a venit la ea
prizonierul Rus fugit Vasile, a stat la ea 4 săptămâni, lucrând când ici când colo.
Acuma 8 zile a venit Victor Popescu cu doi italieni şi a spus Savei să ţie cu
Românii. Pe urmă a mai venit Victor Popescu cu trei italieni (fără arme) şi a luat pe
cei doi Ruşi (Contrazicerile în declaraţiile ruşilor).
Sava Gh. Vulceanu a primit pe rusul Trofin şi l’a găzduit.
Elena Ion Repede, este săracă, totuşi a strâns mâncare şi a dus în pădure, ea
declară că Veta Petrecoiu şi Mariţa Giurcan au dus de asemenea mâncare bandei.
Const. Vulcu. Miercurea trecută a fost prins de către un post al bandei Const.
Vulcu şi Gheorghe Baloşin şi duşi în pădure la V. Popescu. A declarat că a împuşcat
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un austriac şi că posedă arma lui, şi pe urmă a întrebat unde sunt nemţii. I’a ameninţat
cu moartea pe cei care vor spune unde este Victor Popescu. Vulcu nu a spus până
acum nimic de frică. Vulcu a văzut doi bărbaţi, unul civil înarmat cu un revolver şi
altul în uniformă fără armă ieşind din curtea lui Ioana C. Ghiţulescu.
Ioana C. Ghiţulescu recunoaşte pe fotografie pe Victor, pe mama lui nu o
cunoaşte. Au venit mai mulţi oameni străini şi au cerut de mâncare. La prima masă,
bătrâna nu era acasă, a doua masă a avut loc acuma una lună. La 10 Iunie a venit
Rusul Vasile cu un Italian şi au cerut de mâncare. La a doua masă vorbea unul bine
româneşte, celălat puţin. La întoarcerea lui Ghiţulescu au spus că sunt italieni şi că
se duc la Gura. Despre prezentare la viză spune că nu a ştiut nimic. A fost arestată
la 17.VI. la Broşteni iar la 18/VI. i’a dat drumul la Strămpetru.
Maria Gh. Giurcan a ospătat pe Victor, Ion Popescu şi pe Prunescu, erau
echipaţi cu revolvere, au stat cam un ceas şi jumătate după una săptămână au venit
din nou. Ion Popescu şi Prunescu venind de pe dealu de la Covrigi au întâlnit pe
Mariţa Giurcan şi s’au oprit la ea ca să treacă noaptea. Trei sau patru zile mai târziu
au venit Victor, Ion şi Prunescu afară aşteptându’i doi Ruşi şi doi Români. Au stat
cam un sfert de ceas, numai Victor nu era armat, spunea că poate să înarmeze 1.000
de oameni, are mitraliere şi are să împuşte pe orice trădător. Primarul din
Drăgoteşti să ia aminte la asta. Mariţa s’a dus în pădure unde Ion a condus’o la
Victor, acolo a văzut cam 10 oameni înarmaţi.
Luat la Strâmptu de Elev-Plut. Weltecke
conformă cu originalul
Miculeşti 22.VI.17
ss. Egenolff
Traducătoare, Hedwig Kirchner
SJAN Gorj, Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, ff. 1063–1064 şi 1120 vs.
4. 1917, Iunie 19, Broşteni (jud. Mehedinţi):
Broşteni, 19 VI.17
Proces verbal
Prizonierul rus Trofin Cholov, declară: Am lucrat 8 zile la femeia Sava D.
Vulceanu din Strâmtu, după aceea la mai multe femei din alte sate. A primit
mâncare şi băutură şi îmbrăcămintea românească de la un Român.
Femeia Sava D. Vulceanu din Strâmtu, de ani 40, declară: Rusul a lucrat la
mine 8 zile, mi-a spus că este prizonier, nu am ştiut că nu este permis să adăposteşti
prizonieri – şi nici nu am anunţat primarul căci nu am ştiut. Prizonieri români nu
am văzut, am auzit numai că sunt în pădure şi umblă armaţi.
Sava Gheorghe Vulceanu din Strâmtu, de ani 64, declară: Plutonierul a lucrat
la mine; 14 zile a fost plecat iar când s-a întors a spus că în pădure sunt mulţi şi
Popescu, au arme şi destulă mâncare şi băutură. A lucrat foarte neregulat, când ici,
când colo.
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Constantin C. Vulcu din Strâmtu, de 16 ani, fiul lui Gheorghe Vulcu a lucrat
mai mult timp în Strehaia, declară că a venit înapoi la Strâmtu numai de o săptămână.
În săptămâna aceasta a fost oprit el şi ţăranul Gh. Botoşenu în pădure de către un
om înarmat şi dus înaintea căpitanului cu barbă roşie. Aceasta a fost între Strâmtu
şi Cojmăneşti. La comandant mai erau încă alţi doi, cel cu arma avea pantaloni
milităreşti şi o haină neagră şi şapcă de şofer, comandantul avea pantaloni negri,
haină militară, ceilalţi doi erau în uniformă de campanie şi cu căciulă militară.
Încheiat de Sublt. Egenolff
conformă cu originalul
Miculeşti 22.VI.17
ss. Egenolff, Sublt.
Traducătoare, Hedwig Kirchner
SJAN Gorj, Tribunalul Gorj, dosar 257/1929, f. 1064.
FORMS OF RESISTANCE OF WOMEN IN RURAL OLTENIA BETWEEN
1916 AND 1917
(Abstract)
The present article aims to present the partisans’ fight from the occupied Oltenia
during the 1916–1917 period. The reaction of the German authorities was very tough, the
group led by Victor Popescu was constantly pursued and attacked. All those who had the
closest connection to the group (regardless of their gender) were investigated, arrested,
sentenced to death.
This paper pays tribute to the simple women in the villages of Oltenia who joined
the partisans’ movement and did not betray the Romanian cause. The Romanian state has
never decorated them. They remained only in the memory of the community.
Keywords: women from rural areas, resistance, partisan movement in Oltenia, Victor
Popescu, humiliations, German army.
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UN RĂZBOI FĂRĂ SFÂRŞIT: CAZUL MAIORULUI CODREANU
ŞI SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN PRIMII ANI INTERBELICI
GHEORGHE NEGUSTOR*
Rănile produse de prima conflagraţie mondială au fost profunde în societatea
românească, ca peste tot în Europa. Impactul nimicitor al războiului nu poate fi
cuantificat doar prin numărul de pierderi de vieţi omeneşti. Traumele mentale şi
însuşirea violenţei ca formă de viaţă şi manifestare societală au reprezentat
fenomene ce marchează toată perioada interbelică, culminând cu anii tragici ai
celui de-al doilea război mondial. Practic, „omul european, omul modernităţii”,
afirmă Emilio Gentile, tocmai când ajunge la apogeul civilizaţiei epocii sale, se
transformă într-un „barbar capabil de o ferocitate inumană”1. Aceste trăsături ale
fiinţei europene, şi nu numai, irump şi se dezvoltă cu rapiditate în anii războiului,
oferind premisele afirmării unei lumi schimbată radical faţă de perioada „la belle
epoque”. Scriitorii, artiştii sunt cei care surprind cel mai repede şi mai nostalgic
aceste metamorfoze trăite de societăţile şi indivizii Europei într-un timp foarte
scurt2. Dintre scriitori, Robert Musil a sintetizat, poate cel mai bine, această trecere
spre o lume brutalizată, în care industrializarea rapidă şi-a arătat efectul pervers în
numărul imens de victime şi diversele forme urâte de distrugere. „Omul a câştigat
realitatea şi a pierdut visul”3 – afirmă cu vădită nostalgie Musil, aliniindu-se unui
număr impresionant de scriitori care au remarcat acest lucru.
Aşadar, semnarea armistiţiului de către reprezentanţii celor două tabere, la
11 noiembrie 1918, nu a însemnat încheierea ostilităţilor şi instalarea unei perioade
de pace. Aceasta, dorită de toată lumea, datorită epuizării acumulate în cei peste
patru ani de război, a reprezentat mai degrabă o iluzie. În societatea românească,
realizarea Marii Uniri, a determinat şi o acutizare a tensiunilor politice şi sociale.
Vechile frustrări şi nemulţumiri din timpul anilor de război au izbucnit la tot pasul,
iar spiritul revanşard devine omniprezent printre cei care trebuiau să asigure acum
bunăstarea noului stat şi integrarea noilor provincii în condiţii optime. Cazul pe
*
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Emilio Gentile, L’apocalisse della modernità: la Grande Guerra per l’uomo nuovo, Milano,
Oscar Mondadori, 2014, p. 19.
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O imagine de ansamblu a lumii artistice în primii ani interbelici: Mary McAuliffe, Parisul
anilor nebuni, Traducere din limba engleză de Adriana Decu, Prefaţă de Alina Pavelescu, Bucureşti,
Corint Books, 2018.
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care-l vom analiza în acest articol reflectă imaginea unei societăţii nemulţumite,
care reuşeşte cu greu să se adapteze noilor realităţi şi provocări post-război. Cei
care trebuiau să îşi dedice toate energiile pentru a asigura realizarea deplină a unirii
şi a face ca sacrificiile celor morţi în război să merite, s-au lansat într-o serie de
acuze şi provocări care au zdruncinat serios societatea românească. Într-o epocă a
dezbaterilor despre „vinovaţii războiului”, despre insatisfacţia generală a unei
Românii Mari departe de visele multor români, de probleme sociale şi economice,
de pericolele interne şi externe la tot pasul, acuzele curgeau zilnic din toate părţile
şi aproape nimeni dintre cei aflaţi în funcţii de orice natură, nu scăpa4.
Începutul verii lui 1921 îl găseşte pe maiorul în rezervă Ioan Zelea Codreanu
prins într-o nouă dispută caracteristică personalităţii sale aprige. De această dată,
din funcţia de deputat, intră în conflict cu un alt membru al parlamentului,
Constantin Dinescu, sublocotenent în rezervă. Ce îi leagă pe cei doi adversari
politici, în afara faptului că făceau parte din aceeaşi instituţie prestigioasă? Ambii
au fost înrolaţi şi au făcut carieră militară în timpul războiului mondial, nu de puţin
timp încheiat. Ioan Zelea Codreanu, tatăl viitorului lider al extremei drepte româneşti,
Corneliu Zelea Codreanu, trăia un nou episod al disputelor sale naţionaliste. Acum
se întâmpla chiar în Parlamentul României Mari, unde îşi îndeplinea atribuţiile
funcţiei de deputat, pe care o deţinea de la alegerile din noiembrie 1919, când a fost
ales pe listele Partidului Naţionalist-Democrat, condus de profesorii A. C. Cuza şi
N. Iorga5. Înainte de a detalia unele aspecte biografice ale tatălui „Căpitanului”, să
vedem care a fost motivul acestui conflict. Într-un memoriu adresat Ministrului de
Război, pe atunci Ioan Răşcanu, din guvernarea lui Averescu, preşedintele Adunării
Deputaţilor, cunoscutul scriitor şi politician Duiliu Zamfirescu semnala un caz care
a stârnit multă vâlvă în dezbaterile camerei, iar presa nu a rămas datoare în a face
din el un subiect de primă pagină. Ce se întâmplase, de fapt, la începutul lunii iunie
1921? Ioan Zelea Codreanu, maior în rezervă, l-a acuzat pe colegul său parlamentar,
senatorul Constantin Dinescu că a dezertat la inamic în timpul luptelor din Marele
Război. La rândul său, acesta din urmă l-a acuzat pe Codreanu, tatăl viitorului lider
al Mişcării Legionare, de laşitate şi fugă de pe front „în timpul luptelor”. Codreanu
cere ministerului de război să facă imediat o anchetă pentru că „gloria armatei
române nu poate tolera nici-un echivoc în asemenea materie”, şi „pe cine îl va găsi
vinovat să-l trimită imediat în faţa instanţei competente de justiţie militară …”6.
Tot în acest memoriu, maiorul Codreanu prezintă nu mai puţin de nouă puncte prin
care, în presă şi, chiar direct de Dinescu, i se aduc acuzele de laşitate în timpul
4
Printre tipăriturile care au avut un puternic impact în epocă, menţionăm: Al. Averescu,
Răspunderile, Editura „Ligei Poporului”, 1918; General Gr. Crăiniceanu, O luptă pentru întregirea
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„Eminescu” S A., 1928.
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Bucureşti, Editura Humanitas, 2017, p. 51.
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primei conflagraţii mondiale, însă cere o anchetă amănunţită care să demonstreze
contrariul. „Iar dacă măcar unul dintre aceste 9 puncte nu-l voi putea dovedi, nu
unei comisiuni de specialişti, ci chiar oricărui om de bună credinţă, atunci declar că
sunt gata să mă consider însumi descalificat şi să trag toate consecinţele”7.
Portretul unui naţionalist la început de secol XX
Cei care l-au cunoscut pe Ioan Zelea Codreanu cu greu ar fi dat crezare tocmai
unor acuze de laşitate şi trădare naţională, formulate cu atâta convingere de senatorul
Constantin Dinescu. Ancheta deosebit de riguroasă care se va face de către autorităţi
demonstrează amploarea acestui caz şi seriozitatea cu care a fost tratat, aşa cum
vom vedea în paginile următoare. Până atunci, ne vom opri puţin asupra omului şi
personalităţii Ioan Zelea Codreanu. Născut în Bucovina, acesta primeşte de mic o
educaţie în spirit naţional. Cunoaşte din poveştile familiei şi, mai apoi, din lecturile
proprii, viaţa marilor personalităţi române: Ştefan cel Mare, Avram Iancu, Horea ş.a.
Cântecele ce proslăveau virtuţile militare ale acestora şi luptele victorioase ale
românilor contra turcilor erau cântate cu mult patos în casa părintească8. Caracterul
aprig al vieţii îi întărise personalitatea şi l-a transformat treptat într-un înverşunat
adversar. Tatiana Niculescu oferă câteva detalii semnificative despre copilăria şi
adolescenţa acestuia. Tatăl său, care se numea Nicolae Zelinski, se pare că şi-a ucis
soţia din motive de gelozie cumplită. A fugit în Suceava, cu noua soţie, unde l-a înscris
pe Ioan la gimnaziul din oraş, apoi a trecut graniţa clandestin în Regatul României.
În anii de şcoală, viitorul maior comite mai multe acte de indisciplină,
creează numeroase conflicte cu colegii şi profesorii, este tot mai atras de mişcările
extremiste şi sfârşeşte prin a fi exmatriculat9. Angajările sale naţionaliste, atât în
disputele cu colegii de altă naţionalitate sau chiar cu profesorii, îi vor fi atras multe
antipatii. Mai ales că, în acei ani, situaţia învăţământului în limba română nu era în
cea mai favorabilă poziţie. La acest gimnaziu din Suceava, limba română fusese
introdusă în predare, alături de germană, abia în anul 1878, la insistenţele lui Ioan
Zotta10. Dar, prin acceptarea folosirii limbii române în predare, la mai multe şcoli
din Bucovina, ideile naţionaliste se coagulează şi devin tot mai omogene printre
tinerii studioşi. Asociaţiile culturale joacă un rol esenţial în acest proces. Însă şi
reacţiile autorităţilor austriece sunt destul de restrictive. Nu e de mirare că tânărul
visător, asemenea multora dintre elevii şi studenţii români din monarhia dualistă,
crede cu convingere că generaţia lor va fi cea care va readuce provinciile româneşti
la Patria Mamă. Pentru că nu îşi mai găsea locul în acest mediu ce devenea tot mai
7
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ostil, Ioan Zelinski (încă se numea aşa), se logodeşte cu o nepoată a gazdei unde
locuia, Eliza Brauner. El nu împlinise încă douăzeci de ani. Nu după mult timp, vor
fugi în Regatul României, la Iaşi. După ce se înscrie la seminarul pedagogic din
Iaşi, are loc căsătoria cu Eliza şi, nu la mult timp, se naşte primul copil, Corneliu11.
Acesta va fi întruchiparea naţionalismului românesc în perioada interbelică. Însă,
educaţia şi formarea caracterului şi le va însuşi în casa părintească sub stricta
supraveghere a tatălui său. Tatiana Niculescu surprinde admirabil contextul creştinării
micuţului Corneliu de către contestatul profesor şi om politic A.C. Cuza, dar şi
modul în care Ioan Zelinski îşi obţine numele de Zelea Codreanu12.
Mediul în care se va afirma în viaţa publică Ioan Zelea Codreanu, la începutul
secolului XX, reprezintă o caracteristică esenţială pentru viitorul celui care va
marca semnificativ societatea românească interbelică. Copilul, apoi adolescentul
Corneliu, va fi influenţat hotărâtor de personalitatea tatălui său. Profilul naţionalist
al tatălui se conturează în această perioadă tot mai pronunţat. El va ieşi în evidenţă
cu ocazia anchetei din 1921, când unul dintre superiorii săi în timpul războiului,
colonelul Dumitru Rădulescu, îi descrie astfel trăsăturile: „Am avut cu el multe
convorbiri, dar l-am cunoscut şi la lucru, cu vorba şi cu fapta. Cuvântul lui era
hotărât şi cu mare putere de convingere; sufletul lui plin de sentimente înalte naţionale
şi patriotice; fapta lui era pildă a tuturor care-l înconjurau. Niciodată obosit, niciodată
lipsă de la datorie, totdeauna dispus să ţină cuvântări de îmbărbătare pentru a
înflăcăra suflete abătute, din cauza suferinţelor fizice şi morale. Adevărat român,
vrednic ostaş, educator sufletesc neîntrecut, cinstit, demn şi credincios Patriei şi
Tronului”13. Această caracterizare, chiar dacă pare exagerată (în momentul acela
Ioan Zelea Codreanu era unul dintre deputaţii cunoscuţi ai ţării), surprinde câteva
trăsături definitorii pentru naţionalismul militant românesc din anii premergători
Marelui Război. Pasiunea pentru discursuri naţionaliste era oarecum ceva înnăscut
la el. Am văzut cum, încă de pe când era elev, ţinea astfel de discursuri însufleţite
colegilor săi. La Iaşi, doar a trebuit să-şi perfecţioneze această calitate şi, mai ales,
să înveţe de la universitarii ieşeni, în frunte cu A.C. Cuza. De altfel, nutrea o admiraţie
şi un respect deosebite faţă de acesta. În război, cuvântările sale în faţa soldaţilor îl
vor face celebru, şi nu numai în rândul celor din subordinea sa. Întreg regimentul
vorbea despre această caracteristică a lui Ioan Zelea Codreanu. Desigur, acest lucru
îi va aduce şi o anumită ostilitate. Iubirea faţă de „Patrie şi Tron”, sunt caracteristici
pe care Codreanu le-a propovăduit toată viaţa sa. Dacă în anii bucovineni, se jură
că va trăi până când Bucovina va reveni Regatului României, anii din vechea capitală
a Moldovei îi vor întări naţionalismul cu ura faţă de ruşi. De altfel, contactul cu
cercurile intelectuale ieşene îi lărgesc orizontul aspiraţiilor naţionale. De acum,
dorinţa sa mare nu este doar aceea de a face tot posibilul pentru ca Bucovina să
revină la „Patria Mamă”. Îşi dă seama şi de pericolul rusesc şi de necesitatea ca
11
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lupta politică şi naţională să aibă în vedere şi pe românii din Basarabia. Ruşii
(şi slavii, în general) îşi atrag ura lui neîmpăcată14. Aceste trăsături creionează
portretul unui aprig naţionalist, care îşi va canaliza o bună parte din energie şi
resurse în formarea ca viitor lider politic a lui Corneliu, primul născut în familie.
Înscrierea în partidul, fondat de A.C. Cuza şi N. Iorga, coincide cu începerea unei
cariere politice cu multe lupte duse cu înverşunare. Faptul că se face remarcat şi
apreciat la Huşi, acest târg cosmopolit al Moldovei, îi oferă posibilitatea să devină
liderul organizaţiei locale a Partidului Naţionalist-Democrat, lucru care îi aduce şi
mandatul de deputat în primele alegeri parlamentare din România Mare15.
În aceste împrejurări, în care trăsăturile naţionaliste se definesc în personalitatea
sa pentru totdeauna, viitorul maior în rezervă Ioan Zelea Codreanu se afirmă ca o
voce puternică, deşi provincială, a luptei pentru unitatea naţională. Acuzele de mai
târziu ale senatorului Constantin Dinescu, pe care le vom detalia puţin mai jos,
contrastează în totalitate cu portretul pe care faptele sale şi mărturiile contemporanilor
l-au lăsat posterităţii. Poate acesta a fost şi motivul pentru care autorităţile întreprind
cercetări laborioase asupra faptelor de arme ale celor doi, dar şi asupra împrejurărilor
care au determinat acest conflict cu impact major pentru instituţiile statului român.
O anchetă despre eroism şi laşitate
Într-un volum apărut nu cu mult timp în urmă, istoricul Ian Kershaw remarca
pe bună dreptate: „Mai exista o cu totul altă moştenire a marii conflagraţii europene,
una care glorifica războiul şi accepta violenţa şi ura. Pentru mulţi, războiul, pur şi
simplu, nu se terminase în 1918… Nivelurile noi şi înspăimântătoare de violenţă
politică intensă au reprezentat o caracteristică a multor părţi din Europa postbelică”16.
România întregită, prin poziţionarea sa geografică, cu vecini gata să îmbrăţişeze
bolşevismul, dacă nu au făcut-o deja ca în cazul ruşilor, se vedea pusă în situaţia de
a continua războiul pentru a-şi asigura pacea la graniţele sale. În special cele de
vest, cu Ungaria, dar şi cele cu Rusia comunistă. Pericolele pândeau din toate
părţile. Chiar în interiorul societăţii, lumea părea că a fost profund transformată de
anii dificili ai războiului. Vechea ordine, vechile obiceiuri şi principii îşi pierduseră
forţa şi aplicabilitatea. Pe lângă faptul că războiul învăţase lumea să ucidă17, una
dintre consecinţele majore a fost aceea că, prin reforma electorală, clasa politică s-a
schimbat profund18. Violenţa politică devine o constantă şi în societatea interbelică
14
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românească. Adversarii politici nu se mai mulţumesc să se atace verbal din înaltul
tribunei parlamentare, îşi aduc acuze dintre cele mai grave, cer anchete imediate şi
violenţa fizică, atentatul îşi fac treptat loc în cotidianul luptelor politice.
În acest climat, disputa din 1921 dintre cei doi parlamentari, Ioan Zelea
Codreanu, deputat, şi Constantin Dinescu, senator liberal, pare o simplă răfuială
dintre doi adversari politici. Acuze de laşitate pe câmpul de luptă între doi membri
ai Parlamentului României Mari, la puţin timp după încheierea conflictului şi
realizarea unităţii naţionale, reprezintă la acea dată o pată neagră pe instituţiile în
cauză. Tocmai când se glorifica eroismul armatei române şi se înălţau peste tot în
ţară monumente pentru jertfa supremă, a vorbi despre laşitate şi trădare naţională,
reprezenta un afront pe care autorităţile implicate nu îl puteau ignora. Drept consecinţă,
Duiliu Zamfirescu, preşedintele Adunării Deputaţilor, cere o anchetă serioasă
pentru a stabili dacă vreuna dintre acuze se dovedeşte reală. Era în joc reputaţia
uneia dintre instituţiile de frunte ale ţării.
Probabil şi datorită vervei sale politice şi oratorice, maiorul în rezervă Ioan
Zelea Codreanu este cercetat în amănunt asupra activităţii din timpul războiului. În
fapt, era şi propria sa dorinţă. Nu se putea ca tocmai el, un naţionalist înflăcărat,
care propovăduia unirea tuturor românilor încă de pe băncile şcolii, să fie acuzat de
lipsă de patriotism şi laşitate. Astfel intră în joc o serie de actori care l-au cunoscut
într-un fel sau altul pe front şi dau declaraţii despre comportamentul său. Aceste
mărturii reprezintă o sursă deosebită pentru istorici, pentru că ele scot la lumină
evenimente şi fenomene necunoscute din timpul campaniei române. Analizând dosarul
în cauză, practic toată ancheta întreprinsă de Ministerul de Război în privinţa acestui
caz, lucrurile par destul de clare la început. Într-un răspuns din partea Ministerului
de Război se trimite un raport întocmit cu două luni înainte senatorului Constantin
Dinescu, cel care îşi formulase acuzaţiile la adresa lui Codreanu. Ceruse şi el
verificarea maiorului în rezervă. În acest document se arată că Ion Zelea Codreanu
nu fusese decorat cu ordinul militar „Mihai Viteazul”, cum, probabil, se lăudase
acesta. Ordinul fusese înfiinţat în timpul războiului, devenind unul dintre cele mai
dorite decoraţii, chiar dacă Louis Basset, administratorul Casei Regale a României,
nu-i vedea utilitatea: „Mă tem că aceasta pare prea puţin oportună după înfrângerile
din Transilvania. Va fi cu siguranţă, criticată, chiar şi în mediile româneşti, care
deja găsesc excesiv numărul decoraţiilor noastre”19. În continuarea raportului se fac
precizări la toate calificativele şi observaţiile superiorilor sub care a luptat Codreanu
pe front. Cu o singură excepţie, toate rapoartele sunt laudative şi cu multe aprecieri
pentru comportamentul de pe front al actualului deputat20.
Aşadar, observăm faptul că acuzatorul, senatorul Dinescu, ceruse un raport
prealabil care să-i sprijine afirmaţiile defăimătoare la adresa maiorului Codreanu.
Deşi cu specificaţii cam sumare, fără vreo dovadă clară că cel acuzat ar fi dat
19
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dovadă de fapte de laşitate şi trădare pe front, acest prim raport este folosit de
Dinescu pentru a-şi lansa acuzaţiile de la tribuna parlamentului. Să fi avut alte
dovezi? Sau poate mărturii ale camarazilor de arme ce s-au aflat la un moment dat
în preajma lui Codreanu? Un document interesant este foaia calificativă a lui Ioan
Zelea Codreanu pe tot timpul mobilizării, mai precis de la 15 august 1916 până la
1 aprilie 1918. Începe cu secţiunea în care este scris „Nu a fost pedepsit”, apoi se dau
detalii despre parcursul său de luptător în primul război mondial: a fost mobilizat
ca şi comandant de companie cu grad de locotenent în luptele din Transilvania, în
cadrul Regimentului 25 Infanterie. Este rănit uşor la piciorul drept „plagă contuză
la gamba dreaptă”, iar aprecierile despre modul cum şi-a condus soldaţii sunt pozitive.
În continuarea raportului citim că a condus la fel de bine soldaţii în luptele din
Moldova, în vara 1917, iar în septembrie i se încredinţează comanda unui batalion.
A fost decorat cu „Coroana României clasa V cu spade” pentru bravura cu care a
respins atacurile de la Răchitaşu în decembrie 1916. Este, totuşi, trimis în judecată
pentru lovirea unui jandarm, dar achitat ca nevinovat. Iată descrierea succintă
a comandantului Regimentului 25 Infanterie: „Are grijă de soldat, de hrană şi
echipament; exagerează însă cruţarea forţelor soldatului, în detrimentul promptitudinei
executărei ordinelor. Are o bună conduită, e respectos şi disciplinat.” Este propus
spre înaintare21.
Câteva trăsături se remarcă în acest prim raport: vitejia de care a dat dovadă în
două situaţii limite, grija şi iubirea sa faţă de soldaţii din subordine, dar şi încăpăţânarea
de a ignora unele ordine ale superiorilor, pe care le considera ineficiente sau un
efort gratuit pentru soldaţii săi. Toate aceste aspecte se vor regăsi în declaraţiile
celor care i-au fost superiori pe front. De altfel, în toate armatele implicate în prima
conflagraţie mondială, acest din urmă aspect, cel al deciziilor greşite şi ordinilor
inutile date de ofiţeri, a reprezentat o problemă ridicată mai ales după încheierea
războiului. Mulţi dintre combatanţi, şi nu numai, au fost convinşi că o serie de
superiori au fost slab pregătiţi şi i-au transformat pe soldaţi în „carne de tun”22.
Această primă anchetă, făcută la cererea senatorului Dinescu, nu a mulţumit
pe reprezentanţii Ministerului de Război. Aceştia, în urma sesizării făcute de Duiliu
Zamfirescu, preşedintele Camerei Deputaţilor, formează o comisie de anchetă, condusă
de cunoscutul general Ernest Broşteanu şi cer un excelent demers restitutiv. Mărturiile
sunt multe, documentaţia serioasă, iar concluziile vor reflecta experienţa şi seriozitatea
cu care membrii comisiei au tratat acest caz. În joc era şi onoarea lor, ca şi combatanţi
distinşi în luptele dintre anii 1916–1918 pe frontul românesc. Ancheta scoate în
evidenţă trăsături noi ale lui Ioan Zelea Codreanu: o personalitate orgolioasă şi
dispusă de a face orice pentru propria-i dreptate. În aprilie 1918, după ce lucrurile
s-au calmat pe frontul românesc, maiorul Codreanu ajunge la concluzia că meritele
sale din toamna–iarna lui 1916 nu au fost pe deplin recunoscute şi cere audienţă la
21
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Rege pentru a expune situaţia. Codreanu reclamă trei lupte pe frontul transilvănean
unde s-a purtat cu bravură şi pentru care nu a fot propus spre decorare. Totodată,
cere ca decoraţia rusească „Sf. Gheorghe” la care a fost propus în august 1917, dar
care nu i s-a mai putut acorda datorită Revoluţiei bolşevice, să-i fie schimbată cu una
românească. Deşi colonelul Linde, comandantul Regimentului 25 Infanterie, afirmă
că i s-a adus la cunoştinţă lui Codreanu că nu există cadrul legal de preschimbare a
decoraţiilor, acesta insistă pentru audienţa la Rege23. Desigur, toate răspunsurile pe
care le primeşte sunt negative, pentru că nu exista un cadru legal prin care se putea
schimba o decoraţie primită de la un stat aliat cu una românească. Nimeni nu
prevăzuse izbucnirea Revoluţiei ruse şi disoluţia Imperiului Ţarist.
Până aici lucrurile sunt destul de clare. Cu excepţia unor mici neînţelegeri cu
unii superiori, cauzate de firea sa protectoare faţă de propriii soldaţi, dar şi a constatării
lipsei de temei a unor ordine, toate dovezile şi mărturiile atestă conduita deosebită
pe câmpul de luptă a lui Ioan Zelea Codreanu. Lucrurile se complică puţin când
este amintit celebrul caz al dezertorului Sturza. Din mărturiile colonelului Dumitru
Rădulescu, care i-a fost superior în acea perioadă, reies următoarele: acesta afirmă
că a preluat Brigada VII Mixtă, din care făcea parte şi Regimentul 25 Infanterie,
imediat după dezertarea lui Sturza: „Mulţi comandanţi de regimente din Munţii
Vrancei, printre care şi unul din Brigada 7-a Mixtă, fuseseră înlocuiţi la comandă şi
puşi în urmărire judiciară ca fiind bănuiţi de complicitate şi de înţelegere cu el, ca
să treacă la inamic cu trupa lor”. E posibil ca această culpă de bănuială generală să
se fi răsfrânt şi asupra lui Codreanu unele suspiciuni. În stânga se afla o divizie
rusească, care era contaminată de ideile bolşevice: „Divizia rusească era atinsă de
bolşevism şi propagarea acestei nenorociri, începuse a se face simţită ca foarte
primejdioasă pentru trupele noastre care erau în contact cu această Divizie”24.
Posibil de aici să se fi răsfrânt ura endemică a lui Codreanu pe bolşevici25.
În rapoartele următoare reiese clar capacitatea lui Codreanu de a ţine discursuri
înflăcărate şi a mobiliza sufleteşte soldaţii. Colonelul în rezervă Alexandru Calmuschi
îi face o descriere deosebită la 18 iunie 1921, la acea dată fiind coleg de parlament
cu Codreanu, din partea aceluiaşi partid. Astfel, Codreanu se remarcă în mod
deosebit prin „…darul de a însufleţi şi îmbărbăta trupa în momentele grele”26. În
această declaraţie, ca şi în următoarea, lucrurile se complică, pentru că apare în
prim-plan un personaj nou: lt. col. Dumitru Hotnog, cel care îi face o caracterizare
dură maiorului Codreanu. De la un martor direct aflăm şi motivul acestei uri, care
mai apoi este transmisă senatorului Dinescu. Declaraţia colonelului Gheorghe Teodoru
este una relevantă pentru anchetă. Din cele relatate de acesta, ca şi din raportul
23
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anterior, apare în discuţie şi lt. colonelul Hotnog, care ar fi avut unele neînţelegeri
cu Ioan Codreanu încă din campania din 1913, pornindu-se, din câte se pare, de la
o discuţie privind ofiţerii români căsătoriţi cu „ovreice”. Tot aici aflăm faptul că
sublocotenentul Dinescu Constantin activa în Batalionul 4 din Regimentul 25
Infanterie, fiind comandant de pluton.
Apoi colonelul Teodoru mărturiseşte că s-a întâlnit cu Ioan Codreanu în luna
mai 1921 şi acesta i s-a plâns de campania ce se duce împotriva lui în parlament şi
presă afirmând că locotenent-colonelul Hotnog îi poartă duşmănie de la acea
discuţie din 1913, de la popota ofiţerilor, când şi-a exprimat opinia de faţă cu toată
lumea. Gheorghe Teodoru a marcat aceleaşi abilităţi oratorice ce aveau darul de a
insufla sentimente de înflăcărare printre soldaţi şi spune că a fost rănit „uşor la un
picior pe la începutul lunei Sept. 1916”, fiind tratat câteva zile la „ambulanţa
regimentară”, întorcându-se apoi la comanda companiei a 6-a din Batalionul II.
Tot aici aflăm că în luptele de la sfârşitul lui 1916 şi primăvara lui 1917,
comandantul Batalionului II era colonelul Gheorghe Jipa care a fost rănit, iar
comanda batalionului a trecut la comandantul Batalionului 3, maiorul Hotnog. În
timpul luptelor pentru Moldova din vara lui 1917, Teodoru este numit comandantul
Batalionului II şi şeful ierarhic al lui Zelea Codreanu.
Teodoru este cel care-l propune pentru medalia „Crucea Sf. Gheorghe”:
„Căpitanul Zelea Codreanu s-a bucurat în tot acest timp de prestigiu ridicat printre
ofiţerii de regiment, iar asupra trupei a avut o putere morală covârşitoare, de a
înflăcăra pentru muncă în perioada de organizare ca şi la lupte.” În ceea ce priveşte
aspectele negative, comandantul remarcă intervenţiile lui Codreanu la unele ordine
date de superiori, pentru a cruţa pe soldaţii săi: „Ocroteşte fără motive temeinice
forţele oamenilor săi, în paguba oportunităţii operaţiunilor”.
La cererea lui Codreanu de a fi înaintat maior, doar raportul lui Hotnog este
negativ, referindu-se la „unele slăbiciuni fizice şi morale” ale lui Codreanu, în
unele lupte, printre care şi cele de la Răchitaş-Momâia, care mai târziu îi vor aduce
decorarea. Există o contradicţie aici, singura care afectează imaginea pe front a lui
Codreanu.
Referitor la Constantin Dinescu, acelaşi Teodoru precizează că nu l-a cunoscut
foarte bine, dar că, în luptele de pe Valea Oituzului, compania din care făcea parte
Dinescu a fost nevoită să se retragă, iar Dinescu era să fie capturat de inamic: „S-a
salvat prin retragere, cu puţini oameni din plutonul său lepădându-şi mantaua sau
dolmanul ca să poată fi mai sprinten”.
Apoi autorul relatează că Dinescu a căzut prizonier „în chip accidental, iar
nu voluntar, în ziua de 12 Oct. 916 la Piatra Runcului.” Urmează detaliile prinderii
senatorului Dinescu, Teodoru fiind martor ocular: „Am văzut împreună cu Locot.
Ghiţescu C-dtul Comp. 16-a, pe Subl-l Dinescu în clipa când a fost prins şi am
rămas cu convingerea că având vederea slabă şi fiind şi extenuat după multe zile de
neodihnă, în sgomotul luptei, şi-a perdut stăpânirea de sine, a rămas adăpostit în terenul
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stâncos, unde se desfăşura lupta şi astfel n-a putut să audă ordinele comandantului
său de companie şi chemarea noastră de a se retrage”27. Trebuie să menţionez
faptul că, în rapoartele şi cercetările cuprinse în dosarul anchetei, referirile la
Constantin Dinescu sunt mult mai puţine faţă de cele la Codreanu. În fapt, şi rolul
avut de primul e mai puţin semnificativ, fiind luat prizonier.
Comisia de anchetă nu se opreşte doar la câteva mărturii. Toţi superiorii care
au avut de-a face, într-un fel sau altul, cu Ioan Zelea Codreanu şi cu Constantin
Dinescu sunt chestionaţi asupra comportamentului celor doi. Un chestionar deosebit
de interesant este cel aplicat colonelului Jipa. Acesta este interogat de Preşedintele
Consiliului permanent de Revizie al Armatei, astfel:
1. Dacă îl cunoaşte din timpul războiului pe maiorul Codreanu şi din ce
împrejurare: Colonelul Jipa răspunde că îl cunoaşte de la începutul campaniei din
Transilvania când locotenentul Codreanu comanda Compania a 6-a din Batalionul II,
Regimentul 25 Infanterie. La 15 decembrie 1916, s-a format un detaşament din
Reg. 25 Infanterie, pus sub comanda lui Jipa, fiind format din batalionul 2, comandat
de căpitan în rezervă Andrian Ioan şi batalionul 3, comandat de maiorul Hotnog
Dumitru. Codreanu se afla în continuare la comanda companiei 6, din acest detaşament
nou înfiinţat.
2. Opinia despre Codreanu şi calităţile sale ostăşeşti: Jipa îl caracterizează
ca pe un militar brav, care ţinea discursuri înflăcărate soldaţilor şi care şi-a crescut
copiii cu sentimente patriotice profunde. Dovadă cel mare, Corneliu, care, elev
fiind la liceul militar „Mănăstirea Dealu” a vrut să se înroleze ca voluntar, dar a
fost respins neavând vârsta legală.
3. Despre propunerile de decorare sau dacă în mod particular Codreanu a
cerut acest lucru: Jipa spune că s-a făcut propunere de decorare, atât de Regimentul
25 Infanterie, cât şi de el, în calitate de comandant al detaşamentului înfiinţat.
4. Despre îmbolnăvirea lui Codreanu când detaşamentul se îndrepta spre
Divizia 12 Rusă: Jipa spune că a primit ordin să meargă cu Detaşamentul, după
retragerea de la Soveja spre a-i ajuta pe ruşi, iar Codreanu a făcut raport că este
bolnav, primind de la medici repaus pentru 3 zile.
5. Câte zile a stat bolnav şi dacă s-au dus lupte în această perioadă – A stat
3 zile şi nu s-a purtat nicio luptă.
6. Comandantul Batalionului din care făcea parte Codreanu era căpitanul
Andrian? – Da
7. Şi atunci, cum putea căpitanul Hotnog să-i facă referat de activitate şi
conduită lui Codreanu? – Nefiind superior direct, nu avea nicio autoritate Hotnog
să facă acest referat
8. Părerea despre animozitatea dintre aceşti 2 ofiţeri? – Nu poate spune nimic
Jipa, afirmă că toţi ofiţerii se iubeau …28.
27
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Am prezentat aceste răspunsuri pentru că ele oferă detalii importante şi ne
ajută să înţelegem intriga acestui conflict dintre cei doi parlamentari, la câţiva ani
după evenimente. Următoarele mărturii abundă în aprecieri la adresa lui Codreanu,
principala calitate reliefată fiind aceea că „ţinea discursuri înflăcărate” care ridicau
moralul trupei. Sigur că atrăgea şi invidia unora dintre ofiţeri. Printre aceste memorii
favorabile, există unul, al comandantului Gheorghe Ionescu, care oferă o perspectivă
total diferită a lucrurilor. Ioan Zelea Codreanu este personajul negativ în toate
situaţiile. Se prezintă situaţia lui Codreanu pe toată perioada cât a fost mobilizat,
începând cu anul 1915. Împreună cu Reg. Racova 25 se aflau pe frontiera cu
Transilvania astfel: un regiment în zona Oituzului, altul la Mănăstirea Caşina, pe
Valea Caşinului pentru lucrările de fortificaţii. Regimentul lui Codreanu se afla la
Grozeşti: „Acolo a început să-şi dea aere de ostaş desăvârşit, de mare patriot şi de
mare viteaz. Ofiţerii înţelegând că la mijloc nu este decât o fanfaronadă a sa, au
început a-l lua în zefleme, lucru care l-a făcut să ceară mutarea în batalionul care se
găsea la Mănăstirea Caşina al cărui comandant eram eu.” Comandantul povesteşte
o întâmplare de pe la 20 septembrie 1916, când primeşte ordin de retragere cu
Batalionul său, comandantul găseşte într-o pădure pe Codreanu cu doar câţiva
oameni, restul companiei părăsind-o la post. Neştiind să răspundă la chestionarul
comandantului, Codreanu este mustrat a doua zi în faţa ofiţerilor „pentru această
abatere gravă”. Nimeni nu a mai povestit despre această întâmplare.
În altă zi, pe 23 septembrie, când trebuiau să dea un atac, însă întunericul şi
ploaia l-au determinat pe Codreanu să amâne pentru a doua zi. Comandantul a oprit
batalionul în pădure şi a observat că Zelea Codreanu lipseşte cu toată compania sa.
Patrulele trimise nu au reuşit să-i găsească. A doua zi, au fost găsiţi de alt regiment şi
luaţi cu el la luptă. Au auzit apoi că a fost rănit uşor, iar zvonurile spuneau „că s-ar
sgâriet voluntar de o buturugă din pădure, cu intenţie de a scăpa din luptă”.
O altă întâmplare, ce pare ireală, este povestită de comandant: la 30 septembrie,
după retragerea din Transilvania, regimentul s-a oprit la Piatra Neamţ, iar Codreanu
este bănuit că a furat cai şi vaci, dar şi alte bunuri din Transilvania. Luat la
întrebări, Codreanu ar fi spus că nu priveşte Batalionul ce face el, însă este raportat
la comandantul Regimentului Pipirescu (n.m. Piperescu, a greşit multe nume) care
nu a luat nicio măsură. Încurajat de acest lucru, continuă raportul, Codreanu trimite
acasă la Huşi tot ceea ce a sustras din Transilvania, profitând de îmbulzeala ce se
crease: „Acest lucru l-am auzit în urmă atât pe front, cât şi aici, la Huşi, când am
venit în permisie”29. Observăm că acest comandant Ionescu nu a fost martor direct,
pare a povesti din auzite. Cum totuşi, în graba retragerii, puteai aduce animale şi
alte bunuri din Transilvania?
Într-un final, după numeroase investigaţii şi declaraţii luate, preşedintele
comisiei de anchetă, generalul Ernest Broşteanu, ajunge la câteva concluzii pertinente
29
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pe care le înaintează, împreună cu tot dosarul anchetei, Ministerului de Război.
Printre altele, generalul Broşteanu afirmă că maiorul în rezervă Ioan Zelea Codreanu,
nu s-a făcut niciodată vinovat de vreo faptă de laşitate sau fugă de pe front. Mai
mult decât atât, „…şi-a făcut datoria în mod desăvârşit şi a fost la înălţimea celor
mai distinşi şi vrednici ofiţeri activi de pe front.” Broşteanu arată că, deşi era ofiţer
în rezervă, Codreanu putea rămâne la partea sedentară, dar a cerut mereu să fie
trimis în fruntea soldaţilor săi. În continuare, se arată că declaraţiile defăimătoare
ale colonelului Botez Gheorghe şi ale lt. col. Ionescu Gheorghe sunt lipsite de
valoare şi făcute cu rea intenţie. Mai mult, la Ionescu se vede lipsa inteligenţei şi
rea-voinţa. Acesta a fost pensionat repede după începerea războiului datorită
nepriceperii de care a dat dovadă. În ce-l priveşte pe lt. col. Hotnog, generalul
Broşteanu consideră nedemn modul cum l-a atacat pe Codreanu, fără a avea dovezi
la vreuna dintre acuzaţii. Mai mult, cere pedepsirea acestui demers, care l-a indus
în eroare şi pe senatorul Dinescu. De asemenea, condamnă declaraţia colonelului
Botez care, la experienţa lui, nu ar fi trebuit să se lase târât în această afacere, fără
să cunoască bine situaţia30.
Aceasta este, pe scurt, descrierea unei anchete care s-a terminat fără nici un
vinovat. În fapt, vinovaţii au fost cei care au lansat acuzele nesusţinute de dovezi
clare. Contează mai puţin pentru demersul nostru dacă faptele s-au petrecut
întocmai. Ceea ce dorim să subliniem este faptul că războiul a lăsat urme adânci în
sensibilitatea colectivă şi răni deschise pentru mult timp. Frustrările şi ura
acumulate pe front s-au revărsat adesea în anii de după război. Realizarea unirii a
reprezentat mai mult un act simbolic, iar entuziasmul acestei realizări a trecut prea
repede. Lumea s-a grăbit să redeschidă focarele urii şi violenţei, uitând cu prea
multă lejeritate de datoria consolidării României Mari. Cazul de faţă ne oferă
panorama unei anchete care a lăsat moştenire istoricilor detalii despre eroism,
laşitate, invidie, orgoliu. Totodată, analizând acel pachet consistent cu mărturii,
istoricii pot creiona portretul uneia dintre personalităţile importante ale primelor
decenii din secolul XX. Ioan Zelinsky, devenit Ioan Zelea Codreanu este cel care a
influenţat în mod covârşitor viaţa şi faptele celui numit „Căpitanul”. A dorit să facă
din copilul său idealul de lider naţionalist, care să întruchipeze aspiraţiile românilor
din toate provinciile. Totodată, parcurgând mărturiile strânse de comisia de anchetă,
istoricii găsesc informaţii importante despre anumite evenimente şi fenomene din
timpul războiului. De exemplu, despre modul cum au reacţionat autorităţile la cazul
Sturza, impactul psihologic asupra tuturor ofiţerilor din zonă, pentru că o anumită
suspiciune plana peste fiecare. Aspecte privind psihologia colectivă şi individuală
faţă de ororile războiului, se observă în fiecare raport. Mai mult decât atât, o
concluzie importantă ar putea fi aceea că, graniţa dintre eroism şi laşitate este,
uneori, aproape invizibilă şi foarte subiectivă. Ea se poate schimba în funcţie de
ochii care o privesc.
30

Ibidem, ff. 119–120 f-v.
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AN ENDLESS WAR: MAJOR CODREANU’S CASE
AND THE ROMANIAN SOCIETY IN THE FIRST INTERWAR YEARS
(Abstract)
The end of the First World War and the Great Union has not stopped conflicts within
the Romanian society. In fact, the entire Europe was surrounded by a myriad of tensions
and violent manifestations that culminated with the outburst of the Second World War. For
Romanians, the accomplishment of the great dream of uniting all the regions with the
majority of Romanian population seemed to open Pandora’s box, with all the violence,
threats, accusations, crimes and general discontent. People plunged into endless disputes
that weakened and crumbled the already fragile Romanian society. The case of the deputee
Ioan Zelea Codreanu and senator Constantin Dinescu is representative for that period and
reflects the force of the expressed ideas, frustrations, passions, convictions of those who
survived the war. Thus, in this article, we intend to present the dispute between the two
aforementioned personalities, politicians and veterans of the Great War, who were in the
centre of public opinion and press. At the same time, the investigation of the authorities in
1921, after the public acusations of the two, offers a detailed perspective on some events
during the war.
Keywords: Romanian society, Great War, Ioan Zelea Codreanu, Constantin Dinescu,
cowardess.
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SCURT ISTORIC AL SPAŢIILOR COMERCIALE DIN PERIOADA
INTERBELICĂ. STRADA LIPSCANI DIN CRAIOVA
NARCISA MARIA MITU
Periplul prin fondurile arhivistice din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor
Naţionale din Craiova, mi-a atras atenţia asupra vieţii comerciale exercitate în
perioada interbelică, de negustorii străini care au desfăşurat activităţi economice pe
teritoriul Craiovei. O atenţie deosebită am acordat-o străzii Lipscani, una dintre
marile artere comerciale în perioada de sfârşit de secol XIX şi prima jumătate a
secolului al XX-lea. Strada Lipscani, numită şi a „braşovenilor” sau „lipscanilor”,
împreună cu strada Copertarilor constituiau zona centrală a oraşului şi sediul unui
număr foarte mare de negustori, care făceau comerţ în Craiova. Ca şi în prezent, şi
în secolele anterioare, strada a fost una dintre cele mai animate din capitala Olteniei,
fiind o zonă de întâlnire a comercianţilor de toate naţiile (români, greci, bulgari,
sârbi, evrei, albanezi sau austrieci). Pe această stradă existau numeroase magazine,
ateliere, şi prăvălii cu profil divers. Cele mai multe spaţii comerciale se găseau la
parterul caselor vechi şi mari, cu depozite la subsol şi locuinţe la etaj, care încadrau
strada, multe dintre ele aparţinând negustorilor bogaţi.
Lucrarea de faţă face parte dintr-un proiect al cărui scop este identificarea
comerciaţilor de naţionalitate străină cât şi a celor care, de-a lungul timpului, au obţinut
cetăţenia română şi care au desfăşurat activităţi negustoreşti, antreprenoriale în
perioada interbelică. Cei mai mulţi negustori erau evreii, a căror luptă pentru
emancipare, pentru dobândirea egalităţii civice şi politice, a luat amploare în
secolul al XIX-lea. Cu toate că, Adunarea ad-hoc din Ţara Românească (1857),
accepta principiile generale sugerate de marile puteri în privinţa recunoaşterii
egalităţii în drepturi religioase, civice şi politice a evreilor cu românii, sau chiar
dacă domnitorul Alexandru Ioan Cuza le acorda, în anumite condiţii, drepturi prin
Legea comunală din 31 martie 1864, art. 261, iar Codul civil din 1864, în art. 9 şi
16, făcea posibilă naturalizarea unor categorii de evrei „după zece ani de rezidenţă
în ţară”2, aceste prevederi nu au fost aplicate. La mijlocul secolului al XIX-lea,


Cercet. şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al
Academiei Române; e-mail: narcisa_mitu@yahoo.com.
1
Legea nr. 394/1864 pentru comunele urbane şi rurale publicată în „Monitorul Oficial al
României”, din 31 martie 1864 (în continuare se va cita: M.O.); a se vedea: https: //lege5.ro/gratuit/
heztqmzv/legea-nr-394-1864-pentru-comunele-urbane-si-rurale (accesat în 7. 02. 2019).
2
A se vedea: https://lege5.ro/Gratuit/heztqmrq/codul-civil-din-1864 (accesat în 7.02.2019).
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 103–116
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problema evreilor români a căpătat dimensiuni internaţionale. Participarea israeliţilor
în lupta pentru independenţa României (1877), dar şi presiunea organizaţiilor evreieşti
internaţionale, care au dus o campanie de susţinere a emancipării populaţiei evreieşti
din România, în contextul mai larg al emancipării evreilor din Balcani, a determinat
marile puteri să condiţioneaze, practic recunoaşterea independenţei României, în
cadrul Congresului de Pace de la Berlin (13 iunie–13 iulie 1878), de rezolvarea
art. 7 din Constituţia din 1866, prin recunoaşterea egalităţii drepturilor „tuturor
locuitorilor – pământeni sau străini – indiferent cărei confesiuni sau comunităţi
religioase îi aparţineau”3. După dezbateri şi rezistenţe crâncene ale unor oameni
politici, art. 7 din Constituţie a fost modificat la 7 octombrie 1879 cu un nou articol
care prevedea că naturalizarea se putea acorda printr-o lege, votată în Parlament,
şi doar individual. Această lege nu a avut rezultatul scontat, fiind naturalizaţi
combatanţii din campania 1877–1878 (un număr de 888 de veterani evrei) şi un
număr de 529 de persoane, în perioada 1880–1913, cea mai mare parte fiind din
rândul categoriilor înstărite: bancheri, negustori şi industriaşi cât şi unii intelectuali
de marcă4. Tergiversările şi formalismul procedural excesiv au determinat o emigrare
în masă a evreilor, în special după 1900, emigrare determinată şi de condiţiile
economice precare din ţară, dar şi a discriminării în materie de drepturi cetăţeneşti.
Participarea evreilor în campania militară din Bulgaria (1913), dar şi în campaniile
Primului Război Mondial (1916–1918), a repus problema evreiască pe ordinea de
zi a Marilor Puteri. La 9 decembrie 1919, Tratatul minorităţilor prin art. 2, 7 şi 8 se
recunoştea cetăţenia română tuturor evreilor din România Mare5.
Pentru realizarea materialului am utilizat informaţiile oferite de Camera
de Comerţ şi Industrie Dolj, dar şi cele prezentate de Tribunalul Dolj unde erau
înregistrate firmele individuale şi sociale înfiinţate anterior constituirii Camerei de
Comerţ. Documentele înregistrate la Registrul Comerţului, ne-au oferite informaţii
cu privire la: numele şi prenumele comerciantului, domiciliul acestuia, locul şi data
naşterii, numele asociaţilor, în cazul firmelor sociale, numele şi prenumele persoanelor
desemnate să administreze sau să reprezinte societatea, tipul societăţii, emblema
întrebuinţată, obiectul şi felul activităţii, adresa unde era înregistrat sediul societăţii,
anul în care societatea şi-a început activitatea, capitalul investit, adresele unde erau
3

N. Adăniloaie, România independentă, în Istoria Românilor, vol. VII, tom I Constituirea
României moderne (1821–1878), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 697.
4
Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866–1947), vol. I Carol I, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2001, pp. 114–115.
5
Ioan Scurtu, Liviu Boar (coord.), Minorităţile naţionale din România. 1918–1925. Documente,
Bucureşti, 1995, pp. 130, 174–178. „Prin art. 2, guvernul român se angaja să dea tuturor locuitorilor săi
întreagă şi deplină protecţie pentru viaţa şi libertatea lor, fără deosebire de naştere, de naţionalitate, de
limbă, de rasă sau de religiune; Art. 7. România se obligă a recunoaşte ca supuşi români, de plin drept
şi fără o formalitate, pe evreii locuind în ţară pe teritoriile României şi care nu se pot prevala de nici o
altă naţionalitate; Art. 8. Toţi supuşii români vor fi egali în faţa legii şi se vor bucura de aceleaşi
drepturi civile şi politice, fără deosebire de rasă, de limbă sau de religie”.
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înregistrate sucursale sau agenţii, activitatea anterioară a comercianţilor sau a
asociaţilor, certificate de bună purtare şi de naţionalitate emise de Primărie, certificate
de practică comercială6.
Perioada destinată studiului este perioada interbelică, în speţă, firmele care
au fost înscrise în Registrul Comerţului Dolj, înfiinţat în anul 1931. Prin „Legea
pentru înfiinţarea unui registru al comerţului” se avea în vedere „păstrarea, printr-un
oficiu special şi sub controlul unui judecător delegat, a unui registru al comerţului
pentru înscrierea actelor a căror publicitate era cerută de lege”7. Înmatriculările şi
menţiunile au fost publicate în „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie”.
Ritmul rapid în care se dezvoltă Craiova, din punct de vedere comercial, în
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi până în perioada interbelică, este reliefat
de numărul crescător al firmelor comerciale. Dacă în 1898, în oraş funcţionau
292 de firme (dintre care 35 pe Lipscanii Vechi şi 21 pe Lipscanii Noi), până la
sfârşitul anului 1945 au fost înregistrate 157.626 de firme, dintre care 147.038 de
firme individuale şi 10.588 de firme sociale8. În anul 1950, Registrul comerţului a
fost desfiinţat şi reînfiinţat în 1990, pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie din
România.
Documentele descoperite în arhive ne transpun într-un decor de epocă care
evocă multă istorie, vorbindu-ne despre personaje celebre ale comerţului de altă
dată (Eschenazy, Benvenisty, Lewy, Baruch, Segal).
Pentru a fi mai uşor urmăriţi, am ales ca, comercianţii descoperiţi de mine în
documentele de arhivă, să fie prezentaţi aşa cum i-am găsit înregistraţi în Registrul
Comerţului, după numărul de identificare al imobilului în care îşi desfăşurau
activitatea comercială.
Firma socială Dibela Saszlo & Bergner, SINC, din Cluj (str. Tunarilor, nr. 4),
înfiinţată la 15 octombrie 1924, avea înregistrată o sucursală în str. Lipscani nr. 4.
Firma aparţinea asociaţilor de naţionalitate română, Bergner Desideriu, Bergner
Zoltan şi Bergner Emeric, care au ales ca emblemă a firmei lor numele „Dibela” şi
„Elba”. Obiectul de activitate al societăţii era: „fabrici de tricotaje şi ciorapi precum
şi comerţ cu aceste articole” şi avea un capital de 600.000 de lei9. Societatea înfiinţase
sucursale în mai multe oraşe din ţară. Cea din Craiova, „Casa ciorapilor Elba”, a
fost înmatriculată în Registrul Comerţului la 28 iulie 1931, de către Iancu Solomon,
6
Narcisa Maria Mitu, Comercianţii de naţionalitate străină din Craiova. Studiu de caz:
firmele individuale înregistrate în Registrul Comerţului, la Camera de Comerţ şi Industrie Craiova
(1931–1939), în „Arhivele Olteniei”, nr. 32/2018, Serie Nouă, Bucureşti, Editura Academiei Române,
p. 76.
7
M. O. nr. 84 din 10 aprilie 1931.
8
Luchian Deaconu, Otilia Gherghe, Craiova 1901–1916. Modernizarea, obstacole, capcane
şi ispite, Craiova, Editura Sitech, 2011, p. 221, a se vedea: https://www.onrc.ro/index.php/ro/despreonrc (accesat în 3. 03. 2019).
9
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, Dolj, Fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova,
firme sociale, dosar nr. 79/1931, nenumerotat (în continuare se va cita: S.J.A.N. Dolj).
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în calitate de reprezentant al firmei clujene10. Produsele lor erau recunoscute pe piaţa
naţională după mărcile folosite: „Dibela” şi „Elba”. Filiala din oraşul nostru a fost
radiată la 15 iunie 1946, motivul invocat fiind acela că „nu a mai activat de mult
timp şi nu mai există la sediul menţionat”11.
Vis-a-vis, în imobilul situat la nr. 5, între 1 iulie 1932 şi 6 aprilie 1935,
a funcţionat magazinul de instrumente muzicale „La karpa radio electrică”. Acesta
aparţinea profesoarei de pian, Krasmiansky M. Ghizela12. Stabilindu-se în Bucureşti,
în 1935 a radiat firma.
De o reputaţie deosebită s-a bucurat comerciantul Gheorghe Lescovar,
proprietarul merceriei „La Globul Verde”13 (nr. 6). Aceasta a activat timp de 26 de ani
(11 iulie 1916–1 iulie 1942). Comerţul exercitat a fost: „mercerie, pânzărie şi
mărunţişuri”. În martie 1935, la recomandarea Camerei de Comerţ, a fost medaliat
cu medalia „Meritul Comercial şi Industrial”, cl. a II-a, distincţie acordată „în
primul rând pentru cinstea şi corectitudinea comercială faţă de toată lumea fără
deosebire”14. Acuzat, în noiembrie 1940, şi constrâns să plătească o amendă în
valoare de 17.832 de lei, fiind condamnat ca infractor „pentru o faptă incorectă şi
necinstită”, a returnat medalia şi a solicitat radierea numelui său din rândul celor
decoraţi. Returnându-i-se brevetul, presupunem că fapta nu a fost dovedită.
La 11 decembrie 1926, a luat naştere asociaţia mixtă româno-cehă, constituită
de asociaţii Laurenţiu Kuşelik şi Josef Kuşelik. Firma, înregistrată la Tribunalul
Dolj, sub numele Laurenţiu Kuşelik & Fiu, asociaţie de persoane, avea ca obiect de
activitate: „poleitorie şi încadrări de rame”. Sediul a fost stabilit în str. Lipscani nr. 7
(fostă 5)15. La 20 iulie 1931, cei doi parteneri semnau un contract de asociaţie în
care declarau că se asociau pentru exercitarea comerţului de: „încadrări de rame,
rame pentru fotografie, tablouri, oglinzi şi poleitorie”, aportul financiar al celor doi
fiind de 160.000 de lei. Firma avea o durată nelimitată. Pentru exercitarea comerţului,
cei doi au depus la Comisia de revizuire a supuşilor străini de pe lângă Inspectoratul
Muncii Craiova, biletele de liberă petrecere, livretele de exercitarea profesiei
pe cont propriu şi certificatul de înscrierea firmei la Tribunalul Dolj, secţia III-a,
nr. 53433/926, nr. 37/11 decembrie 1926. Decesul lui Laurenţiu Kuşelik, înregistrat
la 1 iunie 1934, a dus la desfiinţarea asociaţiei şi radierea firmei la 15 ianuarie 1935.
În imobilul cu nr. 8 (fost 6), era înregistrat în Registrul Comerţului, la
27 iunie 1931, magazinul de „lipscănie” „La Milion”, aparţinând firmei sociale
10

Ibidem.
Ibidem.
12
Idem, firme individuale, dosar nr. 2075/1932, ff. 1–5. Krasmiansky M. Ghizela, profesoară
de pian, s-a născut la 25 decembrie 1908, la Craiova.
13
Ibidem, dosar nr. 189/1931, ff. 1–14. Gheorghe Lescovar s-a născut la 6 octombrie 1871, în
Galaţi.
14
Ibidem, f. 13.
15
Idem, firme sociale, dosar nr. 36/1931, nenumerotat. Iosef L. Kuşelik avea naţionalitatea
română şi Laurenţiu Kuşelik, naţionalitatea cehă.
11
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Osias Nachmansohn & Solomon Rotenberg S.I.N.C.16. Cei doi comercianţi, Osias
Nachmansohn şi Solomon Rottemberg, au înfiinţat firma la 17 iunie 1910. Pentru
deschiderea magazinului „de manufactură”, asociaţii au depus un capital în valoare
de 10.000 de lei, capital care, în 1931, ajunsese la fabuloasa sumă de 1.200.000 de
lei. Termenul asociaţiei a fost stabilit pentru o perioadă de 10 ani, cu drept de
prelungire. În 1930, societatea a încheiat o convenţie în care prelungea termenul pe
încă 5 ani. La 11 august 1931, au deschis o sucursală pe aceeaşi stradă, în spaţiul
comercial situat la nr. 10, pentru comerţul de: „confecţiune pentru dame şi copii”.
Ca element de identificare al acesteia, s-a folosit emblema „Rona”. Firma a fost
radiată la 18 iunie 1935, întrucât, fiecare partener de afacere şi-a înmatriculat o altă
firmă. Solomon Rotemberg avea firmă înscrisă pe numele soţiei din 15 octombrie
1932 şi Osias Nachmansohn, împreună cu fiul său, din 23 ianuarie 1935. Asociaţia
nou constituită, „Osias Nachmansohn & Fiul” S.I.N.C., a continuat să-şi desfăşoare
activitatea comercială la aceeaşi adresă17. În cadrul acestei firmei, numai Osias
Nachmansohn avea dreptul să angajeze valabil firma, în schimb, fiul său, Willy,
avea puteri limitate, conform contractului. Noua firmă, cunoscută în zonă după
emblema „Lion”, continua comerţul de „lipscănie” la care au adăugat: „manufactură
şi galanterie”. Capitalul investit a fost de 250.000 de lei (O. Nachmansohn –
150.000 de lei şi W. Nachmansohn – 100.000 de lei). Firma, cu o durată nelimitată,
a fost radiată la 31 ianuarie 1941, proprietarii fiind obligaţi să predea magazinul
comerciantului Vasile Diaconu care a preluat activul şi chiria firmei. În aceste
condiţii, vechii comercianţi au primit, la 4 februarie 1941, de la noul proprietar,
suma de 235.007 lei, astfel: 174.466,80 de lei din activul net din magazin (prima
rată de 30% din suma de 581.556 de lei care constituia întreg activul net al
magazinului cedat), 17.000 de lei chiria acordată până la 23 aprilie 1941, Epitropiei
Bisericii Mântuleasa, pentru localul din str. Lipscani; 43.041 de lei impozitele către
comună şi stat dar şi banii din „casa de fier” ridicată (28.786 de lei) şi 50.000 de lei
preţul mobilierului din magazin. Documentele menţionează că înţelegerea a fost ca
restul sumei de 407.090 de lei, ce reprezenta inventarul net, să se achite în 12 rate
egale. Totodată, au cedat noului proprietar al comerţului şi contractul de închiriere
pentru care societatea depusese suma de 70.000 de lei drept garanţie18.
„Magazinul Trianon” unde se exercita comerţul cu: „manufactură, galanterie şi
hăinărie”, aparţinând firmei Rothemberg S. Bertha19 avea sediul la nr. 10. Înmatriculată
16
Ibidem, dosar nr. 23/1931, nenumerotat. Ordonanţa de încetăţenire nr. 75 din 18 aprilie
1919 a Tribunalului Dolj, secţia III, demonstrează că Osias Nachmansohn zis Nahman Nahman,
născut în judeţul Tecuci, de religie mozaică, de profesie comerciant, împreună cu copiii săi, între care
şi Wily Nachmansohn, născut la 26 august 1911, în Craiova, au căpătat cetăţenie română. Tot aici se
menţiona că erau de origine etnică evrei (Ibidem, dosar nr. 549/1934, f. 6).
17
Ibidem, dosar nr. 549/1934, f. 1.
18
Ibidem, ff. 4, 7.
19
Idem, firme individuale, dosar nr. 2184/1932, ff. 1–42. Rothemberg S. Bertha, menajeră,
s-a născut la 1 mai 1887, la Craiova. De religie mozaică, a fost fiica lui Iosef Schvartz, de profesie
optician, şi a lui SofiSchvartz, menajeră.
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la 12 octombrie 1932, firma a fost radiată la 28 ianuarie 1941. Din declaraţia
proprietarei reiese că, fiind ameninţată cu arestarea şi închiderea magazinului, a fost
nevoită să iscălească cererea de radiere. Firma a fost reînmatriculată la 18 ianuarie
1945, în baza legii nr. 641/1944, fără emblemă, cu acelaşi comerţ şi, pentru un
scurt timp, în str. Bld. Carol nr. 50, după care a revenit în imobilul din str. Lipscani
până la radierea din 14 februarie 1949. În 1946, cu ocazia revizuirii, firma declara
un capital de 5.000.000 de lei. În noiembrie 1947, proprietara îşi restrânge comerţul,
continuând să exercite doar comerţul cu manufactură, pentru care avea doi angajaţi.
În 1941, magazinul a fost preluat de Societatea în nume colectiv aparţinând lui
Constantin Dascălu şi Ilie Porumbă, care la 26 aprilie 1945, restituia firmei,
emblema „Trianon”.
Puţin mai sus pe stradă, se găsea atelierul de „tinichigerie” al lui Lechner I.
Simion, înfiinţat la 5 mai 1899. Debutul l-a făcut în str. Elca nr. 18 (1899–1912),
apoi în str. Justiţiei (1912–1931), Lipscani nr. 13 (1931–12 decembrie 1940) şi
în str. Madona nr. 6 (12 decembrie 1940–9 ianuarie 1941, 17 noiembrie 1944–
17 iunie 1947). În anul 1905, a deschis şi o sucursală în str. Justiţiei, nr. 7, pentru
comerţul de „echipamente militare”. Patru decenii mai târziu (1946) firma era
înregistrată cu un capital în valoare de 500.000 de lei. Radiată, pe motive rasiale, la
9 ianuarie 1941, a fost reînmatriculată la 17 noiembrie 1944, la aceeaşi adresă, şi
radiată iar la 17 iunie 1947, la cererea soţiei, Sefra S. Lechner, ca urmare a decesului
soţului, firma urmând să fie înregistrată pe numele fiului, Moise Lechner20.
În apropiere (la nr. 16), şi-a desfăşurat activitatea, numai doi ani, firma
socială Mayer & Lungulescu, S.I.N.C., ce a debutat la 15 septembrie 1933. La rubrica
destinată înregistrării felului comerţului era menţionat: „manufactură, mătăsuri,
lipscănie, galanterie şi diverse mărfuri atingătoare branşei”. Ca element de identificare
al firmei, a fost aleasă emblema „La Lungulescu”. Cei doi asociaţi, Avram Mayer
şi Elena M. Lungulescu, au avut un aport financiar, la deschiderea firmei, în valoare
de 20.000 lei21. Societatea şi-a încetat activitatea la 27 august 193522.
În imediata vecinătate, (nr. 18), se afla „magazinul de umbrele şi atelierul de
repararea umbrelelor” deschis de Mendelsohn Janette la 4 oct. 192823 şi prăvălia lui
Solomon Elias Segal24 cunoscută urbei după emblema „Coroana”. Comerciantul
presta în 1931, în prăvălia sa situată în imobilul cu nr. 20, comerţul cu: „postăvărie,
20

Ibidem, dosar nr. 1062/1931, nenumerotat. Lechner I. Simion s-a născut la 10 septembrie
1872, la Suceava. Numele de Simion Lechner a fost legalizat de Prefectura Poliţiei Craiova, la
28 ianuarie 1938, şi provine din numele Simche Lechner, Simche Leizer Lechner şi Simche Leizer
Lechner von Schnarch.
21
Idem, firme sociale, dosar nr. 498/1933, f. 1.
22
Ibidem, f. 5.
23
Idem, firme individuale, dosar nr. 554/1931, f. 1. Mendelsohn Janette s-a născut la 5 iulile 1871,
la Răducăneşti, jud. Huşi. În anul 1919 a obţinut cartea de meşter din partea Corporaţiei Croitorilor
Principesa Ileana din Craiova.
24
Ibidem, dosar nr. 847/1931, nenumerotat. Solomon Elias Segal s-a născut la 7 decembrie 1901,
la Craiova.
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furnituri de croitorie şi altele atingătoare acestei branşe”. Firma şi-a început activitatea
la 1 octombrie 1923, în str. Madona Dudu după care, la 27 aprilie 1929, a mutat sediul
în str. Lipscani unde, comerţului de „furnituri de croitorie” adaugă şi „postăvărie”.
Din informaţiile de arhivă aflăm că, începând cu decembrie 1940, a comercializat
numai postăvărie şi furnituri de croitorie. În anul 1935 a deschis şi o sucursală în
str. Unirii, nr. 53, sucursală ce avea ca element de identificare, emblema „Boston”.
Începând cu 11 februarie 1946, sediul din această stradă devine sediu principal, iar
localul din str. Lipscani, devine sucursală. Din octombrie 1945, îşi extinde afacerea,
adăugând şi „manufactură şi galanterie”. În februarie 1946, renunţă la comerţul „de
altele atingătoare branşei de postăvărie şi furnituri de croit, galanterie şi comerţul
en gros”. Până la final, a continuat să comercializeze doar produse de „postăvărie,
furnituri de croit şi manufactură en detail”. Dacă în 1945, capitalul investit se cifra
la valoarea de 3.000.000 de lei, la 1 iunie 1948, era de 150.000 de lei. Radiată la
9 ianuarie 1941, firma a fost reînmatriculată la 20 februarie 1945 şi radiată, din
nou, la 3 ianuarie 1949.
Pe aceeaşi stradă, la nr. 28 (ulterior, 26), îşi desfăşura activitatea, în 1931,
firma socială „Benvenisty şi Eskenasy” S.I.N.C. care se îndeletnicea cu comerţul de
„manufactură şi mărunţişuri en gross”. Cei doi asociaţi, Benvenisty I. Moscu şi
Eschenasy I. Moscu, constituiseră această asociaţie la 23 septembrie 1919, cu scopul
de a continua comerţul început de părinţii lor, Iacob I. Benvenisti şi Israel Eschenasy,
de la care au preluat „tot activul şi pasivul societăţei în nume colectiv ce a existat
între părinţi”, inclusiv numele firmei şi sediu, care la data respectivă era înregistrat
la nr. 30. În momentul constituirii asociaţiei, capitalul social era în valoare de
400.000 de lei25. În anul 1933, reprezentanţii firmei declarau că: „firma am preluat-o
subsemnaţii în 1919 de la părinţii noştri, importând regulat din Anglia, Austria,
Cehoslovacia, Italia şi Elveţia, în special bumbace şi ţesături de bumbac pentru
uzul ţărănesc, majoritatea clienţilor fiind comercianţi rurali, vânzând doar en gros.
În cursul anului 1931, din cauza crizei şi a insolvabilităţii clientului, am suspendat
importul, însă reîncepând afacerile cerem să ni se dea autorizaţie de import”26.
Firma, cu o vechime de câteva decenii, a fost desfiinţată la 28 februarie 193527.
În perioada 1927–1931, în spaţiul comercial cu nr. 32, găsim firma Iosef
M. Alcalay28 reprezentată de emblemele „Depozitul Naţional – la centrală” şi
„La Postăvăria – sucursale” având ca obiect de activitate comerţul cu: „postăvărie,
manufactură şi haine gata”(în special produse ale fabricilor de postav „Azuga”,
„Buhuşi”, şi „Dorobanţul”). Dacă până în anul 1930, firma avusese sediul principal
25
Idem, firme sociale, dosar nr. 93/1931, f. 1. Moscu (Moise) I. Benvenisti a fost căsătorit cu
Berta I. Eschenasy, fiica lui Israel I. Eschenasy (f. 3) şi Moscu I. Eschenasy a fost căsătorit cu Elena
Sara Aber Aşer Eschenasy, fiica lui Aber Aşer Eschenasy (f. 4).
26
Idem, firme individuale, dosar nr. 2133/1932, f. 1.
27
Idem, firme sociale, dosar nr. 93/1931, f. 7.
28
Idem, firme individuale, dosar nr. 167/1931, ff. 1–7. Iosef M. Alcalay s-a născut la 16 octombrie
1876, la Craiova.
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în Piteşti, str. Şerban Vodă nr. 62, şi în Craiova doar sucursală, în acest an, îşi mută
sediul principal în Craiova, la adresa mai sus menţionată. În acelaşi an, a deschis
mai multe sucursale în Bănie: în str. Al. Lahovary nr. 6, în str. Lipscani nr. 12 unde
se exercita comerţul „de haine gata şi stofe”, şi o alta, tot pe Lipscani, la nr. 74,
colţ cu str. Buzeşti, în casele lui Gheorghe Pleşia, pentru „comerţul de hăinărie,
manufactură, postăvărie şi altele”. Această ultimă filială avea ca element distinctiv
emblema „La postăvăria noastră”. Firma a fost radiată la 7 noiembrie 1931. În acelaşi
an, este înregistrată firma socială „Postăvăria Depozitul Naţional I.M. Alcalay S.A.R.”,
cu un capital social în valoare de 2.000.000 de lei29. Conform art. 1 din statutul
societăţii, „Denumirea societăţii este Postăvăria Depozitul Naţional I. M. Alcalay,
Societate anonimă. Forma societăţii este societate anonimă română pe acţiuni. Sediul
societăţii este Craiova. Societatea poate înfiinţa sucursale, filiale şi depozite, în ţară
şi străinătate, prin decizia consiliului de administraţie”30. Pe baza acestui articol, la
22 ianuarie 1932, Josef M. Alcalay, în calitatea sa de administrator şi asociat,
anunţa că începând cu data de 1 februarie 1932 va mai deschide o sucursală în
Turnu Severin31. Consiliul de administraţie era constituit, în decembrie 1931, din
administratorii: Josef M. Alcalay, arhitect Aurel Focşanu şi M.A. Fenchas. Beico
Goldemberg era director adjunct şi Jacques Funt, procurist. Ultimii doi, împreună
cu Josef M. Alcalay, aveau dreptul de „semnătură socială pentru toate actele şi
operaţiile societăţii”. Un nou consiliu de administraţie a fost ales la 30 iunie 1933
şi avea următoarea componenţă: Ştefan Romanescu, Josef M. Alcalay, arhitect
Aurel Focşanu, M.A. Penchas, A. Lehrmann şi R. Goliger, ca membrii, şi cenzori:
Arh. Em. Vileanu, Dr. G. Rusu şi Zaharia Löbel – titulari, iar supleanţi: C.M. Beiu,
Leopold Morgenstern şi Marcu Schwartz. Începând cu 28 martie 1940, la propunerea
preşedintelui consiliului administrativ, numele societăţii se va schimba în: „Dena”32.
Într-un alt spaţiu comercial, din cadrul aceluiaşi imobil, nr. 32, Marcel Singer33
comercializa, din 16 iunie 1927: „biciclete, gramofoane radio şi maşini de cusut”.
Emblema care identifica firma era „M. Singer”. În martie 1933, a introdus şi
comerţul cu „încălţăminte”. Şase luni mai târziu, firma şi-a încetat activitatea.
Puţin mai sus, (la nr. 35), în 1931, grecul Avram Levy administra magazinul
său de „mărunţişuri”34. Cu toate că, la momentul înfiinţării, 15 ianuarie 1921, practica
comerţul de „agentură şi comision”, în anul 1925 renunţă la acesta şi, odată cu mutarea
sediului în str. Copertari, nr. 27, exercită doar comerţul de mărunţişuri. În acelaşi an,
revine cu comerţul său în str. Lipscani nr. 49 (ulterior 35). Activitatea se diversifică
prin adăugarea comerţului de „manufactură en gros” (1932) şi „parfumerie în genere
29

Idem, firme sociale, dosar nr. 347 bis/1931, nenumerotat.
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Idem, firme individuale, dosar nr. 127/1931, ff. 1–4. Marcel Singer s-a născut la 27 septembrie
1897, în Adjud-Putna.
34
Narcisa Maria Mitu, op. cit. p. 90.
30
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şi magazin universal” (1933). Firma şi-a încetat activitatea la 9 iulie 1938, fiind
radiată la un an după decesul proprietarului. Fiul său, Moritz A. Lewy, care îşi
făcuse ucenicia în magazinul tatălui, a preluat comerţul acestuia, pentru care a obţinut
şi livretul de exercitarea profesiei pe cont propriu la 19 octombrie 1937. După un an, la
20 octombrie 1938, Moritz A. Lewy împreună cu fostul component al firmei Heim
Leon Fii SINC(1920–1931), Leon H. Leon, au pus bazele firmei Moritz A. Lewy &
Leon H. Leon SINC, cu emblema „Avram M. Lewy succesorii”. Cei doi asociaţi
administrau un magazin de „mărunţişuri, galanterie şi tricotaje”, capitalul investit
fiind de 400.000 de lei, depus în părţi egale, de către ambii asociaţi35. În anul 1941,
coasociatul Lewy A. Moritz, supus grec, s-a retras din asociaţie, trecând activul şi
pasivul celuilalt asociat36. Firma a fost radiată din oficiu la 9 noiembrie 194237.
Pe aceeaşi stradă (nr. 41), a practicat, timp de 27 de ani (12 februarie 1914–
9 ianuarie 1941), comerţul cu „pielărie şi articole de cismărie (cuie de lemn,
ştifturi, cuie Wagner, cuie cu floare, potcoave, blacheuri, aţă pentru cismărie, aţă,
ace pentru maşina de cismărie, şireturi pentru pantofi şi ghete, catarame etc)”firma
individuală Moritz Moise Grimberg. În toată această perioadă, firma a fost identificată
după emblema „Ucenicul Vienez”38.
Un alt magazin cu „manufactură, galanterie şi mărunţişuri”, produsele fiind
comercializate en gros şi en detail, era administrat de Nachman Dererea din
12 februarie 192039. Magazinul era cunoscut locuitorilor oraşului după emblema
„La leul african”, şi se afla în imobilul de la nr. 42. În perioada 1917–1920, Nachman
Derereafusese component al unei firme sociale, alături de Avram Brannstain, care
s-a retras din firmă. În anul 1932, Nachman Dererea se ocupa şi cu „importul de
mărunţişuri” (mărgele, dantele de bumbac, ace de siguranţă, franjuri din fir, broderie
bumbac etc.) din ţări precum Italia, Austria, Germania, Elveţia, Cehoslovacia40.
Firma a fost radiată la 9 ianuarie 1941, reînscrisă în 1945 şi radiată la 15 iulie 1948,
35
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, firme sociale, dosar nr. 641/
1938, ff. 5,7. Moritz A. Lewy (Levy) s-a născut la 1 februarie 1895, la Adrianopol, Grecia, şi a venit
în România la 17 august 1921, stabilindu-se în Craiova. A avut câteva absenţe, fiind plecat la Viena
pentru interese comerciale şi familiare. De când a venit în Craiova, a lucrat ca funcţionar comercial,
conducător al magazinului de galanterie şi mărunţişuri al tatălui său, Avram Lewy, care a decedat la
25 mai 1937, în Craiova (ff. 13, 16). Leon H. Leon s-a născut în 1888, în com. Cetate, Dolj. Pe baza
decretului lege nr. 2085 din 28 mai 1919, i-a fost recunoscută cetăţenia română la 14 mai 1938 (f. 11).
El declara că face parte din categoria a II-a de evrei, fiind cetăţean român, decorat cu medalia „Bărbăţie
şi Credinţă cu spade” pentru participarea la campania din Primul Război Mondial (1916–1918); Vezi
şi Georgeta Ghionea, Formerly Jewish Entrepreneurs of Craiova în Iulian Boldea, Dumitru-Mircea
Buda, Cornel Sigmirean, Mediating Globalization: Identities in Dialogue, Târgu Mureş, Editura
Arhipeleag, XXI Press, 2018, p. 362.
36
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţşi Industrie Craiova, firme sociale, dosar nr. 641/
1938, f. 6.
37
Ibidem, f. 1.
38
Idem, firme individuale, dosar nr. 126/1931, ff. 1–6. Moritz Moise Grimberg s-a născut la
28 decembrie 1889, la Focşani, jud. Putna.
39
Ibidem, dosar nr. 92/1931, nenumerotat. Nachman Dererea s-a născut la 15 aprilie 1889, la
Craiova. Avea 4 clase primare.
40
Ibidem, dosar nr. 1989/1932, f. 12.
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fiind înscrisă pe numele lui Iosif. I. Ion care a preluat fondul de comerţ şi sediul. În
1946, cu ocazia revizuirii firmelor, aceasta avea un capital de 1.000.000 de lei. În
octombrie 1947, are loc o restrângere a activităţii comerciale, continuând să exercite
numai „comerţul de galanterie şi mărunţişuri şi manufactură parţial” doar en detail.
În mai 1948, magazinul fiind rechiziţionat de organele Primăriei Municipiului Craiova,
a fost nevoit să-şi mute sediul pe aceeaşi stradă, la nr. 3341.
La 1 mai 1945, la aceeaşi adresă, a fost înregistrată şi firma socială Leon
Schvartz, Mayer Eschenasy et Iosif Gelerter, S.I.N.C., cu emblema „CAUTEX”.
Obiectul de activitate al acestei firme era „manufactură, textile, tricotaje, încălţăminte
de cauciuc şi articole de fierărie, toate en gross”42. Pentru buna funcţionare a
asociaţiei, asociaţii Schvartz şi Eschenasy trebuiau să depună în contul acesteia
câte 1.200.000 de lei şi Gelerter, 600.000 de lei. Retragerea din asociaţie a doi
dintre parteneri (1948) a dus la preluarea activului şi pasivului firmei de către
Mayer Eschenasy43.
Cu importul se mai ocupau: firma socială Leon I. Baruch & Frate S.I.N.C.,
reprezentată de I. Baruch (nr. 53)44, dar şi firmele individuale Efraim A. Eschenasy45,
Mihran Ipranossian46 (nr. 22) ş i Josef Semo47 (nr. 66).
La nr. 45, figura înscrisă în Registrul Comerţului, în 1934, firma socială
Constantin Boroff Fii, S.I.N.C., ai cărei proprietari erau Grigore C. Boroff şi
Constantin Boroff. Emblema care identifica firma era „La plosca naţională”.
Societatea, înfiinţată la 1 iunie 1927, cu un capital de 150.000 de lei, avea ca obiect
de activitate: „fierărie şi mărunţişuri”. După un timp, firma, declarată în faliment, a
fost reabilitată, „admiţându-se lichidarea judiciară, conform jurnalului no. 8894 din
18 mai 1932, şi omologat concordatul preventiv, conform sentinţei comerciale nr.
179/933”48. Primii trei ani de activitate au fost executaţi în sediul din str. Edgar
Quinet, nr. 36, iar în noiembrie 1930 s-a mutat în str. Lipscani49.
Armeanul Hatchadurian Melcon deschidea la nr. 46, la 3 septembrie 1934,
magazinul de manufactură şi galanterie „la Olteanca”50. La etaj, îşi desfăşura activitatea
41

Ibidem, dosar nr. 92/1931, nenumerotat.
Georgeta Ghionea, op.cit., p. 363.
43
Ibidem.
44
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţşi Industrie Craiova, firme individuale, dosar nr. 1993/
1932, nenumerotat.
45
Ibidem,dosar nr. 1994/1932, nenumerotat.
46
Ibidem, dosar nr. 2012/1932, nenumerotat.
47
Ibidem, dosar nr. 2020/1932, f. 1.
48
Idem, firme sociale, dosar nr. 519/1934, f. 1.
49
Ibidem, f. 7.
50
Idem, firme individuale, dosar nr. 2680/1934, ff. 1–18. La 7 mai 1934, Melcon Hatchadurian a
înfiinţat împreună cu Franceska Crusti, din Craiova, societatea în nume colectiv Hatchadurian & Crusti,
cu emblema „La olteanca elegantă” având ca obiect de activitate comerţul de „manufactură, galanterie
şi confecţiuni”. Societatea avea sediul în str. Lipscani nr. 46 şi deţinea un capital de 40.000 de lei.
Firma era condusă de Franceska Crusti, personal sau prin intermediul soţului său, Petre Crusti.
Administrator fusese numit Hatchadurian Melcon. Aveau angajată o casieră. La 6 august 1934 au
renunţat la asociaţie, acvtivitatea fiind continuată de către Hatcadurian Molcon care a luat asupra sa
atât activul cât şi pasivul firmei.
42

Scurt istoric al spaţiilor comerciale din perioada interbelică. Strada Lipscani din Craiova

113

firma socială Sami Amadu & Herman Amadu SINC, având ca obiect de activitate:
„librărie, manufactură, mărunţişuri, coloniale, zarzavaturi de tot felul, agentură
comision şi consignaţie”51. Cei doi parteneri, Sami D. Amadu şi Herman D. Amadu,
au pus bazele asociaţiei la 24 mai 1934. Pentru susţinerea comerţului, au depus un
capital social în valoare de 20.000 de lei. Asociaţii asigurau chiar şi transportul
produselor, cu maşina proprie, marca „Ford”.
În perioada 27 august 1929–7 mai 1935, în imobilul de la nr. 50 (fost 48), a
practicat comerţul cu: „manufactură şi mărunţişuri”, firma individuală Atias Vida,
cu emblema „La porumbul verde”52.
O altă firmă israelită care a funcţionat pe această stradă este firma socială
„Israel & Iacob Baruch”, precedată de insigna „Leon I. Baruch şi Frate Succesori”
SINC, având ca element de identificare emblema „La Mielul Alb”. Asociaţia dintre
Israel Baruch şi nepotul său, Iacob Leon, fiul fostului său partener de afaceri, Leon
Baruch, decedat la 12 octombrie 1933, a fost înregistrată în Registrul Comerţului la
6 octombrie 1933. Această colaborare este o continuare a firmei sociale Leon I.
Baruch şi frate S.I.N.C.53, cu o vechime considerabilă în comerţul craiovean
(31 mai 1916–octombrie 1933)54. Firma nou înfiinţată a preluat întreg activul şi
pasivul societăţii dizolvate şi a continuat să practice acelaşi comerţ: „manufactură
şi mărunţişuri”, care din octombrie 1939 este exercitat en gross şi en detail, la
acelaşi sediu din str. Lipscani nr. 53 (fost 67)55. Potrivit contractului de asociere
semnt la 6 octombrie 1933, firma avea o durată nelimitată. Capitalul cu care s-a
constituit, în valoare de 500.000 de lei, ajunge, în numai câţiva ani, la cifra de
1.872.770 de lei (aprilie 1940)56. Firma a fost radiată la 25 septembrie 1941, întreg
fondul său de comerţ fiind vândut lui Ion C. Pârvulescu, în conformitate cu
aprobarea Ministerului Economiei Naţionale57. Israel Iacob Baruch declara că, prin
comerţul exercitat, erau clasaţi printre comercianţii de vază ai oraşului: „Mă bucur
de o bună reputaţie, şi că comerţul ce exercit împreună cu nepotul meu Iacob Leon
Baruch, prin vechimea lui este necesar în Craiova”58.
„Atelierul de croitorie de dame şi bărbaţi”, înregistrat Francisc Raky la
3 martie 1922, a avut sediu în str. Lipscani nr. 60 (fostă 58) până la 4 mai 1934.
51
Idem, firme sociale, dosar nr. 517/1934, f. 1. Sami D. Amadu şi Herman D. Amadu erau de
naţionalitate română.
52
Idem, firme individuale, dosar nr. 392/1931, ff. 1–7. Atias Vida s-a născut la 15 ianuarie 1877,
la Calafat.
53
Idem, firmesociale, dosar nr. 504/1933, ff. 3, 21; Georgeta Ghionea, art. cit. în op. cit.,
p. 361. Firma Leon I. Baruch şi frate s-a realizat prin asocierea celor doi fraţi, Leon I. Baruch (decedat la
12 octombrie 1933) şi Israel I. Baruch, de naţionalitate otoman.
54
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţşi Industrie Craiova, firme sociale, dosar nr. 504/1933,
ff. 3, 4.
55
Ibidem, ff. 1, 9. Iacob Baruch, prin căsătoria cu Victoria A. Aftalion, a primit ca dotă un
imobil în Bucureşti, str. General Florescu, nr. 10, evaluat la 450.000 lei (f. 30).
56
Ibidem, f. 37.
57
Ibidem, f. 12.
58
Ibidem, f. 20. În 1939, Israel Baruch cerea un „certificat” care să ateste comportamentul
său, fiindu-i necesar la „cererea naturalizării adresată Ministerului de Justiţie”, încă din anul 1925.
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Ulterior a funcţionat la mai multe sedii: str. Regele Ferdinand nr. 3, str. Unirii nr.
41 (3 martie 1941–1 aprilie 1941), şi, înapoi, în str. Lipscani nr. 34. Pentru a putea
achita chiria mult mai costisitoare în sediul din str. Unirii, la 3 martie 1941,
Francisc Raky solicita să i se permită ca, pe lângă activitatea pe care deja o exercita
şi pentru care avea specialişti, să i se permită să adauge şi comerţul cu „articole de
blănărie şi articole de modă”59.
O altă firmă cu vechime pe piaţa oraşului Craiova este şi firma socială
Ştefan Bancov Fii S.I.N.C., constituită prin asocierea fraţilor Ion şi Petre Bancov.
Sub tutela firmei îşi desfăşura activitatea Magazinul universal „La Mielul de Aur”
unde se practica comerţul en gross şi en detail (în clădirea cu nr. 62)60. Firma a fost
înmatriculată la Tribunalul Dolj, în anul 1912, în str. Edgar Quinet, pentru comerţul:
„vânzări de orice fel, mărfuri în genere şi orice fel de operaţii comerciale en gross
şi en detail”, contractul fiind reînoit în 192361. În mai 1932, firma intră în lichidare
judiciară62. Din cauza greutăţilor financiare, clientela fiind de la ţară şi având şi un
portofoliu agricol enorm, cei doi asociaţi au fost obligaţi să ceară un concordat
preventiv în 1933 (contract încheiat între un comerciant insolvabil şi creditorii lui,
prin care se acordă comerciantului reducerea sau amânarea plăţilor, spre a-i îngădui
continuarea comerţului). Începând cu luna ianuarie 1938, au adăugat şi „comerţul
de maşini şi unelte agricole”, iar în februarie 1940, au renunţat la comerţul en gross63.
În ciuda eforturilor depuse de-al lungul timpului pentru redresarea economică a
firmei, nemaiavând capitalul necesar şi nemaifiind posibile aprovizionări noi,
riscau să fie declaraţi în stare de faliment. Din acest motiv, în 1943 au cerut să li se
aprobe autorizaţia de lichidare. Aveau nevoie de această aprobare pentru a putea
aranja cu creditorii care sechestraseră mărfurile64. Primind aprobarea Ministerului
Economiei Naţionale, la 10 februarie 1943 au fost obligaţi să înceteze activitatea
comercială printr-o lichidare totală, fără drept de reaprovizionare şi în termen de
maximum trei luni, cu alte cuvinte până la 1 mai 1943 să radieze firma65. Radierea
s-a realizat la 23 martie 1943, imobilul fiind închiriat unui alt comerciant66.
În imobilul, proprietate personală, situat la nr. 6367, şi-a desfăşurat activitatea,
în perioada 1 septembrie 1933–7 iulie 1941, firma „Efraim Eschenasy Fii, S.N.C.”
59
Idem, firme individuale, dosar nr. 1581/1931, ff. 1–6. Francisc Raky s-a născut la 30 mai
1883, în com. Aradul Nou, jud. Arad.
60
Idem, firme sociale, dosar nr. 511/1933, f. 1
61
Ibidem, f. 3.
62
Ibidem, f. 7.
63
Ibidem, ff. 9, 10
64
Ibidem, f. 30. Mărfurile sechestrate au fost ridicate de armată pentru confecţionarea
echipamentului necesar, fără a le achita. Au fost acuzaţi de sabotaj economic, marfa considerată
neetichetată fiind confiscată. În aceste momente dificile, au fost nevoiţi să renunţe la o parte din
personalul angajat, pe care a plasat-o la alte magazine, păstrând numai un angajat pensionar şi două
funcţionare.
65
Ibidem, f. 11.
66
Ibidem, f. 16.
67
Ibidem, dosar nr. 500/1933, f. 17. Imobilul se afla în proprietatea firmei, avea o valoare
locativă de 60.000 de lei anual, fiind evaluat la 1.300.000 de lei.
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a cărei emblemă era „La Filip”68. Cei doi asociaţi, Albert E. Eschenasy şi Morytz
E. Eschenasy, prin noua firmă, continuau să exercite comerţul de „manufactură şi
fierărie”, practicat anterior, la aceeaşi adresă, de tatăl lor, prin firma Efraim A.
Eschenasy (1900 – 3 octombrie 1933). În noua firmă a fost investit un capital de
300.000 de lei. Retrăgându-se din asociaţie, la 9 octombrie 1933, Efraim A. Eschenasy
a cedat şi vândut copiilor săi, Albert şi Morytz E. Eschenasy, tot fondul de comerţ
şi magazinul de manufactură, la preţul de 430.000 de lei69. În octombrie 1939,
Morytz E. Eschenasy anunţa că, comerţul de manufactură (din care făceau parte fire
de bumbac, de tot felul) şi fierărie pe care îl avea organizat pe secţiuni separate şi cu
personal separat, era exercitat en gross şi en detail70. Situaţia se repetă la 7 iulie 1941,
când întreg fondul de comerţ este vândut comerciantului Petre Georgescu. Din
documente aflăm că firma a fost radiată din oficiu la 12 septembrie 194171.
Vecin (nr. 64) îi era magazinul Fridei Goldstein, care exercita comerţul cu:
„manufactură şi piei brute”, cunoscut de-a lungul timpului după emblema „La vulpea
roşie”72. La debut (15 martie 1924)a exercitat comerţul „cu alimente şi pielărie crudă”.
La aceeaşi adresă, a funcţionat, începând cu 3 noiembrie 1932, şi magazinul grecului
Sabetay S. Sabetay al cărui obiect de activitate era „produse de manufactură,
galanterie, mărunţişuri, confecţii şi încălţăminte”73. După trei ani de activitate,
a mutat sediul în str. Emil Gârleanu nr. 7, unde a fucţionat până la 23 ianuarie 1941,
când a radiat firma.
Cadrul legislativ propice dar şi dezvoltarea economică a ţării au dus la
înfiinţarea multor societăţi comerciale şi individuale care reprezentau în România
interbelică o „afacere de familie”. Domeniile de activitate erau dintre cele mai
diverse, distingându-se: ateliere de prelucrat piele, ateliere de croitorie, ateliere de
tinichigerie, magazine universale, de manufactură, de mărunţişuri, de umbrele,
biciclete, gramofoane, radio şi maşini de cusut, instrumente muzicale.
Urmărind scurta prezentare a comercianţilor de pe strada Lipscani, observăm
că ponderea cea mai mare o deţin negustorii evrei. Renumite în peisajul negustoresc
68
Ibidem, ff. 1, 50. Albert Efraim Eschenasy a fost căsătorit cu Ernestina M. Lewy, fiica
comerciantului Maier S. Lewy (f.3); La 24 octombrie 1939, Moritz E. Eschenasy, prin căsătoria cu
Lidia A. Eschenasy, a adus ca dotă suma de 380.000 lei, destinată cumpărării unui imobil în Craiova,
str. Lipscani nr. 64 (f. 6). Moritz E. Eschenasy împreună cu soţia deţineau un imobil cu o valoare
locativă de 35.000 de lei anual, evaluat la cca 1.000.000 de lei. Albert E. Eschenasy poseda un imobil
cu o vloare locativă de 17.000 de lei anual, evaluat la 500.000 de lei (f. 17). Anterior, cei doi asociaţi
lucraseră ca funcţionari comerciali.
69
Ibidem, f. 21.
70
Ibidem, f. 11.
71
Ibidem, ff. 25, 31,33.
72
Idem, firme individuale, dosar nr. 250/1931, ff. 1–3. Frida Goldstein s-a născut la 12 octombrie
1876, la Roman.
73
Narcisa Maria Mitu, art. cit. în op. cit. p. 91. În perioada 5 septembrie 1924–29 octombrie 1932,
pe când locuia în oraşul Turnu Severin, a deţinut în str. Calea Traian, Casele Gh. Stoicescu, nr. 133, un
spaţiu comercial unde comercializa produse de manufactură, galanterie şi mărunţişuri. Firma cunoscută
sub emblema „La Albina”, a fost radiată în octombrie 1932, când comerciantul a părăsit oraşul.
Sabetay S. Sabetay a venit în România pe 5 martie 1906 şi a fost căsătorit cu Marieta I. Eschenasy.
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craiovean erau familiile: Eschenasy, Bancov, Baruch, Boroff, Heim, Lewy, Benvenuty
etc. a căror activitate comercială era transmisă din generaţie în generaţie. Am remarcat
că unii comercianţi s-au bucurat nu numai de aprecierea clienţilor, ci şi a instituţiilor
de profil, Camera de Comerţ recomandând ca unii dintre ei să fie medaliaţi „pentru
cinstea şi corectitudinea comercială”, cu medalia „Meritul Comercial şi Industrial”,
cl. a II-a.
A SUMMARY HISTORY OF THE COMMERCIAL PREMISES DURING
THE INTERWAR PERIOD. LIPSCANI STREET IN CRAIOVA
(Abstract)
Throug our approach we have tried to restore the history of some foreign entrepreneurs
that distinguished themselves in the commercial scenary of Lipscani street in Craiova. The
documents kept in the archives transpose us into a vintage décor that evokes a lot of history,
talking about the famous characters of the old trade: Eschenazy, Benvenisty, Nachmansohn,
Lewy, Baruch, Segal.
Keywords: the 20th century, Craiova, Lipscani street, economic evolution, entrepreneur.

REPERE SOCIAL-ECONOMICE ÎN EVOLUŢIA URBANĂ
A ORAŞULUI CRAIOVA. ÎNTREPRINZĂTORI EVREI
(SECOLUL AL XIX-LEA, PRIMA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XX-LEA)*
GEORGETA GHIONEA**
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, prin numărul
şi importanţa lor economică, evreii din localitatea Craiova reprezentau cea mai mare
comunitate izraelită din Oltenia. Întreprinzătorii evrei, individual sau în asociaţie,
se remarcau spre finalul secolului al XIX-lea în peisajul industrial, comercial şi
bancar al localităţii. Pornind de la noi date oferite de sursele primare ale timpului,
dar şi de la variate surse edite, ne-am permis o nouă incursiune economică în
trecutul unor vechi întreprinzători evrei din oraş1.
Conform recensământului din anul 1831, în Craiova erau înregistraţi „82 capi
de familie (328 de suflete), dintre care 37 cu supuşenie străină”2. Recensământul
efectuat în anul 1860 scoate în evidenţă o majorare a populaţiei de origine evreiască,
în localitate fiind înregistraţi 495 de izraeliţi3. În anul 1898, în Marele Dicţionar
Geografic al României, în dreptul acestei comunităţi apare cifra de 2.305 evrei4, iar
pentru anul 1899, apare o nouă majorare, în localitate fiind înregistraţi 2.891 de evrei5.
Dintr-o statistică a meseriaşilor din România, publicată în anul 1901, aflăm că în
Craiova existau 4.758 de meseriaşi, dintre care: „2.769 erau români, 1.703 erau
străini creştini şi 286 erau evrei”6. Structura ocupaţională a comunităţilor evreieşti din
Oltenia, în general, şi Craiova, în particular, ne indică o comunitate urbanizată, care a
participat în mod activ la viaţa economică şi culturală a localităţii, iar asupra activităţilor
desfăşurate de către aceştia ne-am oprit în paginile următoare.
Pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea deţinem puţine informaţii cu
privire la practicarea meseriilor de către evreii din localitate. Printre meşteşugarii şi
negustorii craioveni – catagrafiaţi în anul 1831 – îi găsim menţionaţi ca bogasieri
(negustor de articole de manufactură, în special de pânzeturi fine pentru căptuşeli de
haine) pe următorii evrei: Lazăr Hazenbercî, David Schenazi şi încă doi evrei cu
**

Cercetător Ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova al Academiei Române; e-mail: getaghionea@yahoo.com.
1
A se vedea: Georgeta Ghionea, Fomerly Jewish entrepreneurs of Craiova, în Iulian Boldea,
Dumitru-Mircea Buda, Cornel Sigmirean (coord.), Mediating Globalization: Identities in dialogue,
Tg. Mureş, Editura Arhipelag XXI, 2018, pp. 360–364.
2
Ion Dongorozi, Aşezările evreeşti din Oltenia – după război (1920–1929), în „Arhivele Olteniei”,
Serie Veche, nr. 49–50/mai–august 1930, pp. 157–159.
3
Ibidem.
4
George Ioan Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, vol. II, Bucureşti, 1899, p. 740.
5
Ion Dongorozi, art. cit., în loc. cit., p. 159.
6
Industrie. Statistica meseriaşilor din România, în „Revista Economică”, Anul III, nr. 20/25 mai
1901, p. 222.
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 117–131
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nume omonime, „Rafail Sason ovreiul” şi „Sason Rafail ovreiu”, probabil tată şi fiu,
ambii localizaţi în mahalaua Sf. Ilie. Tot pentru anul 1831, deţinem informaţii despre
„Ilieci Costandin ovreiu ot mahl. Popa Anghel” care apare la categoria fişicîcii, dar şi
despre Mircuşi Penhazi şi Saliel Samoil, menţionaţi ca geamgii7. Prima menţiune a
numelui Moisi A Mendel datează din anul 1839, când acesta era înregistrat ca
giuvaiergeriu8. În anul 1841 (1 septembrie), comerciantul evreu Lazăr Fermo închiria
o prăvălie la „Răscruci... pă 2 ani, 8 luni şi 24 zile, pă an 1.000 lei (chirie)”9, iar
„Mercuş ovreiu, tenechegiu” închiria o prăvălie ce aparţinea bisericii Sf. Ilie, pentru
un an (1841–1842)10. O altă dovadă a prezenţei negustorilor evrei în Craiova ne este
oferită de un document din anul 1849, din care am aflat despre existenţa lui „Celebun
ovreu, tutungiu”, a lui Moise Penhas şi a lui Maier Iosif11. Dintr-o listă, datată
februarie 1852, care conţine fabricile existente în Craiova, în Despărţirea de Roşu
aflăm despre Iosif Moise, Iancu şi Moise Hazan, proprietari de mori cu cai, care
produceau făină „mutmel (făină albă de calitate superioară)”, pospai şi griş12.
Pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea, informaţiile privind prezenţa
şi statutul economic al evreilor craioveni se înmulţesc. În analiza structurii meseriilor
pe care evreii le-au practicat, am pornit de la statistica întocmită în ultimul deceniu
al secolului al XIX-lea, în numele Camerei de Comerţ şi de Industrie din Craiova,
de către secretarul instituţiei, Ştefan G. Saita13. Din datele prezentate în această
statistică, coroborate cu documente studiate de noi în arhive sau cu diferite surse
edite, desprindem diversitatea activităţilor negustorilor şi meseriaşilor locali, dar şi
faptul că din punct de vedere etnic, cea mai mare concentrare în economie am
găsit-o în rândul românilor, urmaţi de evrei, sârbi şi bulgari.
Au existat câteva domenii în care evreii craioveni au deţinut supremaţia, aşa
cum a fost cazul tipografilor14, al bijutierilor15 sau al ceasornicarilor16. Industriaşi
7

Meşteşugari şi neguţători din trecutul Craiovei. Documente (1666–1865), Bucureşti, 1957,
p. 200 (în continuare se va cita: Meşteşugari şi neguţători...).
8
Ion Pătraşcu, O familie de industriaşi evrei: Mendel, în „Excelsior”, an II, nr. 5/1997, Craiova, p. 9.
9
Meşteşugari şi neguţători..., p. 269.
10
Ibidem, pp. 269–270.
11
Ibidem, pp. 290–291.
12
Ibidem, p. 294.
13
Statistica întocmită de Ştefan G. Saita poate fi consultată în Dinică Ciobotea, Marusia
Cârstea, Ion Zarzără, Documente economice privind circumscripţia Camerei de Comerţ şi Industrie
Dolj (1865–1949), Craiova, Editura Universitaria, 2015, pp. 129–163.
14
Samitca şi-a început activitatea în jurul anului 1835, ca „legător de cărţi”. Tipografia „Philip
Lazăr” a fost instalată la Craiova, în anul 1874, iar din anul 1880 figurează cu numele de Filip Lazăr.
Tipografia Fraţii Benvenisti (Sandu şi David) a început să funcţioneze în anul 1876. Pentru detalii, a se
vedea: Ignat Samitca, în „Almanach tipografic”, Anul VI, nr. 6/1903, pp. 60–61; Prof. C. D. Fortunescu,
Începuturile tipografiei în Craiova, în „Almanahul Graficei Române”, 1926, pp. 120–121; Niculae
Th. Ionniţiu, Istoria Editurii Româneşti, Bucureşti, Editura Cartea Românească, f.a.
15
Statistica întocmită de Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova menţionează, la categoria
bijutieri, cinci firme, toate administrate de evrei: A. Glonştein (firmă înregistrată în Craiova, din anul
1897, în str. Madona Dudu), Bernard Kraidman (1891), M. Silberman (1878), B. M. Schulder (1875)
şi Moisi A. Mendel&Fii (1839), în Dinică Ciobotea, Marusia Cârstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 133.
16
Adolf Ebner (şi-a înregistrat firma în anul 1874), G. Rosenstein (1892), B. Silberman (1895),
Iosef N. Eskinasy (1898), Ignatz Bauch (1897), S. Silberman (1880), Solomon Dorfman (1897),
Solomon S. Fldmesser (1897), în Dinică Ciobotea, Marusia Cârstea, Ion Zarzără, op. cit., pp. 142–143.
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de origine evreiască, individual sau în asociaţie, îşi desfăşurau activitatea în
Craiova, în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea. Astfel, la finele anului
1892, aici figurau două ateliere mecanice, proprietăţi ale lui Gustav Burhard şi Iosif
Lachman17. Din anul 1885, Gustav Wolf a deţinut, în str. Libertăţii, la nr. 3, un
atelier de lăcătuşerie, considerat „cel mai reputat atelier pentru construcţiuni de
fier”18. Din lista cu industriaşi a făcut parte şi Johan Kasper, care a administrat, din
anul 1879, o fabrică de dimie şi pături, în str. Doamnei. În preajma anului 1900,
Fabrica Kasper & Herbert, nume sub care o găsim în documente, se adresa în
special nevoilor populaţiei rurale19. În anul 1895, Adolf Waidmann inaugura o
fabrică, cu o secţie de turnătorie şi cu cinci lucrători. Până în anul 1900, acesta a
adăugat secţii de mecanică, strungărie, fierărie şi tâmplărie20.
Strâns legată de comerţul cu cereale, a fost industria morăritului, în care
capitalul evreiesc era bine reprezentat, la sfârşitul secolului al XIX-lea. În anul 1852,
în str. Bucovăţ, la nr. 90, a început să funcţioneze moara lui Mendel, sub firma
socială Moisi A. Mendel & fii21, iar din anul 1861, în str. Cereş, la nr. 28, a fost
pusă în funcţiune moara cu aburi a lui Pepi B. Pomerantz. În lista întreprinderilor
industriale din Craiova, din anul 1875, apare menţionată, în str. Caracal, la nr. 29,
moara cu aburi administrată de Marcu Weiss (din anul 1884, firma socială a
societăţii este Marcu Weiss & fii22). Isack I. Beligrădeanu a fost proprietarul morii
din str. Barbu Catargiu, nr. 72, aflată în funcţiune din anul 1893, iar în str.
Abatorului, la nr. 58, a funcţionat moara cu aburi a lui Aşer (Eser) Eschinas23.
Evreii craioveni au practicat toate meşteşugurile tradiţionale, desăvârşind
meserii moştenite pe parcursul mai multor generaţii sau au fost deschizători de
drumuri în domenii de activitate, neocupate de alţii. Pentru finele secolului al XIX-lea,
sursele studiate consemnează, în Craiova, un singur alamagiu (Tobias Hirsch Joseph),
un singur poleitor de rame (Isac Leon) şi un singur comerciant de vopseluri (Iacob
Hirsch). Inedite pentru perioada pe care o studiem sunt şi cele două depozite de piane
administrate de reprezentanţii acestei comunităţi: M. I. Schroter şi Felix Raichel.
La vârsta de 81 de ani (51 de ani petrecuţi în România), Felix Raichel solicita
17

Dinică Ciobotea, Marusia Cârstea, Ion Zarzără, op. cit., p. 116.
Gheorghe Gherghinescu, Banca Naţională a României. Sucursala Craiova. Băncile în
„Cetatea Băniei”, vol. I, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2015, p. 281.
19
În anul 1902, fabrica Kasper & Herbert, a fost distrusă de un incendiu, iar pentru refacerea
ei a fost necesar un capital de 500.000 de lei, cel mai important creditor fiind Banca Comerţului din
Craiova. În preajma Primului Război Mondial, Fabrica de postav Oltenia – nume sub care o regăsim
după refacere – producea postavuri militare, în Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond
Banca Comerţului, dosar 27/1913, ff. 1–10 (în continuare se va cita: S.J.A.N. Dolj); Georgeta Ghionea,
Istoria băncilor urbane din Oltenia (1880–1948), Craiova, Editura Aius, 2009, p. 95.
20
D. E. Petrescu, Un splendid colţ din România-Mare, Craiova, f.a., p. 145.
21
S.J.A.N. Dolj, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar 59/1904, ff. 8–9.
22
Ibidem.
23
Familia Eschenazy face parte din comunitatea evreilor sefarzi, care s-ar fi aşezat în Craiova,
în jurul anului 1650. Primul membru al familiei semnalat în documente a fost Aşer (Eser) Eschinas
(Eschenazy), în: Prof. Albert Zimbler, Mărirea şi decăderea Băncii Fraţii Aşer Eschenasy, în:
„Excelsior”, an II, nr. 5/1997, Craiova, p. 8.
18
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naturalizarea română cu dispensă de stagiu, motivând faptul că a fost util ţării prin
„dezvoltarea industriei pianelor şi pianinelor”24, pe care le construia în atelierul său
din Craiova, încă, din anul 1874. De la înfiinţarea atelierului şi până în anul 1926,
Felix Raichel a construit „192 de piane, dintre care 26 au fost vândute în Craiova şi
Turnu Severin”25.
Dintre meşteşugurile tradiţionale care au captat atenţia capitalului evreiesc
redăm pe cele considerate de noi mai importante, menţionând şi numele celor care
au reuşit să se facă cunoscuţi, de către marea majoritate a populaţiei locale: cizmari:
Ioseph Iancu, Moscvu Leon; curelari: Eduard Baer, Elias Smelver; croitori pentru
cavalerie: Buich Samoel, Iulius Segal, Leon Svegher, Segal Israil; croitori pentru
militari: Albert Preis, Irichman Presman; pielari: Iosif I. Salom, Moritz Reis26,
Max Salom27 (str. Fraţii Buzeşti); pălărieri: Albert Landau, Albert Roth, Louis Barer28;
corsete: I. Wexler; confecţii pentru dame: David Baruch; ceaprazari: Herman
Solomon (1880), Iosef Rubin Rosenberg (1889), I. Silberman (1890)29; tâmplari:
Avram Maisler, Adam Maer, Iosif Anghel, Moise Simion30; tinichigii31; producători
de mobilă: Carol Bucholtz, Finchel&Braunstein, Louis Ratz32; sticlari: Avram M.
Rosentveig, Hirsch Efraim, Solomon Schwartz33.
O serie întreagă de meserii – mai noi în epocă – completează imaginea
contribuţiei evreilor la viaţa economică a localităţii, în ultima jumătate a secolului
al XIX-lea. Astfel, întâlnim: anticari, berari, fotografi, opticieni (I. Schvartz34),
turnători, strungari, pictori de firme sau fabricanţi de apă gazoasă (Albert Schwartz,
Leon Schwartz, Wilhelm Moss35).
Tot mai mulţi negustori evrei sunt menţionaţi în ultimele decenii ale
secolului, în centrul comercial al localităţii. Fie că au fost librari (Iosef Benvenisti,
Gherman şi Filip Lazăr36), comercianţi de stofe (Isach I. Cohen, Leon M. Esychinasy),
24
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de haine vechi (Santu Salom), de coloniale sau de mărunţişuri (Isac I. Ligi), aceştia
s-au impus pe piaţa locală. Cu toate că la sfârşitul secolului al XIX-lea identificăm
destui de mulţi negustori evrei craioveni, ei nu au reuşit să dobândească o poziţie
dominantă, aşa cum s-a întâmplat în comerţul cu bani.
Anuarul comercial din anul 1898, în dreptul bancheri îi menţionează pe
următorii: A. L. Fermo, Fraţii Aşer Eschenasy, Isak Z. Blaunştein37. Însă, între
„oamenii care au dat viaţă afacerilor de bancă la Craiova”38, putem trece şi alte
nume, printre care: Poumay, Făreanu, Fermo Lazăr fiu şi Rafael S. Penchas39. În
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, comptuarele (casele de bancă) care
funcţionau în Craiova aparţineau evreilor, şi tot evrei au fost şi cei mai mulţi zarafi
(Asericu Eskenasy, Morinicu Penchas, Heinricu Lazăr, Măcicu Penchas, Mayer
Cohen, M. E. Solomon, Moscũ D. Semo, Rafael Penchas, David Alire Ascher,
Levi Iacob)40.
La începutul secolului al XX-lea, în Craiova, morile şi brutăriile ocupau un
loc important în cadrul industriei locale, tăbăcăriile îşi diversificaseră producţia, se
înfiinţaseră ateliere pentru prelucrarea lemnului, iar pe principalele artere de
comunicaţie se întâlneau la tot pasul manufacturi, coloniale, galanterii, pielării,
papetării, ceasornicării, bijuterii, pescării etc. Diversitatea meseriilor practicate de
evrei se observă şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. Dintre comercianţii
evrei care şi-au desfăşurat activitatea pe str. Unirii, la nr. 49, îl menţionăm pe
B. Silberman, administratorul primei fabrici de ştampile de cauciuc şi metal41. Pe
aceeaşi arteră comercială, la nr. 53, S. Lazăr Benvenisti administra un Mare Bazar
(librărie, galanterie, papetărie), sub emblema „La Amicul Veritabil”, la nr. 85 (sub
Hotel Paris), I. Feingold deţinea o ceasornicărie42, iar G.M. Sternberg deţinea un
magazin cu haine gata pentru dame, cu emblema „La Mireasa”43. În anul 1910,
37
Isak Z. Blaunştein, o casă de bancă mică, care şi-a avut sediul în str. Madona Dudu, din
anul 1880. În anul 1919, în documente apare ca societate în nume colectiv, cu un capital social de
200.000 de lei. Societatea nu mai figurează în statistici, după anul 1929, în Ghionea Georgeta, Istoria
băncilor urbane din Oltenia, în date, statistici şi corespondenţă (1880–1948), Târgovişte, Editura
Cetatea de Scaun, 2015, p. 145.
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Pentru detalii, a se vedea: Georgeta Ghionea, Circulaţia monetară în Oltenia secolului
al XIX-lea, în „Arhivele Olteniei”, Serie Nouă, Bucureşti, Editura Academiei Române, nr. 24/2010,
pp. 163–171; Idem, Din trecutul unei vechi familii din Craiova: Familia Eschenasy, în Sorin Liviu
Damean, Marusia Cîrstea (coord.), Continuitate istorică în spaţiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac
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Adolf şi Iosef Ebner, comercianţi din Craiova, se asociază în vederea desfăşurării
comerţului „de bijuterie, orologerie şi accesorii”, sub firma socială „Adolf Ebner et
fiu”, în str. Unirii, nr. 8244, iar la nr. 97, M. Segall s-a remarcat ca proprietar al
magazinului de maşini de cusut „La Marca Ţărei”. Pe str. Madona Dudu, la nr. 55,
Jean Klein a administrat un atelier de cismărie şi pantofi, sub emblema „La Idealul
Formei”, iar în str. Lipscani, la nr. 67, Leon I. Baruch administra un mare magazin
cu articole de manufactură, mărunţişuri, băcănie şi fierărie, „La Mielul Alb”45,
casă fondată în anul 1885.
În anul 1920, între întreprinderile industriale din Oltenia, înscrise la Camera
de Comerţ şi de Industrie Craiova, figurează şi franzelăria administrată de Iulius
Schmidt, cu începere din anul 190846. Iohan Kasper, Thomas Herbert şi George Kasper
se asociau, de la 1 ianuarie 1911, în scopul „fabricării şi vânzării de postavuri şi
articole similare”, sediul societăţii lor fiind în str. D. A. Sturdza, la nr. 10647. Felix
Waidmann (fratele lui Adolf Waidmann) administra, cu începere din anul 1912, un
atelier mecanic48, iar în anul 1924, inaugura cel de-al X-lea motor cu ţiţei lucrat în
ateliere sale, „un motor de 70 de cai putere” destinat unei mori din comuna Hotaru,
judeţul Romanaţi49.
Cariera de intelectual şi profesiile liberale devin, la începutul secolului
al XX-lea, tot mai atrăgătoare. Găsim tot mai multe persoane de origine evreiască
printre medicii, dentiştii sau farmaciştii craioveni: Dr. M. Cohn (doctor în chirurgie
dentară, str. I.C. Brătianu50), Dr. Jean Zwiebel, str. Unirii, nr. 13351, Dr. Hirsch
Solomon (specialist în boli interne, str. I.C. Brătianu), Dr. Hirsch Martin (Unirii
colţ cu Copertari), Dr. Rebeca Hirsch, Dr. Zwilinger (str. Justiţiei), Dr. Segal Laurian
(str. Buzeşti), I. Bacher, dentist52, Iosif Schuster, farmacist53.
În prima jumătate a secolului al XX-lea, mulţi dintre industriaşii sau
comercianţii evrei, mai sus enumeraţi, au fost membri fondatori şi acţionari principali
în cadrul unor întreprinderi industriale sau au activat ca membri în consiliile de
administraţie ale unor importante instituţii bancare locale. Unul dintre cele mai
reprezentative exemple a fost „Fabrica de postav Oltenia” (fostă Kasper & Herbert),
fondată în anul 1914, care a produs postavuri militare. Între acţionarii principali ai fabricii
44

M. O., nr. 131/14 septembrie 1910, p. 5.414.
M. O., nr. 180/ 14 august 1926, p. 12.213.
46
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 29/1926, f. 64.
47
M.O., nr. 246/6 februarie 1911, p. 10.243.
48
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 29/1926, f. 64.
49
Anunţuri, în „Arhivele Olteniei”, Serie Veche, anul III, nr. 16/noiembrie–decembrie 1924,
45

p. 545.
50

Dinică Ciobotea, art. cit., în loc. cit., p. 379.
Gheorghe Gherghinescu, op. cit., p. 424.
52
Pagina publicitară, în „Anuarul Ziarului Patria”, Craiova, 1906, p. 253.
53
Prof. Univ. Dr. Al Olaru, Medici evrei în Craiova, în „Excelsior”, an II, nr. 5/1997, Craiova,
51

p. 3.

Repere social-economice în evoluţia urbană a oraşului Craiova

123

au fost următorii: Isac I. Beligrădeanu & Fils, Thomas Herbert şi W.I.T. Theegarthen54.
În anul 1919, era fondată, cu denumirea „Comerţ şi Industrie”, o societate al cărei
obiect de activitate a fost următorul: „propăşirea comerţului şi industriei, pentru
asigurări generale şi transporturi”55. Fondatori şi principali acţionari au fost: Isac
Beligrădeanu & Fils, I. Eskenasy, Alfred Mendel, Mendel Moisi&Fii56.
Banca Comerţului a fost înfiinţată în anul 1897, sub formă de societate
cooperativă de credit, cu durata nelimitată57. Între membrii fondatori am constatat
prezenţa unor persoane bine cunoscute în lumea financiară, mari proprietari, comercinaţi
şi negustori ai vremii. Printre aceştia s-au remarcat: Israel I. Eschenasy, bancher şi
mare proprietar58, C. Ianischewski, Isac I. Beligrădeanu & Fils, Paul Lazăr, Sc. Moscu,
comercianţi şi proprietari. Între membrii fondatori ai Băncii Oltenia, bancă din
finanţa mijlocie, înfiinţată în februarie 190459, regăsim următorii evrei: Emanoil
David60, Ed. Konteschweller, proprietarul uneia dintre cele mai vechi farmacii din
Oltenia, C. Ianischewski asociat la firma Saita&Ianischewski, Adolf Ebner, proprietar
al unui magazin de bijuterii şi ceasornicărie în str. Unirii, nr. 13361, iar din primul
consiliu de administraţie a făcut parte Israel I. Eschenasy62. În anul 1907, a fost
fondată „Banca Muncei”, cu un capital social de 163.600 lei, din iniţiativa lui
Samuel I. Beligrădeanu, care a îndeplinit şi funcţia de preşedinte, în primul consiliu
de administraţie. O parte dintre acţionarii societăţii au participat şi la fondarea Băncii
Oltenia: Ed. Konteschweller, Emanoil David, Adolf Stern63. La fondarea Băncii
Craiovei, în anul 1908, au participat şi comercianţii şi proprietarii Beligrădeanu64.
Pentru prima jumătate a secolului al XX-lea, în patrimoniul Serviciului
Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj am găsit numeroase documente privitoare la
activităţile practicate de evreii craioveni. Ca izvor istoric le considerăm importante,
deoarece ne oferă date interesante despre familii evreieşti care au activat în
comerţul local şi despre credibilitatea negustorilor. Drept urmare, pe câteva dintre
acestea, considerate de noi mai importante pentru perioada studiată, le redăm mai
jos.
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ANEXA NR. 1
Contract de societate65
Subsemnaţii M.I. Benvenisti şi Moscu Eschenasy, ambii comercianţi, domiciliaţi
în Craiova, preluând asupra noastră tot activul şi pasivul societăţii în nume colectiv
ce a existat între părinţii noştri Iacob I. Benvenisti şi Israel Eschenasy am convenit
la rândul nostru să ne asociem în nume colectiv şi cu răspunderi nemărginite pentru
continuarea şi exercitarea aceluiaşi comerţ.
Obiectul societăţii noastre va fi, aşadar comerţul de manufactură angro, cu
sediul în Craiova, str. Lipscani, No. 30 şi sub aceeaşi firmă socială: Benvenist &
Eskenasy.
Capitalul social iniţial este de lei 400.000 (patru sute mii), aparţinând în
mod egal ambilor asociaţi. Acest capital social va trebui să fie sporit tot prin
aporturi egale, treptat cu desvoltarea afacerilor societăţii noastre.
Fiecare din asociaţi are, de o potrivă, dreptul de administraţie, precum şi
dreptul de a semna firma socială şi de a angaja în mod valabil societatea noastră
înaintea instanţelor judecătoreşti şi în genere înaintea oricăror autorităţi publice,
pentru toate cazurile şi chiar pentru acelea în care s’ar cere o procură specială.
În fiecare an în luna Maiu vom face inventarul şi vom încheia bilanţul.
Beneficiile nete, caşi eventuale la pagubă se va repartiza în mod egal între ambii
asociaţi.
Societatea noastră începe la 1 Octombrie, iar durata ei este nelimitată, însă
nici unul din noi nu se va putea retrage din societate, mai înainte de inventarul din
1925, în care caz asociatul care se retrage va trebui să notifice formal celuilalt
asociat voinţa sa, cu cel puţin şase luni înainte de încheerea bilanţului care se va
întocmi dupe normele şi evaluările inventarului, din anul precedent.
Pe baza acestui inventar drepturile cuvenite asociatului retras vor fi lichidate
în numerar. În caz de deces a unuia din asociaţi, activul şi pasivul societăţei trece
de plindrept, asupra asociatului rămas în viaţă, cu obligaţia pentru dânsul de a
achita moştenitorilor asociatului decedat în termen de şase luni dela data decesului,
capitalul cuvenit acestuia, dupe ultimul inventar – bilanţ semnat de asociatul
decedat, cu o dobândă de 8% pe an, dela data aceluiaşi bilanţ şi până la achitare.
Acesta fiind singurul drept al moştenitorilor, ei nu vor putea cere aplicarea
de sigilii, pe activul societăţii şi nici un nou inventar.
Făcut în dublu exemplar astăzi în 23 Septembrie 1919, în Craiova.
(ss) M. I. Benvenisti
(ss) Moscu Eschenasy
(ss) G. D. Pencioiu, avocat
65
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ANEXA NR. 2
Contract de asociaţiune66
Între subsemnaţii Iosef A. Elias, comerciant, domiciliat în Craiova, str. CuzaVodă, No 51, şi Lazăr A. Asriel, comerciant, domiciliat în Bucureşti, str. Sfinţilor,
No 17, a intervenit astăzi următorul contract de asociaţiune:
1. Obiectul societăţei este comerţul cu cherestea având drept domiciliu locul
viran situat în str. Cuza-Vodă No. 51.
2. Capitalul social este de lei 125.000 (una sută două zeci şi cinci mii), din
cari lei 30.000 (trei zeci mii) a fost depus de asociatul Iosef A. Elias în numerar şi
mărfuri, iar lei 95.000 (nouă zeci şi cinci mii) a fost depus de asociatul Lazăr A.
Asriel.
3. La fiecare fine de an, făcându-se bilanţul, câştigul sau în cas nenorocit
paguba se va repartiza în două părţi egale adică câte 50% (cinci zeci la sută) de
fiecare asociat.
4. Beneficiile rezultate din această asociaţiune, la încheerea bilanţului de fine
de an, nu se vor ridica, ci se vor capitalisa spre a se da o extensiune mai mare
afacerei.
5. Nici un asociat nu are dreptul de a retrage vreo sumă de bani din misa sa
socială, în tot timpul asociaţiunei şi până la dizolvarea societăţei.
6. Firma socială va fi Elias & Asriel, Societate în nume colectiv cu sediul în
Craiova str. Cuza-Vodă No. 51.
7. Semnătura socială aparţine fie căruia din asociaţi în parte, care va semna
direct numele firmei. De asemenea fie care asociat va fi în drept de a representa
firma înaintea Justiţiei, autorităţilor şi pieţei comerciale.
8. Durata asociaţiei este de cinci ani, cu drept prelungire sau denunţare
înaintea împlinirei termenului.
9. În caz că, ceea ce să ferească Dumnezeu, unul dintre asociaţi va deceda în
timpul acestei asociaţiuni, tovărăşia nu se va putea disolva înaintea termenului
stipulat. Pe asociatul Iosef A. Elias îl va urma la asociaţiune soţia sa, care va
beneficia de toate avantagiile, sau va suporta toate pagubele ce vor resulta din
întreprinderea de mai sus, iar pe asociatul Lazăr Asriel îl va urma în asociaţiune
moştenitorii săi legali.
Făcut în Craiova la 15 Aprilie 1921.
(ss) Iosef A. Elias
(ss) Lazăr A. Asriel
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ANEXA NR. 3
Contract de societate
în nume colectiv67
Între subsemnaţii Fraţii Leon I. Baruch şi Israel I. Baruch ambii comersanţi,
cu domiciliul în Craiova, s’a încheiat astăzi următorul contract de asociaţie, care
este o continuare a contractului de asociaţie aut. De Trib. Dolj. S. III la No.
1767/916, cu următoarele modificări:
Convenim să continuăm între noi cu începere de astăzi societatea în nume
colectiv ce a existat până acum.
Această societate preia asupra ei tot activul şi pasivul comerţului de manufactură
şi mărunţişuri, ce a fost exercitat de vechea societate astfel cum rezultă din bilanţul
încheiat în registrele vechei societăţi cu data de 9 Maiu 1926.
Toate operaţiunile comerciale făcute până astăzi de vechea societate şi
trecute în registrele sale trec de drept prin efectul acestei operaţiuni asupra
societăţei ce înfiinţăm.
Obiectul societăţei noastre este continuarea şi exercitarea comerţului de
manufactură şi mărunţişuri, cu sediul social în Craiova Str. Lipscani No. 67, fără
altă sucursală şi fără procuratori.
Miza socială depusă de fiecare dintre asociaţi este repartizată astfel:
Leon I. Baruch lei 1.026.240 bani 65
Israel I. Baruch lei 976.240 bani 60
Total lei
2.002.481 bani 25
Se specifică că conform registrelor noastre imobilul în care exercităm acest
comerţ aparţinând ambilor asociaţi în mod egal şi fiind trecut în registrele noastre
cu valoarea lui de lei una sută cinci mii, această valoare face parte integrantă din
capitalul social specificat mai sus, care capital este conform cu bilanţul încheiat la
9 Maiu 1926.
Capitalul social arătat mai sus va putea fi sporit în aceiaşi proporţie de către
ambii asociaţi în cazul când exercitarea comerţului nostru ar simţi nevoie.
Pe fiecare an, în cursul lunei Maiu vom face inventarul şi vom încheia
bilanţul. Bneficiul net care va rezulta, dupe deducerea cheltuielilor generale va fi
repartizat în mod egal între ambii asociaţi şi tot în aceiaşi proporţie va fi suportată
şi paguba, ferească Dumnezeu.
Toate prelevările pe care asociaţii le vor face din cassa socială, pentru
trebuinţele lor personale se vor scade din partea lor de capital.
Termenul acestei societăţi îl fixăm cu începere de azi pe timpul nelimitat,
însă cu facultatea pentru fiecare din asociaţi a se putea retrage din societate chiar
înainte de expirarea însă în cursul lunei Maiu când se face inventarul trebue să
avizeze pe celălalt asociat cu 6 luni de zile mai înainte.
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Într-un atare caz, asociatul care rămâne în afacere va prelua asupra sa tot
activul şi pasivul social cu obligaţiune de a lichida drepturile asociatului care se
retrage pe baza ultimului bilanţ încheiat în luna Maiu a ultimului an, adică anul
respectiv, plătindu-i drepturile sale cuvenite în capital şi beneficiu în termen de trei
ani de zile, socotiţi dela ultimul bilanţ, fără dobândă în numerar, în rate egale
semestriale, avându-se bine înţels în vedere totdeauna valuta forte a datei când
trebue să se facă plata semestrială.
În caz de deces al unuia din asociaţi înainte de expirarea termenului asociaţiunei
nu se va putea aplica sigilii şi închide magazinul, moştenitorii asociatului decedat,
fie majori, fie minori reprezentanţi prin tutorele lor, vor avea facultatea sau să
continuie societatea cu asociatul supravieţuitor, în care caz ei vor avea aceleaşi
drepturi şi obligaţiuni ca asociatul decedat, cu condiţiune de a desemna pe unul
dintr-ânşii care să ia locul celui decedat sau să să retragă din asociaţiune, în care
caz se vor conforma întocmai stipulaţiunilor prevăzute mai sus.
Firma socială va fi „Leon I. Baruch şi Frate” cu emblema „La Mielul Alb”,
adică aşa cum a fost şi până acum.
Fiecare din asociaţi are dreptul a administra afacerile societăţei, a semna
firma socială şi a reprezenta societatea atât înaintea Justiţiei cât şi faţă de terţele
persoane, precum şi înaintea tuturor autorităţilor de orice natură ar fi ele.
Delegăm pe Dl. Avocat I. Mitrică din Craiova cu îndeplinirea tuturor
formalităţilor cerute de lege pentru afişarea, publicarea şi transcrierea acestui
contract de asociaţie ca el să fie valabil putând să semneze ori unde va fi nevoie în
numele societăţei cum şi în registrul de firme.
Pentru care am format prezentul contract în dublu exemplar.
Făcut azi 31 Iulie 1925 în Craiova.
(ss) Leon I. Baruch
(ss) Israel I. Baruch
Scriitor, redactor şi martor pentru identitatea părţilor
(ss) Ioan Mitrică, Avocat Craiova
ANEXA NR. 4
Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova
Oficiul Registrului Comerţului
Certificat68
Având în vedere cererea înregistrată la Nr. 230 a firmei Efraim Eschenazy
Fii din Craiova.
68

S.J.A.N Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, Firme Sociale, dosar 500/1932, f.n.
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Certificăm prin aceasta că firma Efraim A. Eschenazy Fii cu petiţia înregistrată
la No. 923 din 3 octombrie 1933 a cerut înmatricularea sa în registru analitic de
firme sociale al Oficiului Registrului de Comerţ după cum se specifică mai jos:
1. Denumirea firmei: Efraim A. Eschenasy Fii;
2. Sediul: Craiova, str. Lipscani, nr. 63;
3. Felul întreprinderii: întreprindere comercială;
4. Data înscrierii: 3 octombrie 1933;
5. Obiectul comerţului: manufactură şi fierărie;
6. Dacă firma funcţionează la data eliberării certificatului: Firma a fost
înmatriculată în registrul analitic al Oficiului registrului de comerţ sub Nr. 510
social la data de 3 octombrie 1933 şi funcţionează în prezent;
7. Numele persoanelor care angajează valabil firma prin semnătura pusă pe
avere: Firma este valabil angajată prin semnătura Dlor:
a) Albert E. Eschenasy – asociat
b) Moritz E. Eschenasy – asociat
Firma poate fi angajată valabil prin semnătura unui dintre asociaţi.
1936 Observaţiuni: Această firmă este urmarea firmei Eschenazi A. Efraim
care datează din anul 1900 cu acelaşi comerţ şi acelaşi sediu şi care a fost radiată
la 3 octombrie 1933, înscriindu-se pe numele Efraim Eschenazy Fii.
Drept care am eliberat prezentul certificat spre a-i servi la nevoie.
Preşedinte
Secretar
Şeful biroului

Nr. 230 1936 Ianuarie

ANEXA NR. 5
Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova
Oficiul Registrului Comerţului
Certificat69
Având în vedere cererea înregistrată la Nr. 1900 din 30 Aprilie 1936 făcută
de firma HAIM LEON FII din Craiova,
Certificăm prin aceasta că firma Haim Leon Fii cu petiţia înregistrată la Nr.
173 din 18 iunie 1931 a cerut înmatricularea în registrul analitic de firme sociale
ale Oficiului Registrului de Comerţ după cum se specifică mai jos:
1) Denumirea firmei: Haim Leon Fii.
2) Sediul: Craiova str. Buzeşti, Nr. 17.
3) Felul întreprinderii: Întreprindere comercială.
69

Ibidem, dosar 19/1931, f.n.
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4) Data înscrierii: 18 iunie 1931.
5) Obiectul comerţului: comerţ de manufactură, lipscănie, mercerie, marghitănie,
pielărie, băcănie, coloniale, mărunţişuri.
6) Dacă firma funcţionează la data eliberării certificatului: Firma a fost
înmatriculată în registrul analitic de firme sociale al Oficiului Registrului de comerţ
sub Nr. 9 şi funcţionează în prezent.
7) Numărul persoanelor care angajează valabil firma prin semnătura pusă pe
cerere: Mayer Levy şi Rafael Penchas, singur împuterniciţi de a angaja valabil firma.
8) Observaţiuni: Firma datează de la 17 Ianuarie 1920.
Drept pentru care am eliberat prezentul certificat spre a-i servi la nevoie.
Nr. 1900
30 Aprilie 1936
Secretar,(ss) indescifrabil
Şeful Biroului, (ss) indescifrabil
ANEXA NR. 6
Act de asociaţie70
Subsemnaţii: Moritz A Lewy din Craiova, str. Dima Popovici 9 şi Leon H.
Leon din Craiova, str. Unirii, no 61 constituim o societate în nume colectiv, în
următoarele condiţiuni:
1. Societatea în nume colectiv e formată din noi doi ca asociaţi sub firma –
emblemă AVRAM LEVY SUCCESORI MORITZ A LEVY şi LEON H LEON; cu
sediul în Craiova, str. Lipscani, no. 35.
2. Semnătura socială va fi valabilă numai prin semnătura ambilor asociaţi
cari obligă astfel exclusiv societatea.
3. Obiectul societăţii este exercitarea comerţului de mărunţişuri, galanterie,
tricotaje etc.
4. Fiecare din noi va aduce ca aport social suma de lei două sute mii (200.000)
parte în numerar şi parte în mărfuri.
5. Beneficiile sau pierderile se împart în mod egal între noi.
6. Societatea va începe să funcţioneze de fapt şi de drept dela data înscrierii
firmei, pe un termen nelimitat. Drept care am făcut prezentul act în dublu exemplar
luând fiecare din noi câte unul, azi 9 Februarie 1938, în Craiova.
Moritz A. Levy
Leon H. Leon
70

Ibidem, dosar 641/1938, f.n.
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ANEXA NR. 7
Domnule Ministru71,
Subsemnatul Moritz A Levy, domiciliat în Craiova, str. Dima Popovici, no. 9
vă rog respectuos să binevoiţi a aproba înscrierea la Camera de Comerţ şi Industrie
din Craiova, Oficiul Registrului de Comerţ a firmei societăţii în nume colectiv ce
constituie subsemnatul cu cumnatul meu Leon H. Leon sub denumirea Moritz A
Levy & Leon, pentru comerţul de galanterie şi mărunţişuri cu sediul în Craiova.
Această firmă va fi continuarea comerţului exercitat de defunctul meu tată
A. M. Levy decedat în anul 1937, conform actului anexat.
În sprijinul cererii mele anexez aici următoarele:
1. Livretul de exercitarea profesiei pe cont propriu no. 106.426 liberat de
Ministerul Muncii cu no. 4.323 din 8.10.1937.
2. Biletul de liberă petrecere no. 2.989 liberat de Chestura Poliţiei Municipiului
Craiova, Biroul de Siguranţă.
3. Certificatul de Naţionalitate şi protecţie no. 84/937 liberat de Consulatul
Regal al Greciei la Bucureşti.
4. Extractul 9.302/937 Primăria Municipiului Craiova de decesul tatălui meu
Avram M. Levy.
5. Certificatul cu no 45.458/937 liberat de Biroul de Cazier şi Identificare
constatând că nu am fost condamnat pe ultimii 10 ani.
6. Certificatul No. 13.374 liberat la 21. 12. 1937 de Portăreii Tribunalului
Dolj, constatând că nu am poliţe, pe ultimii 10 ani.
7. Declaraţia autentificată de judecătoria Ocolului Urban Craiova, no 1/1938 prin
care arăt că voi investi un capital de lei 200.000 în întreprinderea comercială ce voi face.
Cu deosebită stimă,
Din Craiova, str. Dima Popovici, nr. 9
D-lui Ministru al Industriei şi Comerţului, Bucureşti.
ANEXA NR. 8
Certificat72
Noi, Chestorul Poliţiei Municipiului Craiova
Spre satisfacerea cererei făcută prin petiţiunea înregistrată la no 376/1938 şi
pe baza referatului dat de către Biuroul Controlului Străinilor de pe lângă această
Chestură de Poliţie.
Certificăm că dl. Mortiz A. Lewy, domiciliat în acest oraş, str. Tache Ionescu,
No 35, posedă la Oficiul Controlului Străinilor dosarul personal cu No 2989 ca supus
71
72

Ibidem.
Ibidem.
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Greciei, din care rezultă că este născut la 1 Februarie 1895 în oraşul Adrianopol –
Bulgaria şi a venit în România prin punctul de frontieră Turnu Severin în ziua de
17 August 1921, stabilindu-se în Craiova, unde locuieşte şi astăzi cu următoarele
lipsuri din ţară: dela 6 Septembrie – 24 Octombrie 1921; dela 9 Noiembrie 1921 –
18 Ianuarie 1922; dela 16 Martie – 24 Iulie 1922; dela 28 Septembrie 1922 –
19 Aprilie 1923; dela 23 Iulie 1923 – 20 Mai 1924; dela 21 Iunie – 5 Decembrie
1924; dela 2 Ianuarie – 8 Mai 1925; dela 17 Iulie – 10 Decembrie 1925; dela
28 Decembrie 1925 – 8 Mai 1926; dela 29 Decembrie 1926 – 1 Februarie 1927 şi
dela 23 August la 24 Septembrie 1930. În timpul acestor lipsuri din ţară a fost la
Viena pentru interese comerciale şi familiare.
Dela data venirei sale în România şi până în prezent, sus numitul străin a locuit
numai în Craiova, unde tot timpul a exercitat profesiunea de funcţionar comercial,
conducător al magazinului de galanterie şi mărunţişuri al tatălui său Avram Lewy,
care a încetat din viaţă în această localitate la 25 Mai 1937, iar dela această dată
continuă comerţul exercitat de către defunctul său tată, obţinând pentru aceasta şi
livretul de exercitarea profesiunei pe cont propriu cu No 106426, din 19 Octombrie
1937, dela Ministerul Muncii – Direcţiunea Muncii. A posedat întotdeauna acte
valabile de călătorie, în prezent având certificat de naţionalitate dela Consulatul
Greciei la Bucureşti, care ţine loc de paşaport, bilet de liberă petrecere dela această
Chestură de Poliţie şi livretul de exercitarea profesiunei specificat mai sus, toate
valabile până la 31 Decembrie 1938.
Acest certificat urmează a se elibera spre a servi străinului pentru înscrierea
firmei sale comerciale la Camera de Comerţ şi Industrie din Craiova.
Chestorul Poliţiei
(ss indescifrabil)
No 401/1938
SOCIO-ECONOMIC LANDMARKS IN CRAIOVA’S URBAN
LANDSCAPE. JEWISH ENTREPRENEURS (THE 19th CENTURY
AND THE FIRST HALF OF THE 20th CENTURY)
(Abstract)
Through our approach we have tried to restore, according to our possibilities, the
history of some Jewish entrepreneurs that distinguished themselves in the industrial and
commercial scenery of Craiova. The sources point out some Jewish families living together
in the same town (Eskenasy, Baruch, Samitca, Benvensti, Mendel, Waidmann etc.), who
enjoyed financial constancy and owned priority in the following fields: ready-made clothes
for men and women, hosier’s, draper’s, grocer’s, printing house, stationery, colonial goods.
We took the necessary steps to restore, according to our possibilities, from the “Jewish
entrepreneurs” history, the ones who worked in Craiova area.
Keywords: Craiova, 19th–20th century, Jew, economic evolution, entrepreneur.
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75 DE ANI DE LA BOMBARDAMENTELE AERIENE AMERICANE
ÎN CRAIOVA
ALEXANDRU DANEŞ*
Acum 75 de ani, Craiova trăia unul dintre cele mai dramatice momente din
existenţa sa modernă: bombardamentele americane asupra oraşului.
Armata a 15-a Aeriană a Statelor Unite ale Americii (15th Air Force) a fost
constituită la 1 noiembrie 1943, având în prima lună cartierul general la Tunis, iar
ulterior la Bari, în Italia. Noua poziţionare a permis avioanelor americane să atingă
cu uşurinţă ţinte strategice din sudul Germaniei şi Franţei, din Austria, Italia,
Ungaria şi întreg sud-estul Europei. În România, principalele obiective stabilite de
Aliaţi au fost distrugerea facilităţilor de prelucrare a petrolului, în special din zona
Ploieşti, precum şi compromiterea reţelelor de transport militar spre frontul de est1.
În acest sens, încă din prima lună a campaniei de primăvară, începută la 4 aprilie
1944, aviaţia aliată a bombardat principalele centre economice şi strategice din
România: Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Turnu Severin, Galaţi, Câmpina, Moreni.
La 6 mai avea să-i vină şi Craiovei rândul, ulterior fiind ţinta altor două
bombardamente americane, pe 6 şi 24 iunie. După cum se va vedea, oraşul a fost
complet nepregătit pentru a înfrunta forţele inamice2. „Formaţiuni puternice de
bombardiere grele, escortate de avioane de vânătoare, au atacat importantele centre
feroviare de la Braşov, Turnu Severin, Piteşti, Craiova şi Câmpina, realizând
numeroase lovituri directe”3.
La 5 mai 1944, prin ordinul de operaţii nr. 51 al 55th Bomb Wing din cadrul
Armatei a 15-a Aeriene a SUA4 s-a dispus bombardarea, în dimineaţa zilei următoare,
a complexului feroviar din Craiova ca ţintă primară, gările din oraşele Turnu Severin
şi Niş (Serbia) fiind desemnate drept ţintă alternativă, respectiv în ultimă instanţă.
Această acţiune era socotită „planul A” al zilei (Plan Able). Conform acestui plan,
*

Cercetător independent; e-mail: alexdanes2002@gmail.com.
A se vedea http://465th.org/History/PDFs/783rd%20History.pdf (accesat în 23 iulie 2019).
2
Privitor la măsurile de apărare pasivă luate în Craiova, dar şi la atmosfera generală din oraş,
a se vedea Şerban Pătraşcu, Măsuri de apărare pasivă la Craiova în timpul bombardamentelor
aeriene din anul 1944 (I), în „Arhivele Olteniei” nr. 30/2016, pp. 135–143; Ibidem (II), în „Arhivele
Olteniei” nr. 31/2017, pp. 163–175.
3
Communique du G.Q.G. Allie, în „L’Echo d’Alger”, an 33, nr. 12.292 din 8 mai 1944, p. 1.
4
The U.S. National Archives and Records Administration, War Department. Army Air Forces.
6/20/1941–9/26/1947, Series: World War II Combat Operations Reports, 1941–1946 (în continuare,
se va cita: NARA), Headquarters 55th Bomb Wing, Operations Order Number 51. Mulţumiri cercetătorului
Cristian Grill penru semnalare.
1

ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 133–144
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Grupurile de Bombardament 460, 464 şi 465 urmau să decoleze de pe aerodromurile
Spinazzola şi Pantanella la sud de Foggia şi, după intrarea în formaţie prevăzută la
ora locală 9.09 deasupra sudului Italiei, urmau să traverseze Adriatica, apoi, pe ruta
Budva–Radujevac (în Iugoslavia) să se îndrepte spre Craiova, unde trebuiau să
ajungă aproximativ la ora 11.10. Fiecare aparat de zbor de tip B-24 Liberator urma
să arunce asupra ţintei câte 10 bombe convenţionale de 227 kg, eşalonat, de la
înălţimile de 6100 m (grupul 465), 6400 m (grupul 464) şi 6700 m (grupul 460), în
această ordine. Un grup de vânătoare era prevăzut să escorteze formaţiunile de
bombardament pe durata misiunii în România. Întoarcerea urma să se facă pe aceeaşi
rută ca la venire. În acelaşi timp, în cadrul planului operaţional al acelei zile, alte
grupe de bombardament au primit ca misiune bombardarea unor ţinte strategice –
în principal feroviare – din oraşele Braşov, Piteşti, Câmpina şi Turnu Severin.
Importanţa strategică a obiectivului craiovean a fost detaliată în „Anexa de
Informaţii” ataşată ordinului misiunii respective5: „Situaţia critică a căilor ferate
inamice, în contextul luptelor de pe frontul rusesc şi al atacurilor noastre reuşite, a
determinat inamicul să recurgă la exploatarea facilităţilor de importanţă secundară.
Complexul feroviar Craiova se află pe linia principală dintre Budapesta şi
Bucureşti, care este artera cea mai însemnată de transport a bunurilor între
Germania şi frontul rusesc. Pe 18 aprilie, complexul era în plină activitate, fiind
observate 6 locomotive şi 260 de vagoane, plus alte 20 de vagoane pe linia spre
Calafat. La data respectivă se lucra din greu în atelierul de locomotive. Între timp,
activitatea din această zonă a crescut fără îndoială. Complexul feroviar Craiova
reprezintă o ţintă de valoare mare, cu atât mai mult cu cât este unul dintre puţinele
din România care încă nu a fost atacat”. Acţiunea coordonată din 6 mai era astfel
menită „să ofere un sprijin direct şi imediat operaţiunilor ruseşti, în contextul în
care inamicul transportă provizii şi trupe spre frontul de est”.
În aceeaşi anexă era reliefată precaritatea apărării antiaeriene româneşti din
Craiova: „conform informaţiilor obţinute în urma efectuării a şase zboruri de
recunoaştere între 26 februarie şi 25 aprilie 1944, nu există apărare antiaeriană în
zona ţintei primare. Cu toate acestea, aparatele noastre de zbor au fost vizate de
circa 25 de salve de artilerie antiaeriană grea. Se va ţine cont de faptul că
actualmente inamicul îşi întăreşte apărarea antiaeriană în Balcani. În zonă ar putea
fi aduse tunuri antiaeriene montate pe vagoane de tren. Pe baza acestor rapoarte,
misiunea se poate aştepta la foc antiaerian limitat până la moderat”.
În ceea ce priveşte aviaţia de apărare, după ce „pe 4 aprilie au fost semnalate
cincisprezece Messerschmitt Bf 109 [...] zborul de recunoaştere din 2 mai 1944 a
depistat un singur avion de vânătoare pe aerodromul din Craiova [...] [şi alte]
treisprezece pe pista de la Roşiorii de Vede, la 60 de mile sud-est”. Elementele
respective urmau a fi angajate în luptă spre estul Olteniei de către alte unităţi ale
5

No. 51.

NARA, Headquarters 55th Bomb Wing, Intelligence Annex No. 51 to Operations Order
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aviaţiei americane. În aceste condiţii, era apreciat că românii ar opune o rezistenţă
limitată deasupra Craiovei, iar cele cinci grupuri cu peste 200 de avioane de
vânătoare de care dispunea 306th Fighter Wing urmau să ofere o protecţie suficientă
pe toată durata misiunii coordonate din România.
Urmărind raportul misiunii grupului de bombardament 4606, se poate vedea
cum a decurs misiunea din punctul de vedere aliat. După decolare şi intrarea în
formaţie, care s-au executat la timp, aeronavele au întâlnit escorta de avioane de
vânătoare P-47 la Kruševac (Serbia). Cele 27 de bombardiere ajunse deasupra
Craiovei7 şi-au lansat încărcătura deasupra ţintei începând cu ora 11.30. Din cauza
blocării mecanismului de stocare/eliberare a proiectilelor, la sfârşitul acţiunii un
avion a rămas cu cinci, iar altul cu toate cele zece, ele fiind evacuate manual la
întoarcere deasupra Serbiei, respectiv deasupra Mării Adriatice. Din ceea ce a putut
observa personalul de zbor, a fost lovită în plin zona macazelor din nord-vestul
gării, o locomotivă din acel loc fiind distrusă, iar magaziile adiacente au fost
avariate considerabil. La faţa locului nu a fost depistat niciun avion sau tun
antiaerian românesc sau german. Toate bombardierele au revenit la bază pe aceeaşi
rută – după ce s-au despărţit de avioanele de vânătoare la Kruševac – unde au
aterizat la ora 14.15. Pe drumul de întoarcere au fost observate nouă barje trase de
un remorcher în apropiere de Vidin, cu destinaţia Turnu Severin, şi un convoi de
camioane pe drumul spre Caraula.
Conform informaţiilor primite la cabinetul Mareşalului Antonescu, Gara
Craiova şi liniile de garaj – mai puţin una – au fost distruse. De asemenea, piaţa
gării şi magaziile de mărfuri au fost serios avariate. Cu toate acestea, autorităţile
locale sperau să repună circulaţia feroviară în funcţiune până seara.
Au mai fost afectate suburbana Bariera Vâlcii, unde s-au înregistrat 6 case
dărâmate şi numeroase victime pe câmp (morţi şi răniţi), şi Bariera Amaradiei,
unde au fost lovite curtea Cercului Teritorial de Recrutare şi adăpostul Spitalului
Militar de la Şcoala Normală de Fete „Madona-Dudu” (azi Colegiul Naţional
„Ştefan Velovan”), din care au fost scoşi 15 morţi.
Bombele cazute în centrul Craiovei au distrus 38 de clădiri. S-au semnalat
mitralieri inamice la periferii. În oraş au fost înregistraţi iniţial circa 30 de morţi şi
20 de răniţi8.
6

NARA, Headquarters 460th Bombardment Group, Narrative Report, Mission #20, Operations
Order # 51.
7
Ibidem, 3 avioane nu au mai decolat, iar al patrulea s-a întors din drum, toate din cauza
problemelor tehnice.
8
ANIC, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Cabinet Militar Ion Antonescu, dosar 89/1944
(în continuare, se va cita: PCM-CMIA), ff. 43, 121, 125, 130, 134, 138, 140. Conform informaţiilor
de care dispunea Prefectura Dolj, numărul total al morţilor, din oraş şi suburbane, se situa la 45.
Totodată au mai fost semnalate lansări izolate de bombe incendiare şi semnale luminoase în noaptea
de 7 spre 8 mai, fără a produce pagube sau victime. Conform Cezar Avram, Mihaela Bărbieru, Craiova
in the years of the Second World War: June 1941 – August 1944, în „Anuarul Institutului de Cercetări
Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»”, vol. XVII, 2016, p. 132.
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Pe 8 mai, Mareşalul Ion Antonescu a vizitat gara şi zonele distruse din
vecinătate, precum şi cantina Crucii Roşii, unde s-a interesat de calitatea hranei
refugiaţilor9.
6 iunie. „În cursul dimineţii, aviaţia anglo-americană a executat atacuri
de teroare asupra oraşelor Ploieşti, Braşov, Galaţi, Craiova, Râmnicu Vâlcea şi a
15 localităţi din judeţe [...] Numeroşi locuitori paşnici, copii, femei şi bătrâni au
căzut victime acestui nou atac de teroare. Numeroase locuinţe ţărăneşti, şcoli şi
biserici de stat au fost distruse. Conştiinţa universală să judece cum e lovit un
popor, care luptă pentru viaţa şi libertatea lui, de către aceia care au justificat
intrarea lor în război afirmând că luptă pentru dreptatea şi libertatea tuturor”10.
Pe 6 iunie, la ora 5.34, cele 40 de aparate B-24 Liberator ale grupului 376 de
bombardament au decolat de pe aerodromul San Pancrazio din Italia cu misiunea
de a ataca rafinăria de petrol Româno-Americană din Ploieşti. Două avioane s-au
reîntors devreme la bază din cauza unor probleme la motoare, 28 şi-au aruncat
bombele asupra rafinăriei, iar 10 au trebuit să abandoneze ţinta primară datorită
perdelei de fum ridicată peste obiectiv de către apărarea antiaeriană de la Ploieşti.
Deoarece ţinta secundară era acoperită de nori, avioanele s-au îndreptat spre
Craiova, unde la ora 10.02 au lansat vizual asupra complexului feroviar 2,27 tone
de bombe convenţionale.
La Craiova, alarma a fost dată imediat după intrarea avioanelor inamice pe
teritoriul României, la 8.18 şi s-a terminat la 11.40. Zonele afectate din oraş s-au
concentrat în cartierul gării, în special pe străzile Sf. Gheorghe Nou (azi, Păltiniş şi
Basarabia), Gherceşti (Bulevardul Decebal), Fraţii Goleşti şi Bulevardul Carol I,
unde au fost distruse 24 de case, avariate 68 şi demolată o magazie cu făină a
fabricii de pâine „Traiul”. S-au înregistrat 3 morţi şi 7 răniţi11.
24 iunie. „În cursul dimineţii, aviaţia anglo-americană a bombardat oraşele
Ploieşti şi Craiova, producând pagube şi victime în populaţia civilă”12. În
dimineaţa zilei de 24 iunie, grupurile 454, 455, 456 şi 459 ale 304th Bomb Wing
au decolat de pe aerodromurile San Giovanni, Stornara şi Giulia din Italia, având
ca ţintă atelierele de reparaţii material rulant „Malaxa” din Craiova (transferate în
1949 uzinei „Electroputere”). Din cele 162 de bombardiere B-24 Liberator
pornite de la bază, 146 au ajuns deasupra oraşului, unde au lansat bombe
convenţionale între 9.20 şi 9.46 fără a li se opune vreo rezistenţă. În cursul
9

Cezar Avram, Mihaela Bărbieru, op. cit., p. 132.
Comandamentul de Căpetenie al Armatei, Comunicat asupra operaţiunilor din ziua de
6 iunie 1944 (fragment), în „Curentul”, an XVII, nr. 5859 din 9 iunie 1944, p. 1.
11
PCM-CMIA, ff. 312, 380, 383, 397, 423–424. La Prefectura Dolj erau raportate 95 de case
distruse sau avariate, precum şi un incident din 10 iunie 1944, când un avion aliat a mitraliat
rezervorul de apă al oraşului. Conform Cezar Avram, Mihaela Bărbieru, op. cit., p. 132.
12
Fragment din Comandamentul de Căpetenie al Armatei, Comunicat asupra operaţiunilor
din ziua de 24 iunie 1944 (fragment), în „Curentul”, an XVII, nr. 5877 din 27 iunie 1944, p. 1.
10
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misiunii deasupra României au fost escortate de 35 de avioane de vânătoare P-38
Lightning din 82nd Fighter Group13.
Alarma aeriană a fost dată la 8.45 şi a încetat la 11.34. La ţinta principală,
Atelierele de reparat material rulant „Malaxa”, aflate în construcţie, au fost distruse
trei barăci, dormitoarele, sala de mese şi infirmeria, însă atelierele propriu-zise au
fost avariate doar în parte. Pierderile umane erau estimate la circa 20 de morţi şi
10 răniţi, iar operaţiunile de recuperare au fost îngreunate din cauza bombelor
neexplodate. Linia CFR Craiova–Calafat a fost distrusă pe o lungime de 400 m, iar
cea dintre Craiova şi Cârcea pe o lungime estimată între 250 şi 500 m, între
cantoanele 172 şi 173.
În apropiere a fost lovit cu severitate şi cartierul militar. La Regimentul 1
Pionieri au fost distruse un grajd, un şopron cu materiale vechi de geniu, o remiză
de scânduri pentru trăsuri, iar o remiză cu material şi patru barăci demontate au
fost grav avariate. La Regimentul 1 Călăraşi au fost distruse două grajduri, trei
remize, un atelier a fost grav avariat, iar şapte vagoane cu paie şi patru vagoane
cu fân au fost incendiate. Aici s-au înregistrat doi militari morţi şi alţi trei răniţi.
Au mai fost atinse rampa militară spre Calafat, Regimentul 1 Artilerie Grea şi
Regimentele 9 şi 14 Artilerie, ultimul având un pavilion avariat şi un subofiţer
rănit. La depozitul de muniţii de la Bariera Caracal au fost raportaţi doi soldaţi
răniţi.
În Parcul Bibescu (azi Romanescu) din apropiere s-au semnalat
numeroase bombe explodate şi neexplodate. La nord de parc, au fost afectate
străzile Mircea Vodă, Gheorghe Asachi (azi Voinicului), Jitianu (azi, Corneliu
Coposu) şi Ghica Vodă (azi, Eroilor), iar la vest cartierul Belcineanu (azi 1
Mai), cu trei morţi şi un rănit, şi suburbana Lascăr Catargiu, unde au explodat
între 5 şi 10 bombe, au fost demolate parţial 6 case şi avariate alte 5 (între care
şi postul de jandarmi), însă nu au existat victime. La sud de parc, în suburbana
Romaneşti au explodat circa 600 de bombe şi au rămas neexplodate 5, fiind
semnalaţi 10 morţi.
În nordul Craiovei au fost lovite suburbanele Bordei şi Gherceştii Noi. În
prima au explodat circa 400 de bombe, iar 10 au rămas neexplodate, având ca
rezultat 7 morţi, 6 răniţi, 9 case demolate, 4 case dărâmate parţial, şi 6 avariate.
În cea de-a doua au explodat aproximativ 200 de bombe, iar 5 au rămas
neexplodate. S-au înregistrat 4 morţi, 8 răniţi, 9 case distruse, 7 demolate parţial
şi 30 avariate.
În total, în oraşul Craiova (fără suburbane) au fost semnalate circa 340 de bombe
explodate şi 10 neexplodate, 46 de morţi şi 16 răniţi, 24 de case distruse, 23 demolate
13

A se vedea http://www.455th.org/Missions/June%201944/PDFs/June%2024.pdf (accesat în
23 iulie 2019).
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parţial şi alte 60 avariate. De asemenea, toate legăturile telefonice au fost întrerupte,
mai puţin cele prin Timişoara14.
Planurile germane de bombardament
În octombrie 1944, Serviciul de informaţii al Luftwaffe pentru frontul de est
a elaborat documentaţia pentru o serie de ţinte strategice româneşti, în cazul în care
acţiuni de bombardament germane în România ar fi fost posibile. Zona Craiovei
avea desemnate patru obiective, dintre care trei fuseseră definite de către germani
încă din 15 iulie 194015:
A) SO 41.224: Podurile suprapuse pentru şosea şi cale ferată de la Podari,
realizate din beton armat, cu patru pile, având o lungime de circa 255 m şi o lăţime
de 7 m. Distrugerea acestui obiectiv ar fi întrerupt legăturile spre Calafat.
B) SO 43.242: Podul pentru şosea de la Bucovăţ, din piatră, cu 17 pile având
spărgătoare de gheaţă, lung de circa 270 m şi lat de 7 m.
C) [fără număr de obiectiv]: Depozitul de muniţie de la Bariera Caracal,
constituit dintr-un buncăr înconjurat de un val de pământ, în suprafaţă de circa 350
mp, fără legătură la calea ferată.
D) SO 40.209: Complexul feroviar Craiova, în suprafaţă de aproximativ
8500 mp, cu următoarele puncte de interes:
1) Atelierele şi depourile de locomotive şi vagoane
2) Placa turnantă cu diametrul de 20 m
3) Magazia de mărfuri
4) Gara şi dispeceratul de circulaţie
Drept ţinte alternative au fost desemnate gările Caracal şi Piatra Olt.
Evoluţiile de pe frontul de est au determinat abandonarea acestui proiect.
*
La 2 aprilie 1945, Primăria Municipiului Craiova a înaintat Ministerului
Afacerilor Interne o sinteză, ce se voia a fi definitivă, referitoare la distrugerile
provocate de bombardamentele aliate. Cifrele sunt semnificativ reduse faţă de cele
14

PCM-CMIA, ff. 535, 548, 549, 552, 553, 556, 586, 589, 590. Toate cifrele sunt date după
raportul Şefului Secţiei a 8-a A.A.T. din 29 iunie. Valorile iniţiale ale pagubelor au fost mult exagerate,
de exemplu pentru oraşul Craiova fiind indicate în seara zilei de 24 iunie 78 de morţi, 10 răniţi, 42 de case
distruse şi 128 de case avariate. Trebuie luate în considerare comunicaţiile dificile care existau imediat
după bombardament, precum şi raportările duble. Datele centralizate de care dispunea Prefectura Dolj,
pentru oraş şi suburbane, indicau 91 de morţi, 56 de răniţi şi 261 de case afectate de bombardament
(dintre care 146 în oraş). Conform Cezar Avram, Mihaela Bărbieru, op. cit., p. 132.
15
A se vedea http: //www.wwii-photos-maps.com/romania/slides/Craiova%20% 20064.html şi
http://www.wwii-photos-maps.com/romania/slides/Craiova%20%20065.html (accesat în 23 iulie 2019).
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raportate în zilele care au urmat bombardamentelor americane, iar componenta
umană lipseşte complet16:
1.

2.

3.

Numărul imobilelor sinistrate

Distruse total

Avariate peste
30%

A. Clădiri cu locuinţe
B. Clădiri publice
C. Clădiri cu întreprinderi particulare
D. Clădiri cu industrii
E. Magazii de cărămidă, clădiri publice
F. Magazii de scândură, clădiri publice
TOTAL:

48
5
–
–
–
1
54

45
3
4
–
1
–
53

Suprafaţa construită totală a imobilelor
sinistrate (desfăşurat, parter şi etaje)

Distruse total
m.p.

Avariate peste
30% m.p.

A. Clădiri cu locuinţe
B. Clădiri publice
C. Clădiri cu întreprinderi particulare
D. Clădiri cu industrii
E. Magazii de cărămidă, clădiri publice
F. Magazii de scândură, clădiri publice
TOTAL:

3490
5148
–
–
–
400
9038

2712
470
390
–
250
–
3822

Căi de mijloace de comunicaţie şi transport (cu arătarea caracteristicilor
constructive, a felului şi gradului stricăciunilor)
A. Străzi pavate (borduri, trotuare, carosabil) în valoare de 1.870.000 lei
Planul de sistematizare al Municipiului Craiova se află în lucru neterminat.
Primăria Municipiului Craiova nu dispune de organe speciale pentru repararea
şi refacerea acestor avarii şi nici de fonduri. De altfel, sinistraţii au şi luat
măsuri fiecare, unii pentru refacere, iar alţii pentru desfiinţare.
16

ff. 93–94.

ANIC, Fond Ministerul de Interne. Serviciul Arhitecturii şi Oficiul Tehnic, dosar 2/1945,
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75 YEARS FROM THE AMERICAN AERIAL BOMBING
OF CRAIOVA
(Abstract)
75 years ago, Craiova was experiencing one of the most dramatic events in its modern
existence. As part of the Allied effort to deprive Germany and its satellites of resources and
to help the Soviets on the eastern front, American B-24 Liberator airplanes bombed Craiova
three times, on 6 May and 6 and 24 June 1944, their main targets being the marshaling yard
and the railway repair depot. This resulted in numerous victims and significant property
damage.
Keywords: Craiova, bombardments, Second World War, United States Army Air Forces.
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Sursa: http://www.455th.org/Missions/June%201944/PDFs/June%2024.pdf
Faximil după Field Order nr. 71 de bombardare a Craiovei pe 24 iunie 1944.
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Sursa: Magda Buce Răduţ, Trecutul în Craiova de astăzi, 2008.
Fig. 1. Centrul Craiovei după bombardament. În fundal, faţada dinspre Str. Romul
a Băncii Comerţului (azi, Primăria Municipiului Craiova).
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Sursa: colecţia ing. Radu Bellu.
Fig. 2. Gara Craiova, aspectul original (sus) şi cel din 1952 (jos), după refacere.
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Sursa: http: //www.wwii- photos-maps.com/romania/ slides/Craiova%20% 20064. html.
Fig. 3. Imagine de recunoaştere a Craiovei ataşată planului german de bombardament.

PORTRETUL CA ARMĂ. LIDERULUI COMUNIST ROMÂN
ŞI REPREZENTĂRILE SALE ÎN ARTELE PLASTICE
SILVIU-GABRIEL LOHON
Extinderea figurii dictatorului este masivă. Autoritatea este supralicitată.
Dictatorii îşi recapătă în imaginarul politic poziţiile de noi zei suverani, mărcile
incontestabile ale absolutului terestru, arhitecţii şi diriguitorii unor noi universuri
politice, când dorite, când hulite. Această explozie a profanului în artă este de
negăsit în alte vremuri. Scopul primar al acestor maniere de deturnare a obiectului
religios nu sunt altele decât acelea de mascare a violenţei absolute şi a cruzimii lor
intrinseci. Spre ce conduce această euforie a puterii? Care este idealul acestor visuri
de voinţă de putere? Analizată acum, moştenirea culturală pe care ne-au lăsat-o artiştii
plastici despre perioada comunismului ceauşist poate fi grăitoare în acest sens.
Una din temele de bază ale plasticii omagiale comuniste româneşti este cea a
tinereţii revoluţionare. Evident că aceste tablouri nu-l puteau avea ca erou decât pe
Nicolae Ceauşescu, însă devotaţii pictori oficiali au inserat-o discret şi pe viitoarea
soţie, Elena. În tabloul 1 Mai 1939 (Fig. 1)1, impulsurile anti-establishment ale
tânărului Nicolae ne propovăduiesc, pe de o parte, iminenta descătuşare a poporului
din „chingile” fasciste (în spatele lui poate fi văzut un panou pe care stă scris „Jos
Fascismul”), iar pe de altă parte, alături de el, sfioasa parteneră de ideal comunist,
dar şi de viaţă girează pornirile revoluţionare ale soţului ei prin purtarea, ca într-o
procesiune religioasă, a unei ramuri albe de cireş, marca neprihănirii care vine
dinspre parte feminină. Cuplul este voluntar întinerit, trimis într-o zonă a înfloririi
perpetue. Comunismul românesc nu exclusese încă moartea, ca rămăşiţă burgheză,
din registrul său paradisiac. Era un neajuns pe care trebuiau să-l elimine urgent.
Prin urmare, proiectarea lor într-un paradis „particular”, construit expres numai pentru
ei, reprezintă soluţia cea mai bună. Într-un alt tablou referitor la revoluţionarismul
juvenil al celor doi, Eugen Palade (Fig. 2)2 ne-o înfăţişază, de data asta, pe Elena
Ceauşescu în centrul imaginii. Ea poartă o bluză modestă, alb-albastră, cu un –
inevitabil – buchet de lalele, semn al primăverii calendaristice, dar şi al celei sufleteşti.
Nicolae Ceauşescu o secondează cu o alură de tânăr intelectual a cărui privire
adancă, întreprinzător-violentă, trimite la reflecţia asupra problemelor contemporane.
Alături de el, Elena Ceauşescu împleteşte datoria către Partid, Popor şi Ţară cu
dragostea pentru tânărul consort ilegalist.


Cercetător ştiinţific III, drd., Institutul de Cecetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor,
din Craiova al Academiei Române; e-mail: gabilohon@gmail.com.
1
Vintilă Mihăescu, 1 Mai 1939, nedatat, 200 × 135 cm.
2
Eugen Palade, 1 Mai, 1986, 201 × 240 cm.
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 145–161
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 1. Vintilă Mihăescu, 1 Mai 1939, nedatat, 200 × 135 cm.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 2. Eugen Palade, 1 Mai, 1986, 201 × 240 cm.

Se cuvine să mai amintesc alte trei lucrări, în opinia mea semnificative:
23 August 1944 (Fig. 3)3, În anii ilegalităţii (Fig. 4)4 şi, din nou, 23 August 1944
(Fig. 5)5. În primul exemplu, tânărul Ceauşescu vorbeşte mulţimii – pe care ne-o
3

Corneliu Ionescu, 23 August 1944, nedatat, 144 × 126 cm.
Idem, În anii legalităţii, nedatat, 100 × 117 cm.
5
Vasile Pop-Negreşteanu, 23 August 1944, 1984, 130 × 160 cm.
4
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imaginăm agitând steaguri şi portrete (sic!) – de la înălţimea unui balcon, probabil,
despre putreziciunea lumii vechi, la a cărei cădere el, împreună cu Elena, au
contribuit în chip esenţial. Flancaţi de drapelele roşii ale Partidului Comunist
Român şi de cele tricolore, ei trasează fără ezitare coordonatele mult doritei lumi
noi pe care o vor păstori ireproşabil. În cel de-al doilea exemplu, acelaşi
Ceauşescu, tânăr, suspendat la o tribună, se oferă să conducă destinele oamenilor spre
o lume egală şi mai dreaptă, pentru care a luptat atât. În rândul din faţă, Elena
Ceauşescu, purtând aceeaşi bluză cu guleraşe cuminţi, ascultă fermecată vocea
providenţială a lui Nicolae Cauşescu. Tabloul lui Vasile Pop-Negreşteanu însă,
invită la un comentariu ceva mai aplicat. Product exploziv al artei oficiale
comuniste româneşti, 23 August 1944 are meritul de a fi, cumva, extracanonic în
sensul manierei de reprezentare a imaginii Elenei Ceauşescu. Decupată parcă de pe
un perete ieşit de sub pensula realistă a mexicanului Diego Rivera (Fig. 6)6, alegoria
combină două dimensiuni pe care se derulează firul epic şi care dau tabloului o
notă oarecum compozită: cea cosmică şi cea terestră. În planul celest, curg la
nesfârşit secvenţe istorice din tumultosul trecut românesc care frizează, însă,
anacronismul prin amalgamarea la un loc a armatelor dace cu gărzile patriotice. În
cel teluric, tânărul cuplu Ceauşescu apare ca o emanaţie a mulţimii, reprezentată
aici de proletariat care îşi manifestă din plin bucuria faţă de propria zămislire,
agitând drapele şi aplaudând. De ce spuneam că acest tablou este unic un felul lui?
Pentru că centrul de greutate al pânzei este reglat pe facies-ul Elenei care,
îmbrăcată cu aceleaşi haine cuminţi ca în unele reprezentări de mai sus (vezi Fig. 2,
3 sau 4) păşeşte ingenuă şi absorbită în lumea nouă. Forţa de pătrundere a privirii ei
ne distrage, de fapt, atenţia de la desfăşurătorul alegoric tematic al tablolui şi ne
transpune într-o lume adiacentă celei primare. Nicolae Ceauşescu pierde masiv din
investitura sa mitică şi aproape că se confundă cu mulţimea. Reprezentarea Elenei
Ceauşescu întruchipează alter ego-ul lui Nicolae, cel care vine să întregească
gestica prezidenţială, dar care are grijă să-şi confecţioneze, în paralel, şi o pistă de
pe care să-şi lanseze propriul cult al personalităţii.
Tematica vizitelor de lucru este abordată într-o manieră aparte. Cuplul
prezidenţial dă indicaţii, e poziţionat în prim-plan. Story-ul tablourilor este centrat
pe el. Gestul simplu, dar plin de semnificaţii al Conducătorului, ne arată ceea ce
trebuie văzut, de la el pornind liniile de forţă ale tablourilor. În lucrarea Bucureşti.
Centrul civic (Fig. 7)7, putem observa exact aceste lucruri. Aflaţi undeva în
„centrul civic” al Bucureştiului, pe malul Dâmboviţei, Elena şi Nicolae Ceauşescu
îi întruchipează pe arhitecţii simbolici ai întregii ctitorii. Ei sunt însoţiţi de un grup
compact de „învăţăcei” într-ale arhitecturii – în fapt, adevăraţii constructori ai
„măreţelor ctitorii”. Unul dintre ei şi-a pregătit chiar un carneţel şi un creion cu
6
Diego Rivera (1886–1957), pictor muralist realist mexican, cubist la începutul carierei sale,
a abordat o tematică revoluţionară exprimată prin alegorii de extracţie marxistă: Legenda lui Quetzalcoatl
(1929) sau Visul de Duminică după-amiaza în Alameda (1947). A sprijinit Revoluţia Socială din Mexic
a lui Emiliano Zapata şi a lui Pancho Villa, din 1910.
7
Valentin Tănase, Bucureşti. Centrul civic, nedatat, 180 × 180 cm.
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care va lua notiţe cuminţi pe baza sfaturilor lor. În planul secund al tabloului, pe
malul celălalt al râului care curge parcă şi el în sensul celor indicate, se întrezăresc
clădiri masive, probabil blocuri de locuinţe, care se ridică, ai zice, odată cu trecerea
prin preajmă a cuplului preţidenţial, garantul progresului.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 3. Corneliu Ionescu, 23 August 1944, nedatat, 144 × 126 cm.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 4. Corneliu Ionescu, În anii ilegalităţii, nedatat, 100 × 117 cm.
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 5. Vasile Pop-Negreşteanu, 23 August 1944, 1984, 130 × 160 cm.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 6 (a). Diego Rivera, Legenda lui Quetzalcoatl, 1929, pictură murală.
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 6 (b). Diego Rivera, Visul de Duminică după-amiaza în Alameda,
1947, pictură murală.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 7. Valentin Tănase, Bucureşti. Centrul civic, nedatat, 180 × 180 cm.

Omagiul tandemului Ion Bitzan–Vladimir Şetran (Fig. 8)8 ne transportă vizual
în contextual „Amenajării complexe a râului Dâmboviţa, ctitorie a epocii Nicolae
Ceauşescu”, aşa cum stă scris pe o plăcuţă de marmură în planul doi al lucrării
amintite. În tabloul Primăvara (Fig. 9)9, pictorul Eugen Palade îi proiectează pe cei
doi în decorul campestru, exact în momentul debutului campaniei însămânţărilor de
primăvară. Nicolae Ceauşescu descrie din nou, prin aer, dimensiunea proiectului,
8
9

Ion Bitzan şi Vladimir Şetran, Omagiu, nedatat, 200 × 200 cm.
Eugen Palade, Primăvara, nedatat, ulei pe pânză, 170 × 180 cm.
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cam cum să fie – ce? Nu contează. Mimica vorbeşte de la sine pentru că dreapta
măsură a lucrurilor o dă, nimeni altul, decât Conducătorul iubit. Imediat lângă el,
Elena Ceauşescu, înveşmântată simplu, într-un complé de nuanţă deschisă, iar în
mâini ţinând, din nou, un buchet de flori, de data asta, albe – căci, nu-i aşa, ea este
o fiinţă sensibilă, emotivă – stă gata-gata să izbucnească în plâns la vederea
semănătorii care aşteaptă cuminte semnalul „Agricultorului”. În spatele lor poate fi
văzut un grup de ţărani, tern îmbrăcaţi, care aşteaptă neputincioşi, dar miraţi să li se
reveleze minunea. Tabloul – şi acesta nu este singurul care o face – exhibă şi un
metasens. Eugen Palade recurge, pe baza simbolisticii ogorului în care se aşează
sămânţa pentru a-l fertiliza, şi la o decorticare a atributului fecund al cuplului
Ceauşescu. Pentru că se pricep la toate, ei sunt capabili să fertilizeze ideologic, nu
doar ogorul pe care îl scrutează cu privirea, ci şi o naţiune întreagă. În conformitate
cu dimensiunea afrodisiacă a gesturilor lor, ei posedă, apoi distribuie, în mod
miraculos, fertilitatea întregii ţări. De aici nu mai era decât un mic pas, o chestiune
de timp, până ca aceste efuziuni virile ale Elenei şi ale lui Nicolae să îşi găsească o
clară materializare în creşterea şi multiplicarea producţiei agricole. Este vizibilă
corespondenţa cu fantastele soluţii ale savanţilor agronomi sovietici, Ivan
Vladimirovici Miciurin şi Trofim Denisovici Lâsenko cunoscute sub titulatura de
transmisibilitatea caracterelor dobândite sub influenţa mediului înconjurător10.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 8. Ion Bitzan şi Vladimir Şetran, Omagiu, nedatat, 200 × 200 cm.

10
Pentru o prezentare completă a acestor idei, vezi capitolul „Lupta contra naturii” în Lucian
Boia, Mitologia ştiinţifică a comunismului, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, pp. 171–201.
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 9. Eugen Palade, Primăvara, nedatat, ulei pe pânză, 170 × 180 cm.

Ultima abordare portretistică a celor doi soţi Ceauşescu pe care voi încerca
să o analizez este giganticul tablou aparţinând aceluiaşi Eugen Palade (Fig. 10)11.
Pe o pânză destul de întinsă, pictorul construieşte un triptic, o încercare de epopee
în trei părţi, fiecăreia dintre ele corespunzându-i câte o culoare din drapelul
românesc. Astfel, primul segment al lucrării, cel pe fond albastru, ni-i expune pe
cei doi aruncând la baza unui edificiu, „Prima” mistrie de mortar care conţine
însuşi gestul creator, cea dintâi expresie a fertlităţii. La mijlocul compoziţiei, fondul
galben ne trimite direct în universul satului românesc în care, în urma schimbărilor
propuse de cuplul prezidenţial, nu ar trebui să mai rămână picior de locuitor. Cât
despre partea ultimă a lucrării, cea roşie, aici ei sunt plasaţi în sectorul petrochimic,
câmpul „predilect” al Elenei Ceauşescu. Tabloul, ca şi toate celelelte nu transmite
decât un singur lucru. Ei se află la cârma ţării, ei stabilesc drumul acesta simbolic
spre comunism în conformitate cu idealul progresist, însă materializarea lui poate fi
împlinită şi retroactiv. În urma indicaţiilor lor se inaugurează o sumă de obiective
rutiere sau industriale. Slab navigabilul canal Dunăre–Marea Neagră, martor mut al
atâtor atrocităţi comise acolo în anii comunismului dejist în urma cărora au murit
câteva mii de oameni12, Transfăgărăşanul care face posibilă legătura sudului României
cu centrul şi nordul ţării, diferite platforme industriale şi rafinării sau metroul sunt
numai câteva dintre exemplele care ilustrează tendinţa de a străpunge, de a penetra,
de a croi drum, toate acestea ducând la o simbolistică a deschiderii. Invariabil, aproape
în fiecare reprezentare a vizitelor de lucru, există câte un inginer sau câte un muncitor
11

Eugen Palade, Compoziţie, 1989, 200 × 124 cm.
O foarte bună prezentare a acestui episod al comunismului românesc la Marian Cojoc,
Historia Dobrogei în secolul XX. Canalul Dunăre–Marea Neagră, Mica Valahie, Bucureşti, 2001.
12
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care îşi notează „indicaţiile preţioase” şi care aprofundează imediat sfaturile tovarăşilor,
semn că proiectele încep să se materializeze. Ei reţin din zbor, întru memoria
naţiunii, mesajul tovarăşilor care va fi „piatra de temelie” a socialismului. Gestul
creator este însoţit de logos-ul primordial, iar tot ceea ce dispun soţii Ceauşescu
este marcat de sigla perenităţii.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 10 (a). Eugen Palade, Compoziţie, 1989, 200 × 124 cm.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 10 (b). Eugen Palade, Compoziţie, 1989, 200 × 124 cm.
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O alta manieră de abordare a imaginii oficiale a Elenei Ceauşescu, deşi mult
mai restrânsă cantitativ decât cea acordată soţului ei, aş putea-o denumi simplu,
omagiile. Cu toate că aici se reiau (şi) teme din celelalte tablouri există, totuşi, o
anumită direcţie tematică a acestor reprezentări. Elena Ceauşescu apare ca o
sanctificată, reprezentată singură sau înconjurată, cel mai des, de pionieri şi şoimi
ai patriei, pe fondul sforăitor al mamuţilor industriali falimentari încă din proiect.
Astfel, Vintilă Mihăescu propune, într-un alt tablou de-al său (Fig. 11)13, o Elena
Ceauşescu apostolică, mesianică, revărsându-şi generos bunătatea nativă asupra
întregii ţări, simbolizată aici de „tinerele mlădiţe”, pionierii, care îi întind
recunoscători buchete masive de flori. Ea poartă în mâna dreaptă o torţă aprinsă,
semn al vitalităţii debordante a personajului, iar imediat lângă ea, un porumbel alb
pare a citi chiar el dintr-un volum gigantic despre „Epoca de Aur”, ocazie cu care,
trebuie să recunoaştem, şi natura este impresionată de forţa Elenei Ceauşescu.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 11. Vintilă Mihăescu, Omagiu, nedatat, 95 × 118 cm.

Gheorghe Pârvu propune şi el un omagiu (Fig. 12)14, dar unul păşunist, unul
care nu abordează presupusa transcendenţă a personajului, ci terestrialitatea acesteia.
Din nou, câţiva pionieri o ovaţionează amplu, spectacular, cu un ataşament de care
nici măcar mamele lor de drept probabil ca nu aveau parte. Elena Ceauşescu este
aureolată cu o imensă coroană de spice de grâu prin care i se cedează ofrandele florale.
13

Vintilă Mihăescu, Omagiu, nedatat, 95 × 118 cm.
Gheorghe Pârvu, Omagiu, nedatat, 95 × 118 cm.

14
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Răspunsul lui Sabin Bălaşa la ingerinţele cultului personalităţii Elenei Ceauşescu
un suferă nici el de lipsă de promptitudine. Varianta portretistică propusă de el
(Fig. 13)15 este, cel puţin dintr-un punct de vedere, artistic-nocivă. De ce? Pentru că
autorul îi conferă personajului, aşa cum apare el aici, elementele principale ale artei
sale picturale. El ne-o înfăţişează pe Elena Ceauşescu simplu îmbrăcată, cu o figură
împietrită şi cu o floare în mâini. Fondul intens albastru al tabloului îndeamnă, din
nou, la transcendenţă. Ea este supraomul care va salva ţara. Noi nu avem altceva de
făcut decât să creditam demersul divin şi apoi să ne bucurăm de ceea ce ni se va da.
Cu toate că tabloul face parte din lungul şir al producţiilor artistice encomiastice,
lucrarea lui Sabin Bălaşa se distinge de celelalte printr-o desprindere de manierismul
buf, sforăitor al celorlalţi pictori. Dar pentru autor, transferul de şablon artistic de
care aminteam mai sus, a fost dramatic.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 12. Gheorghe Pârvu, Omagiu, nedatat, 95 × 118 cm.
15

Sabin Bălaşa, Portretul Elenei Ceauşescu, 1979, 98 × 198 cm.
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 13. Sabin Bălaşa, Portretul Elenei Ceauşescu, 1979, 98 × 198 cm).

Aşadar, privind aceste tablouri, observăm că angelizarea Elenei Ceauşescu
devine o metodă specifică de idealizare. Ea apare înveşmântată în rochii albe, străvezii
şi afişează o figură adolescentină, pură. Elena Ceauşescu este recomandată drept
mamă iubitoare a poporului, înconjurată de copii cărora le zâmbeşte cald, fiecare
dintre copii preluând-o simbolic ca pe propria mamă.
În acelaşi spirit matern mă voi referi, în cele ce urmează, la categoria de
tablouri în care factorul politic eroizant lipseşte: cea a scenelor din viaţa de familie.
Dacă în omagii, maternitatea Elenei Ceauşescu nu este expusă fiziologic, organic,
ea fiind proiectată mai curând într-un spaţiu al virginalului, în tablourile „casnice”
din ultimii ani ai comunismului românesc, ea apare mult mai terestră şi mai atinsă
de valorile familiei. Exemplul cel mai concludent în acest sens este tabloul simplissim
intitulat, Compoziţie cu familia Ceauşescu (Fig. 14)16. Aici, cei trei copii ai familiei,
Nicu, Zoe şi Valentin menţin centrul de greutate al tabloului. Secondaţi de părinţi,
copiii, deja maturi şi stăpâni pe sine, par a fi pregătiţi să păşescă pe drumul luminos
al comunismului stabilit de cuplul prezidenţial. Cum programul artistic al Partidului
decisese structura tematică a demersului artistului oficial, acesta se integrează unui
16

Zamfir Dumitescu, Compoziţie cu familia Ceauşescu, nedatat, 193 × 130 cm.
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vast proces de „familiarizare”, de aducere în zona intimului a artei cu tendinţă.
Dacă progeniturile cuplului prezidenţial apar vizibil în tablourile omagiale, nici
părinţii acestuia nu sunt lăsaţi mai prejos.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 14. Zamfir Dumitescu, Compoziţie cu familia Ceauşescu, nedatat, 193 × 130 cm.

Într-un tablou semnat Cornelia Ionescu-Drăguşin (Fig. 15)17, poate fi văzută
Elena Ceauşescu acompaniindu-şi mama, ajunsă la vârsta respectabilă a senectuţii.
Bătrâna afişează un chip senin, iar mâinile şi le ţine împreunate, semn al liniştii
interioare pe care fiica, ajunsă acum salvatorul neamului, i-o aduce. Aşadar,
registrul moralismelor trebuie să fie unul exemplar şi accesibil întregii comunităţi
proletare. Pildele de viaţă oferite didactic de cei doi soţi Ceauşescu trebuie imediat
preluate şi anunţate mai departe în sânul sociatăţii. În sfârşit, plastica omagială
românească ce exhibă caracterul dinastic al comunismului românesc va produce în
anii târzii ai acestuia numai tablouri de cuplu. Aceste producţii artistice îi poziţionează
pe Elena Ceauşescuşi pe soţul ei în diverse colţuri din natură pe care le accesează
numai împreună, asa cum au facut-o şi pe drumul lung şi anevoios al comunismului.
Ajunşi la vârste venerabile, aceştia îşi permit din ce în ce mai multe vacanţe şi
ieşiri la iarbă verde. Mărturie în acest sens stă tabloul Peisaj de pădure (Fig. 16)18
în care cei doi, îmbrăcaţi lejer, dar un în contrast cu „morala” comunistă pe care o
tot invocau, fac o mică plimbare pe o alee din faţa unei cabane de munte (probabil
de vânătoare). Elena îşi ţine soţul de braţ, aşteptând docilă să i se arate drumul.
17
Cornelia Ionescu-Drăguşin, Elena Ceauşescucu mama, nedatat, 100 × 137 cm. (Donaţie din
partea comitetului judeţean Dolj al P.C.R.).
18
Ion Buta, Peisaj de pădure, 1988, 50 × 40 cm.
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 15. Cornelia Ionescu-Drăguşin, Elena Ceauşescu cu mama, nedatat, 100 × 137 cm.
Donaţie din partea comitetului judeţean Dolj al P.C.R.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 16. Ion Buta, Peisaj de pădure, 1988, 50 × 40 cm.
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În lucrarea Doinei Catargiu, Omagiu (Fig. 17)19, cuplul este prezentat într-o
manieră mai oficializată, fapt observabil din ţinuta oarecum elegantă a soţilor
Ceauşescu. Aceştia par proaspăt aterizaţi de la o şedinţă de partid sau de la
vreovizită de lucru şi vinsă se reculeagă într-o livadă plină de pomi înfloriţi,
probabil cireşi, amintind de compoziţiile prezidenţiale oficiale nord-coreene. Cum
ei deveniseră atotstăpânitori, nici timpul un mai reprezenta o piedică. Efigia lor e
prezentă nunumai în anotimpurile florale, dezmorţite, ci şi iarna. Două tablouri ale
lui Ieronim Boca (Fig. 18)20 expun cum nu se poate mai bine aceste momente. În
ambele producţii cei doi, gros îmbracaţi, cu blănuri masive, se plimbă pe zăpada
proaspăt aşternută şi dau impresia că ar ieşi salvator dintre brazi pentru a lumina
poporul. Totuşi ele sunt lipsite de orice urma de estetism fiind la fel de inutile
precum majoritatea celorlalte producte ale realismului socialist scăpătat, în cazul
nostru, în pictură.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 17. Doina Catargiu, Omagiu, 1988, 61 × 81 cm.
19

Doinei Catargiu, Omagiu, 1988, 61 × 81 cm.
Ieronim Boca, Tablou de familie, nedatat, 46 × 58 cm., respectiv Peisaj de iarnă, nedatat,
40 × 49 cm.
20
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Sursa: arhiva autorului.
Fig. 18 (a). Ieronim Boca, Tablou de familie, nedatat, 46 × 58 cm.

Sursa: arhiva autorului.
Fig. 18 (b). Ieronim Boca, Peisaj de iarnă, nedatat, 40 × 49 cm.
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THE POLITICAL PORTRAIT AS WEAPON. THE ROMANIAN
COMMUNIST LEADER AND HIS ART REPRESENTATIONS
(Abstract)
Socialism was and still is the most seductive political theory of all times. During its
almost 250 year journey throughout the timeline of world history, it embraced different forms,
names or agents, so that it became a very confused way of thinking sociopolitics. Just as we
research the working arrangements of socialism (the socialist political ideas, the ways of
implementation of them or, even, the criminal compulsions of it), we will analyze the
consequential effects of socialism in postcommunist Romania, especially focusing on the
relationship between propaganda, arts and the iconography of Nicolae and Elena Ceauşescu.
Keywords: communism, socialist realism, Ceauşescu family, communist propaganda,
iconography.
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RECONSTITUIREA NOMENCLATORULUI DE SPECIALIZĂRI
INGINEREŞTI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ROMÂNESC
(1948–1989)
VALENTIN MAIER
Regimul politic dictatorial instalat după 1948 în România şi în multe alte ţări
intrate sub influenţa sovietică şi-a propus să dezvolte economia ţării, în primul rând
punând accent pe industrializare. Principalele investiţii în economie au luat drumul
dezvoltării ramurilor industriale, dar şi industrializării agriculturii, transporturilor
şi, în general, înlocuirea muncii manuale cu mecanizarea şi ulterior automatizarea sau
introducerea altor procese şi tehnologii moderne. În aceste condiţii, erau necesari
mulţi muncitori, tehnicieni, maiştri, dar şi ingineri care să lucreze în diferitele noi
ramuri şi întreprinderi industriale construite. Învăţământului superior i-a revenit menirea
să pregătească forţa de muncă înalt specializată reprezentată de ingineri, ulterior,
din anul 1968, şi de subinginerii. Industrializarea forţată impunea un ritm accelerat de
formare a specialiştilor pentru întreaga ţară. Obiectul acestui articol este să realizeze o
reconstituire a tuturor specializărilor de învăţământ superior prin care erau pregătiţi
diferiţi ingineri, pentru diferite industrii şi alte ramuri de activitate economică, şi
să exemplifice modurile în care se introduceau sau se renunţa la specializări.
Problema subinginerilor rămâne să constituie subiectul unui alt articol în viitor,
deoarece importă alte nuanţe care trebuie analizate în detaliu, într-un cadru aparte.
Necesitatea acestui demers a reieşit şi din numeroasele lucrări apărute în
ultimii ani, precum monografiile dedicate diferitelor ramuri industriale1, lucrărilor
statistice2 sau în legătură cu învăţământul superior3 în care se pot observa mai


Asistent cercetare Muzeul Universităţii din Bucureşti; e-mail: valentin_maier@yahoo.com.
Gheorghe Ivănuş (coord.), Industria de petrol şi gaze din România, Bucureşti, Editura A.G.I.R.,
2008; Marius Guran, Monografia informaticii din România, Bucureşti, Editura A.G.I.R., 2012.
2
Cele mai noi au şi cele mai multe probleme, mai ales după conţinutul textului însoţitor al datelor
statistice: Constantin Anghelache, Iordan Petrescu, Mădălina Gabriela Anghel, Emilia Gogu, Evoluţia
centenară a învăţământului în România, Bucureşti, Editura Economică, 2018; Constantin Anghelache,
Iordan Petrescu, Mădălina Gabriela Anghel, Emilia Gogu, Geneza şi evoluţia învăţământului superior
din România – în date statistice, Bucureşti, Editura Economică, 2018.
3
Pentru subiectul de faţă cităm doar exemplul Institutului de Mine/Universităţii din Petroşani.
Nici monografia aniversară de la 40 de ani, dar nici cea de la 70 de ani nu folosesc prea mult propriile
arhive, şi nu au în general gradul de complexitate a informaţiilor şi analizei lor care ar putea fi realizat şi
care merită să fie făcut, mai ales fiind un învăţământ specializat, precum cel petrolier (Dumitru Fodor
(coord.), Institutul de Mine Petroşani – Centrul de pregătire superioară a forţei de muncă pentru mineritul
românesc, Deva, Tipografia Deva, 1988; ***, Monografia Universităţii din Petroşani: 1948–2018,
Petroşani, Editura Universitas, 2018.
1
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multe neclarităţi şi lipsuri. În primul rând, partea istorică din lucrările monografice
publicate după 1989 şi dedicate instituţiilor de învăţământ superior este slabă cantitativ
şi mai ales calitativ. În general, monografiile sunt caracterizate de menţionarea
aproape în întregime doar a ultimilor ani de evoluţie, cu simple liste de absolvenţi
şi de conducători de facultăţi şi departamente din respectiva instituţie, fotografii
color ale bazei materiale şi prezentarea ofertei educaţionale curente anului de
publicare. Multe din instituţiile de învăţământ superior şi centrele universitare de
astăzi sunt originare din comunism, dar puţine şi-au prezentat această obârşie în
mod corespunzător, în principal din cauză că propria arhivă nu este valorificată,
deşi ar trebui să fie mult mai la îndemână faţă de Arhivele Naţionale ale României
sau de cele ale ministerelor (Învăţământului, Muncii sau cele ce au avut în grijă
ramuri industriale, mai ales pentru specializările inginereşti care ne preocupă în
aceste pagini). Până când nu vom avea sursele acestea prelucrate, care necesită,
evident, un volum de muncă ce nu poate fi realizat decât de o echipă mare şi
diversă de specialişti, trebuie să ne mulţumim cu sursele din Arhivele Naţionale ale
României, nu puţine oricum la număr, şi cu monografiile din perioada ante-19894.
Oricât ar fi de problematice ideologic, cele din urmă sunt mai folositoare decât cele
apărute în ultimii ani. Remarcile anterioare sunt generale, nu discutăm probleme de
detaliu precum evoluţia specializărilor, motivaţia introducerii lor, a modificărilor
ulterioare şi alte aspecte care, în mare parte, lipsesc şi care ne-ar fi de folos atunci
când vrem să întreprindem o cercetare asupra evoluţiei unui tip de învăţământ sau,
în cazul de faţă, a specializărilor inginereşti.
Trebuie amintite şi câteva lucrări care sunt utile în cercetarea evoluţiei
specializărilor inginereşti în perioada 1948–1989. În primul rând cele două lucrări
ale lui Jan Sadlak, în care prezintă evoluţia generală a învăţământului superior
românesc, dar punctează şi dezvoltarea exagerată a specializărilor inginereşti în
România, în special în deceniile 8 şi 9 ale secolului precedent5. Pentru problema
generală a specializărilor în învăţământul superior românesc după 1948 fac trimitere
la studiul lui Andrei Florin Sora6, iar pentru învăţământul tehnic, la monografia
dedicată acestui tip de învăţământul din Cluj-Napoca scrisă de Ioan Silviu Nistor,
4

Un exemplu bun, aş spune poate cea mai echilibrată cantitativ şi calitativ monografie de
instituţie de învăţământ superior, este cea semnată Ioan Brezeanu, Universitatea din Galaţi. Istorie şi
tradiţii universitare, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1992. În paginile ei găsim şi liste de cadre didactice
şi fotografii color, dar şi acte interne ale instituţiei, detalii despre planuri de învăţământ, evoluţia
specializărilor, catedrelor şi facultăţilor, istoria complicată a tuturor instituţiilor de învăţământ
superior gălăţene şi nu doar a ceea ce în 1974 a devenit Universitate, baza materială, date statistice şi
multe altele, sigur, care pot fi îmbunătăţite, dar, în fine, un exemplu de bune practici.
5
Jan Sadlak, Planning of Higher Education in Countries with a Centrally Planned Socioeconomic
System: Case Study of Poland and Romania. Teză de doctorat, Buffalo, State University of New York,
1988; Idem, Higher Education in Romania, 1860–1990: Between Academic Mission, Economic Demands
and Political Control, Buffalo, State University of New York, 1990.
6
Andrei Florin Sora, Evoluţia calificărilor în învăţământul universitar românesc 1968–2011,
Bucureşti, 2011, a se vedea: http: //www.invatamant-superior.ro/wp-content/uploads/2013/08/Raport_
istoria_calificarilor.pdf (accesat în 23.05.2019).
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care se apleacă şi asupra specializărilor din învăţământul superior, dar evident, doar
pentru Cluj-Napoca7.
Surse şi dificultăţi metodologice
Principalele surse8 care au stat la baza acestei reconstituiri sunt reprezentate
documentele de arhivă (Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Educaţiei,
Arhivele Naţionale ale României), actele legislative şi broşura cu apariţie anuală
Admiterea în învăţământul superior. Prin utilizarea acestor surse în mod comparativ şi
cu apel şi la monografiile instituţiilor de învăţământ superior am reuşit să avem, din
câte cunoaştem, pentru prima oară, o viziune globală asupra tipurilor de specializări
inginereşti gândite pentru necesităţile economice, în special industriale. Prezentul
demers ştiinţific este doar un prim pas într-o cercetare ce trebuie continuată şi care
trebuie să depăşească limitele actualei cunoaşteri ştiinţifice, cauzate, în principal,
de lipsa surselor documentare. Cu toate acestea, sunt destul de multe surse care nu
sunt folosite de ani de zile, în special documente de arhivă, şi care vor fi folosite
aici spre o mai bună cunoaşterea şi folosire ulterioară. Chiar dacă se poate spune
uneori că trecerea vremii este un atu pentru istoric (depărtarea faţă de evenimentele
cercetate constituind o premisă în obiectivitatea prezentării lor, intrarea în cercetare
la arhive a „noi documente vechi”), totuşi multe fapte cad în uitare şi nimeni nu se
apleacă asupra lor, documentele se pierd sau se deteriorează, oamenii acelor
vremuri pe care vrem să le cercetăm dispar dintre noi. De aceea, de multe ori
istoricul este pus în situaţia unui arheolog care realizează o cercetare de salvare pe
un sit arheologic.
În plus, mai sunt alte câteva probleme. În învăţământul superior după 1948
au fost propuse şi înfiinţate foarte multe specializări. Au fost ani când au funcţionat
chiar şi peste 200 de specializări pentru toate tipurile de învăţământ. În învăţământul
tehnic, însă, au funcţionat cele mai multe, ceea ce reflectă cum viziunea planului
politic asupra celui economic a influenţat indirect dezvoltarea învăţământului superior.
Atunci când am stabilit obiectivul prezentării acestor specializări am întâmpinat
mai multe dificultăţi. Prezentarea fiecărei specializări inginereşti în parte este peste
putinţa spaţiului alocat şi ar fi posibilă, momentan, doar cu mari dezechilibre de
informaţie. O simplă înşiruire a specializărilor, prezentarea unei liste, ar aduce însă
prea puţin folos cognitiv. De aceea, am ales o soluţie de mijloc. Voi prezenta cele
mai importante momente în evoluţia învăţământului superior, cu precădere cu
influenţă asupra învăţământului ingineresc şi a specializărilor sale, evocând cu titlu
7
Ioan Silviu Nistor, Istoria învăţământului tehnic din Cluj-Napoca, ed. a II-a, Cluj-Napoca,
Editura U.T. Pres, 2004.
8
O bună parte din documentarea pentru acest articol a fost realizată în cadrul unui proiect de
cercetare desfăşurat în perioada 2012–2016, în cadrul unui proiect finanţat printr-un grant al Consiliului
Naţional al Cercetării Ştiinţifice, CNCS–UEFISCDI, PN–II–ID–PCE–2011–3–0476.
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de exemplificare discuţiile prilejuite de introducerea unor specializări sau, din
contră, desfiinţarea altora, dar şi menţionarea unor propuneri nematerializate în
realitate şi netrecute în acte legislative şi care au rămas de descoperit/uitate în
documentele de arhivă. Ceea ce înseamnă că, dincolo de situaţia reală, care poate fi
reconstituită uneori printr-un act legislativ, creionăm modul în care au fost luate
deciziile la un anumit moment dat. Toate acestea sunt completate la final de o listă
ordonată alfabetic cu specializările inginereşti din perioada 1948–1989, care, se
subînţelege de la sine, a necesitat consultarea şi verificarea unei pleiade de surse
(nu am avut acces decât la o parte din nomenclatoarele de specializări). Ne-am ferit
să oferim o situaţie şi a anilor în care ele au existat, deşi pentru o mare parte dintre
ele am fi putut-o realiza, pentru că mai sunt documente de cercetat şi descoperit şi
ar fi fost deocamdată prea multe informaţii incomplete. De asemenea, reamintim că
nu ne referim la specializările de subingineri, care, uneori, au o denumire similară
cu cea a celor pentru ingineri, şi cu istorii particulare, care vor fi reconstituite întrun articol viitor.
Cadrul legislativ general
Înaintea prezentării specializărilor trebuie arătat şi cadrul legislativ general
pentru funcţionarea specializărilor inginereşti. Un prim pas important este să
consultăm legile fundamentale ale învăţământului pentru a afla care era importanţa
arătată acestor specializări şi cadrul general în care au funcţionat ele. Reforma
învăţământului deosebea instituţiile de învăţământ în două tipuri: universităţi şi
politehnici şi institute de învăţământ superior. Primul tip de instituţii se afla în
subordinea Ministerului Învăţământului şi pregătea cadre pentru corpul didactic,
specialişti şi cercetători. Al doilea tip de instituţii putea să se afle şi în subordinea
ministerelor de resort şi trebuiau să pregătească specialişti destinaţi producţiei9.
Un act al Ministerului Învăţământului avea rol de a fixa reţeaua de instituţii
de învăţământ superior în cadrul stabilit de reforma învăţământului, care menţiona
tot două tipuri de instituţii, cu observaţia că politehnicile erau încadrate la institute
superioare de învăţământ10. Din acelaşi document aflăm că în anul 1948, în
învăţământul superior funcţionau următoarele specializări/secţii pentru pregătirea
inginerilor: Construcţii electrotehnice, Exploatare, Termotehnică, Hidrotehnică, Maşini
de lucru, Construcţii aeronavale, Chimie minerală, Chimie de sinteză, Metalurgie,
Materiale de construcţie, Celuloză, hârtie, Pielărie, Furnale, cocsării, Oţelării, turnătorii,
Construcţii electrotehnice, Termotehnică, Hidrotehnică, Maşini de lucru, Construcţii
aeronavale, Chimie minerală, Chimie de sinteză, Construcţii, Hidraulică, Pielărie,
9

Decretul nr. 175 din 3 august 1948 pentru reforma învăţământului, în „Colecţiune de legi,
decrete şi deciziuni”, august 1948, pp. 1676–1682.
10
Deciziunea Ministerului Învăţământului Public nr. 263327 din 25 octombrie 1948, în
„Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni”, octombrie 1948, pp. 952–963.
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Material rulant, Telecomunicaţii, Morărit şi panificaţie, Conserve, Produse lactate,
Îmbunătăţiri funciare, Zootehnie, Medicină veterinară. Ele au reprezentat punctul
de pornire într-o istorie a specializărilor inginereşti destul de complicată.
În Legea din 1968, următorul act important pentru funcţionarea generală a
învăţământului, menţionează că „învăţământul superior formează specialişti de înaltă
calificare necesari în diferitele domenii ale vieţii sociale şi contribuie la progresul
ştiinţei, tehnicii şi culturii”, prin intermediul instituţiilor precum universităţile, institutele,
academiile şi conservatoarele11. În acelaşi an, prin această lege, a luat fiinţă şi
învăţământul de subingineri, pentru a forma cadre intermediare între ingineri şi
tehnicieni sau maiştri şi pentru a evita situaţiile care au fost create în anii 1950 prin
inflaţia de specializări, mai ales inginereşti, aşa-numita „specializare îngustă”, care
a proliferat din cauza haosului administrativ. Existenţa acestei probleme era
recunoscută încă din epocă, facilitată fiind de autocritica comunistă. În aceeaşi lege
a fost introdusă şi menţiunea expresă că nomenclatorul de specialităţi şi planul
anual de şcolarizare cădeau în sarcina Ministerului Învăţământului, după consultarea
ministerelor şi altor instituţii interesate şi cu aprobarea Consiliului de Miniştri.
Indicaţia determină ca ceea ce se regăsea în nomenclatorul de specialităţi (uneori
folosit similar cu termenul de specializări) să fie recunoscută ca o atribuţie a
Consiliului de Miniştri, mai ales că Ministerul Învăţământului avea rol de a realiza
„politica partidului şi statului în domeniul învăţământului”, învăţământul superior
fiind considerat un „factor al progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii”12.
În fine, ultima lege a învăţământului din comunism, cea din anul 197813,
aşează la „temelia şcolii” principiul politehnizării şi „îmbinarea strânsă a muncii,
învăţământului şi cercetării” (principiu enunţat şi sub forma „integrării cu producţia,
cercetarea ştiinţifică şi proiectarea”) precum şi asigurarea policalificării. Toate erau
considerate drept principii de bază (cu „pregătirea în profile largi”, la polul opus
faţă de situaţia semnalată în anii 1950). În aceeaşi lege era arătat faptul că învăţământul
superior pregătea specialişti cu înaltă calificare pentru toate domeniile de activitate,
prin intermediul unor instituţii precum „politehnici, universităţi, institute, conservatoare
şi academii”, o ordine de enumerare deloc întâmplătoare. Urmând principiul
politehnizării, învăţământul tehnic desfăşurat prin politehnici era privilegiat. Putea
fi organizat atât învăţământ de zi, cât şi seral, chiar şi fără frecvenţă, ultima formă
de învăţământ neamintită în legea precedentă, dar folosită în anii 1950 cu rezultate
slabe în învăţământul superior. Nomenclatorul de profiluri şi specializăriera stabilit
prin decret al Consiliului de Stat, la propunerea Ministerului Învăţământului şi era
gândit ca să ofere „pregătirea specialiştilor în profiluri largi, care să le permită
11
Legea nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţământul în Republica Socialistă România, în
„Buletinul Oficial”, nr. 62, 13 mai 1968.
12
Ibidem.
13
Legea Educaţiei şi Învăţământului nr. 28 din 21 decembrie 1978, în „Buletinul Oficial”,
nr. 113, 26 decembrie 1978.
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adaptarea rapidă la transformările care au loc în viaţa economică şi socială, în
domeniul ştiinţei şi tehnicii”14.
Pentru că am amintit anterior despre profiluri de specializare, să spunem că
ele au fost introduse în anul 197415. Ideea introducerii lor era de a putea înmănunchea
un grup de specializări care corespundeau unui domeniu larg de activitate (ramuri
de ştiinţă, cultură, activitate economică). Din cele 36 de profile care constituiau
învăţământul superior, cele tehnice reprezentau aproape majoritatea (17 – chimie,
geologie, mecanic, textile, electric, industrie alimentară, metalurgie, mine, petrol,
arhitectură şi sistematizare, construcţii, geodezie, forestier, agricol, zootehnie şi medicină
veterinară), profilul mecanic număra cele mai multe specializări inginereşti (11),
urmat de chimie (cu 7), electric şi construcţii (cu câte 5)16.
În anul 1977, profilurile au suferit câteva modificări astfel că cele dedicate
învăţământului ingineresc/tehnic erau următoarele: chimie, geologie, mecanic (construcţii
de maşini), mecano-chimic, tehnologia şi chimia textilelor, electric, energetic, tehnologia
şi chimia produselor alimentare şi tehnică piscicolă, metalurgie, mine, petrol, arhitectură
şi sistematizare, construcţii, geodezie, forestier, agricol, zootehnie şi medicină
veterinară17. Şi mai multe schimbări au avut loc în cazul specializărilor care compuneau
aceste profile şi, fără a ne concentra asupra lor, cert este că situaţia stabilită în acest
an a suferit puţine schimbări până în 1989.
Centrele universitare şi instituţiile de învăţământ superior care au format
ingineri
După 1948 şi reforma învăţământului au fost înfiinţate mai multe instituţii de
învăţământ care să pregătească ingineri. Este important să prezentăm, fie şi pe
scurt, acest cadru instituţional în care specializările au funcţionat şi care, astfel,
completează cadrul legislativ prezentat anterior.
De departe, cel mai important centru universitar pentru formarea inginerilor
a fost Bucureşti, acolo unde au funcţionat următoarele instituţii de învăţământ superior:
Institutul Politehnic (1948–1989), Institutul de Transporturi şi Comunicaţii (1948,
1949), Institutul de Transporturi (1950, 1951), Institutul de Căi Ferate (1953–1958),
Institutul de Drumuri şi Poduri (1948), Institutul de Gospodărie Comunală (1951–1953),
14

Ibidem.
Decret al Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974 privind nomenclatorul profilelor şi
specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului, în „Buletinul Oficial”, nr. 81, 14 iunie 1974. Corespondentul pentru
subingineri al acestei specializări era specializarea automatizări industriale.
16
Decret al Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974 privind nomenclatorul profilelor şi
specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului, în „Buletinul Oficial”, nr. 81, 14 iunie 1974.
17
Decret al Consiliului de Stat nr. 209 din 12 iulie 1977 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2
la Decret al Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974, în „Buletinul Oficial”, nr. 67, 12 iulie 1977.
15
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Institutul de Construcţii (1948–1989), Institutul de Perdele şi Amelioraţiuni Silvice
(1952), Institutul de Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului (1948–1952), Institutul de
Geologie Tehnică şi Minieră (1948–1952), Institutul de Mine (1953–1958), Institutul
de Petrol şi Gaze (1948–1957), Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie (1958–1973),
Institutul de Industrie Uşoară (1951, 1952), Institutul de Industrie Alimentară
(1948–1954), Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1948–1952), Institutul
Agronomic „Nicolae Bălcescu” (1948–1989) şi Universitatea din Bucureşti (1948–
1989), Institutul de Chimie (1974–1976) şi Institutul Naţional de Chimie (1977–1989).
Nu este nicio îndoială că la Bucureşti s-a dezvoltat cel mai bine învăţământul
superior tehnic, că a fost viziunea politică care a dorit acest lucru şi că pentru anii
1950, chiar şi din examinarea titulaturii instituţiilor, putem observa o concentrare
excesivă şi arbitrară a multor instituţii de învăţământ superior tehnic (şi mai decisiv
dacă ne aplecăm atenţia şi asupra celorlalte tipuri de învăţământ superior).
Chiar dacă au fost mai puţine instituţii pentru formarea inginerilor în comparaţie
cu Bucureşti, şi în celelalte centre universitare au fost totuşi destul de multe. Astfel,
în Cluj/Cluj-Napoca (din 1974) şi-au desfăşurat activitatea Universitatea „Babeş-Bolyai”
(1959–1989), Institutul de Mecanică (1948–1952), Institutul Politehnic (1953–1989)
şi Institutul Agronomic „Dr. Petru Groza”; în Iaşi au funcţionat Institutul Politehnic
(1948–1989), Institutul Agronomic „Ion Ionescu de la Brad” (1948–1989), Institutul
de Industrie Uşoară (1952–1954), Institutul de Măsurători Terestre (1498–1950)
şi Universitatea (1948–1989); în Timişoara au existat în acelaşi scop Institutul
Politehnic (1948–1989), Institutul Agronomic (1948–1989), Institutul de Siderurgie
(1948–1952) şi Institutul de Minereuri (1948–1952); în Câmpulung-Moldovenesc
a fost Institutul de Silvicultură (1948–1953); în Arad Institutul de Zootehnie şi Medicină
Veterinară (1948–1952) şi Institutul Agronomic (1953–1956); în Brad a avut o
existenţă efemeră Institutul de Minereuri (1948–1951); în Braşov/Oraşul Stalin
(1950–1960) sunt de menţionat Institutul de Silvicultură (1948–1952), Institutul
Forestier (1953–1955), Institutul de Mecanică (1951–1955), Institutul Politehnic
(1956–1970) şi Universitatea (1971–1989); în Galaţi au pregătit ingineri Institutul
Agronomic (1948–1956), Institutul Mecano-Naval (1951–1952), Institutul Tehnic
(1953–1957), Institutul Politehnic (1958–1973) şi Universitatea (1974–1989); în
Petroşani a funcţionat Institutul de Exploatarea şi Prepararea Cărbunilor (1948, 1949)/
Institutul Cărbunelui (1950–1952)/Institutul de Mine (1953–1989); în Ploieşti ca şi
la Petroşani tot o singură instituţie, Institutul de Petrol (1967–1973)/Institutul de Petrol
şi Gaze (1974–1989); în Craiova au fost mai multe instituţii: Institutul Agronomic
(1948–1965)18, Institutul de Mecanizarea Agriculturii (1950–1952), Institutul de
Maşini şi Aparate Electrice (1951–1954), Institutul Tehnic (1955–1957) şi Universitatea
18
Din 1958 numit „Tudor Vladimirescu” (Hotărârea nr. 1182 din 19 august 1958 privind
atribuirea denumirii de „Tudor Vladimirescu” Institutului Agronomic din Craiova, în „Colecţia de
hotărâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române”, nr. 35, 1958, p. 288).
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(1966–1989)19; în Constanţa a fost doar Institutul de Piscicultură (1948–1953); în
Piteşti la Institutul de Învăţământ Superior şi la fel şi în Sibiu şi Suceava. După
1948 au fost înfiinţate şi alte centre universitare, dar nu toate pregăteau ingineri, ci
în special subingineri (de exemplu, Reşiţa şi Hunedoara).
Propuneri şi dezbateri privitoare la nomenclatorul de specializări inginereşti
Nomenclatoarele de specializări ne pot lăsa falsa impresie că sunt doar liste
care enumeră specializări grupate pe diferite domenii. În spatele acestei liste de
specializări se află însă numeroase dezbateri purtate între liderii politici ai vremii
şi specialişti, fie ei din economie sau învăţământ. Unele poziţii erau intens
argumentate şi au constituit subiectul multor ani de repoziţionări (desfiinţări,
înfiinţări, schimbarea duratei de studiu, a formei de învăţământ, comasare,
schimbare de denumire, trecerea la învăţământul de subingineri, multiplicări în
alte centre universitare). De aceea, nomenclatoarele de specializări reprezintă una
din politicile pe care liderii acelor vremuri le-au avut în problema conducerii şi
planificării învăţământului superior.
A fost, la început, o influenţă sovietică, apoi un efort de recuperare a identităţii
şi nevoilor naţionale, repede ocultat de către viziunile câtorva oameni aflaţi în fruntea
conducerii. Este important să exemplificăm care erau o parte din aceste moduri
prin care se ajungea la un nomenclator de specializări, mai ales că specializările
inginereşti reprezentau punctul de atracţie principal al planificării în învăţământul
superior pentru liderii politici. Ei voiau astfel să asigure un corp de specialiştii
potriviţi pentru a lucra în unităţile economice create în ritm accelerat în întreaga
ţară, uneori în domenii peste putinţele reale ale situaţiei economice româneşti.
Dacă în anul 1948 a fost realizată reforma învăţământului care părea că a
rezolvat şi problemele învăţământului superior, aflăm că la nici doi ani au apărut
dificultăţi în funcţionarea sa. Astfel, un memoriu despre problemele din învăţământul
superior tehnic arăta cum ministerele care se ocupau de soarta instituţiilor de
învăţământ din subordine (în 1949 unele instituţii de învăţământ, mai ales cele
tehnice au trecut în conducerea ministerelor corespunzătoare) nu reuşeau să le
administreze: „tendinţa excesivă de umflare a învăţământului tehnic” şi tendinţa de
a nu colabora cu Ministerul Învăţământului în problemele care apăreau20, erau două din
cele mai subliniate reproşuri. Cu siguranţă că în această perioadă a anilor 1950 sunt
multe alte propuneri care au venit dinspre ministere către Ministerul Învăţământului
19

Hotărârea nr. 894 din 10 septembrie 1965 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român
şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România cu privire la înfiinţarea Universităţii din
Craiova, în „Colecţie de legi, decrete, hotărâri şi dispoziţii”, septembrie–octombrie 1965, p. 49, 50.
20
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi
Agitaţie, dosar 83/1950, ff. 33, 34.
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în beneficiul formării specialiştilor, dar care nu întotdeauna erau şi ancorate în
posibilitatea de a fi realizate21.
În anul 1957 a fost criticată practica de până atunci din învăţământul superior,
de a prevedea „specializări înguste”. Ele s-au dovedit nefolositoare în formarea
specialiştilor pentru economia naţională. Pentru învăţământul tehnic sunt arătate
mai multe exemple de astfel de specializări: maşini termice, maşini hidraulice şi
pneumatice, maşini cu abur, tehnologia produselor fermentative, tehnologia conservării
alimentelor, tehnologia produselor lactate, tehnologia produselor extractive22.
Specializarea îngustă a fost din nou denunţată un an mai târziu ca fiind „în
neconcordanţă cu cerinţele reale ale economiei şi culturii”, fiind necesară lărgirea
profilului specialităţilor23. Dacă inginerii anilor 1950 erau specializaţi în domenii
mici, de nişă, şi cunoscând şi imperativul dezvoltării industriale, înţelegem cum
anii 1950 au fost caracterizaţi de o explozie a specializărilor inginereşti. Se poate
urmări simplu şi din titulatura instituţiilor de învăţământ superior, cum aproape
pentru fiecare ramură industrială a fost înfiinţată o instituţie de învăţământ superior
care să-i asigure necesarul de specialişti. Şi cum destinele fiecărui domeniu
industrial au fost lăsate la latitudinea unui minister diriguitor, în condiţiile în care
experienţa dezvoltării planificate în economie şi în învăţământ era totuşi infimă în
anii 1950, mai ales în condiţii ideologice diferite celor ante-1948, este de înţeles
numărul mare de specializări înfiinţate, precum şi desele desfiinţări şi modificări de
durată de studiu sau denumire realizate.
Au fost şi propuneri de specializări care nu s-au materializat, cu siguranţă şi
mai multe, dar şi mai greu de urmărit. De exemplu, în vara anului 1964 s-a propus
scindarea specializării/secţiei chimia şi tehnologia materialelor de construcţii şi
ceramică în tehnologia lianţilor şi a ceramicii şi tehnologia sticlei şi a ceramicii24.
Propunerea a venit din partea Ministerului Industriei Construcţiilor şi a fost discutată
la o şedinţă împreună cu Ministerul Învăţământului şi reprezentanţii Comitetului de
Stat al Planificării, în care s-a decis să nu aibă loc scindarea25. O propunere
asemănătoare a fost şi pentru specialitatea prepararea cărbunilor şi a minereurilor
în specialităţile prepararea cărbunilor şi prepararea minereurilor, dar a avut acelaşi
deznodământ, cântărind în judecata finală faptul că astfel „s-ar crea specialităţi
înguste, necorespunzătoare nivelului de pregătire al unui inginer”26. Iată cum
spectrul „specializării înguste”, al repetării greşelilor, încă bântuia (de fapt, a fost
criticat chiar şi mult mai târziu). În acelaşi an au mai fost propuneri de înfiinţare a
21

Ibidem, ff. 38–41.
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie,
dosar 7/1957, f. 7.
23
Arhiva Ministerului Educaţiei, dosar 231/1958, nenumerotat.
24
Idem, dosar 19/1964, nenumerotat.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
22
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unei secţii de ingineri mecanici pentru utilaje şi instalaţii în industria alimentară şi
scindarea specialităţii industrii fermentative, conserve şi lapte în industrializarea
cărnii şi laptelui şi industrii fermentative şi conserve. Au fost şi schimbări de
denumiri, precum cea din geodezie în specializarea geodezie şi sistematizarea
teritorială, şi tehnologia prelucrării la cald în specializarea maşini şi utilaje de
prelucrare la cald sau propuneri de trecere a unor specializări de la învăţământ
superior la cel postuniversitar ca în cazul specializării coroziune şi tehnologie
electrochimică, dar şi de trecere la cel de „conductori” (prefigurat), ca în cazul
specializării tehnologie poligrafică27.
În 1966, au fost emise mai multe propuneri privind dezvoltarea învăţământului
care au vizat şi specializările inginereşti28. În primul rând, s-a ajuns la un consens
pe seama faptului că numărul de specialităţi este prea mare (de la 295 specialităţi,
în 1953, la 203, în 1966), unele dintre ele având un „caracter îngust, în dauna unei
pregătiri largi, de perspectivă, altele suprapunându-se parţial sau nejustificând o calificare
prin studii superioare”29. Sunt date câteva exemple de specialităţi neconforme cu noile
orientări în materie de învăţământ superior tehnic: topografie minieră, coroziune şi
tehnologie electrochimică, tehnologia şi utilajul sudării (specialităţi cu domeniu de
pregătire limitat), material rulant, exploatarea materialului rulant, hidroenergetică,
maşini hidraulice şi pneumatice, construcţii hidrotehnice (problema acestor specializări
consta în suprapunerealor parţială), confecţii din piele şi încălţăminte, morărit şi
panificaţie (pentru acestea se aprecia că ar fi îndeajuns un învăţământ de subingineri)30.
De aceea, s-a pus accentul pe necesitatea formării specialiştilor cu calificare superioară
pe baza unui profil larg, inclusiv „prin introducerea unor specialităţi corespunzătoare
noilor direcţii dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii şi necesităţilor economiei şi culturii”31.
Şi poate că ar mai fi de reţinut o formulare foarte interesantă, şi care ne spune exact cu
ce calitate era investit un nomenclator de specializări în general: „Realizarea unui profil
larg de pregătire a cadrelor cu calificare superioară este strâns legată de îmbunătăţirea
nomenclatorului, ca act de stat care determină organizarea învăţământului pe secţii de
specializare, stabilirea planurilor de şcolarizare şi întocmirea programelor de studii”32.
Cu alte cuvinte, nomenclatorul de specializări era precum un act legislativ
pentru ţară, prin care se planifica dezvoltarea învăţământului superior, adică prin
care liderii comunişti puteau controla şi direcţiona formarea specialiştilor în ramurile
în care ei considerau că era nevoie, în principal pentru industrie, aşa cum stă mărturie
27

Ibidem.
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie,
dosar 40/1966, f. 2; Arhiva Ministerului Educaţiei, dosar 393/1967, nenumerotat.
29
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi
Agitaţie, dosar 40/1966, f. 24v.
30
Ibidem.
31
Ibidem, f. 25v.
32
Arhiva Ministerului Educaţiei, dosar 393/1967, nenumerotat.
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majoritatea de specializări din nomenclatoarele din perioada comunistă. Situaţia este
şi mai evidentă în anii 1950 şi la începutul anilor 1960, când o parte din instituţiile de
învăţământ superior au intrat sub controlul altor ministere în afara Ministerului
Învăţământului. După 1972, situaţia aceasta va fi parţial reluată, pentru că aproape
toate componentele învăţământului superior (instituţii, facultăţi sau doar secţii) au
trecut în coordonarea Ministerului Învăţământului şi mai ales a altor instituţii33.
În anul următor, a fost publicat şi Studiul privind dezvoltarea învăţământului
superior care a fost însoţit de o suită de noi propuneri în sensul celor amintite34.
Una dintre cele mai clare modificări a fost în cadrul grupei de specializări industria
alimentară, la care erau propuse a fi păstrate două specializări pentru a pregăti
ingineri (industrii alimentare şi frigotehnie) şi restul au trecut la durata de şcolarizare
tipică pentru subingineri (prevăzută totuşi, în 1966, la 2 ani şi nu cum a fost stabilită
ulterior la 2 şi jumătate şi, într-un final, la 3 ani35, specialiştii fiind şi ei numiţi
conductori tehnici nu subingineri): industrii fermentative, conserve şi lapte; morărit
şi panificaţie; industrii alimentare şi extractive; tehnica pescuitului şi stuficultură36.
În anul 1971, sub egida Ministerului Învăţământului au fost discutate câteva
propuneri privind perfecţionarea învăţământului superior tehnic37. În ceea ce priveşte
nomenclatorul de specializări, principiul de bază sub care au gravitat discuţiile a fost
necesitatea „formării unui absolvent cu profil larg şi adaptabil la evoluţia tehnicii”38.
Se avea în vedere inclusiv formarea inginerilor diplomaţi şi a celor tehnologi (noile
denumiri propuse pentru ingineri, respectiv, subingineri).
În anul 1973, au fost formulate noi propuneri de modificare a specializărilor
(tehnologia mecanică textilă, termoenergetică şi centrale atomoelectrice, maşini şi
utilaje teratisere şi pentru construcţii, metalurgia metalelor şi a pulberilor metalice),
nematerializate, precum şi crearea profilurilor, care s-a transformat în realitate un
an mai târziu39. Este o întrebare legitimă dacă atunci când s-au propus aceste
33
De exemplu, secţia de elaborarea fontei şi oţelului, metalurgia metalelor neferoase de la
Facultatea de Metalurgie din cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti, Institutul de Subingineri din
Hunedoara erau şi în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice (Hotărârea nr. 372 din 8 aprilie 1972
privind subordonarea unor instituţii de învăţământ superior, în „Colecţia de Hotărâri ale Consiliului
de Miniştri şi alte acte normative”, aprilie–iunie 1972, pp. 16–24). De altfel, şi în repartizarea absolvenţilor
putem observa că erau implicate şi alte ministere (Arhiva Ministerului Educaţiei, dosar 143/1973,
nenumerotat).
34
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi
Agitaţie, dosar 40/1966, f. 262, 280–281v.
35
HCM nr. 1245 din 7 octombrie 1971 privind durata studiilor la învăţământul de subingineri
(Arhiva Ministerului Educaţiei, dosar 330/1972, nenumerotat).
36
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie,
dosar 40/1966, f. 281.
37
Ibidem, dosar 11/1971, f. 35.
38
Ibidem, f. 37.
39
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie,
dosar 19/1973, f. 95.
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modificări ele erau însoţite şi de o documentare prealabilă. Răspunsul este pozitiv,
întocmindu-se, în acest caz, un Documentar privind nomenclatoarele de pregătire
în alte ţări, dar şi alte documente care pot fi citate40.
Am amintit introducerea profilurilor de specializare în 1974 şi modificarea
din 1977 care a avut loc asupra nomenclatorului de specializări. Consultate într-un
act legislativ par clare şi bine structurate. Fără îndoială, însă, că în spatele lor s-au
aflat multe discuţii. Pe unele dintre ele le putem proba. Să ne gândim doar la faptul
că din 155 de specializări s-a ajuns, în 1974, la doar 112. În anul 1977 au fost
întreprinse alte modificări. Ele au fost rodul colaborării între Ministerul Educaţiei
şi Învăţământului, împreună cu celelalte ministere şi instituţii asimilate lor, dar şi
cu diverşi specialişti.
De exemplu, în problema specializărilor inginereşti se aprecia, fapt şi realizat,
că specializarea energetică trebuie să constituie un profil separat, energetică, pentru
că altfel, la profilul electric, specializarea nu beneficia „de o pregătire fundamentală
suficientă în domeniul termotehnicii şi hidrotehnicii” şi nici „nu se satisfac cerinţele
producţiei cu privire la formarea de cadre pentru soluţionarea problemelor din sectoarele
mecano-energetice ale întreprinderilor”41. Cu toate acestea, nu a fost dată curs
introducerii şi specializării electrotehnică la acelaşi profil, ea rămânând în continuare
alocată profilului electric42. De asemenea, a fost introdusă la profilul electric şi
specializarea electromecanică, la Universitatea din Craiova, acolo unde a şi fost
prevăzut43. Structura specializărilor defalcată pe instituţii ne poate permite să observăm
mult mai multe schimbări, însă o astfel de analiză rămâne de efectuat pe viitor44.
Desigur că, în afara propunerilor venite dinspre ministere, asupra specializărilor
s-au făcut propuneri de modificări şi prin intervenţia liderilor politici, precum discuţiile
consemnate într-o stenogramă din anul 1981 (despre profilul de specializare mecanochimic, despre modificarea profilului agricol în mecanică agricolă sau industrialagricol)45.
Chiar şi în anul 1989 au fost făcute propuneri privind specializările, inclusiv
profilurile de specializare: separarea specializării automatizări şi calculatoare în
automatică şi calculatoare, introducerea specializărilor roboţi industriali (apărută
40

Ibidem, f. 116.
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dosar
68/1977, f. 181v.
42
Ibidem, dosar 64/1977, f. 196. Dosarul conţine şi stenograma discuţiilor purtate pentru
întocmirea noului nomenclator, fiind deosebit de ilustrativ pentru tipologia de probleme şi modul în
care ele erau rezolvate, alături de dosarul 71/1977.
43
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dosar
68/1977, f. 181v; Decret al Consiliului de Stat nr. 209 din 12 iulie 1977 pentru modificarea anexelor
nr. 1 şi 2 la Decret al Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974, în „Buletinul Oficial”, nr. 67, 12
iulie 1977.
44
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dosar
68/1977, f. 185–206.
45
Ibidem, dosar 43/1981.
41
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şi sub denumirea acţionări electromecanice şi roboţi)46, microelectronică (sau cu
denumirea componente electronice)47, trafic şi tehnologia transporturilor, ingineria
proceselor chimice, transportul şi distribuţia energiei electrice, tehnologii şi prelucrări
mecanice, redenumirea parţială a specializării prelucrări metalurgice şi adăugarea unei
noi componente rezultând specializarea deformări plastice şi tratamente termice48.
De asemenea, specializarea utilaj tehnologic era propusă spre păstrare, dar căpăta
unele specificităţi în funcţie de ramura economică pentru care se adresa: utilaj
tehnologic chimic şi pentru materiale de construcţii, petrolier, metalurgic, pentru
construcţii, pentru sudură, pentru industria uşoară, pentru industria alimentară49.
Concluzii
Nomenclatoarele de specializări care au fost în uz în diferite momente în
învăţământul superior au fost cele care au trasat linia directoare în pregătirea
specialiştilor. Ele au fixat ce tipuri de specialişti erau formaţi în instituţiile de
învăţământ superior, în ce durată de ani şi la ce formă de învăţământ. Specializările
din învăţământul superior care pregăteau ingineri au fost cele care au primit atenţie
deosebită din partea autorităţilor centrale pentru că prin învăţământul superior
tehnic era pregătită forţa de muncă necesară industrializării şi dezvoltării celorlalte
ramuri economice prioritare asigurării bunăstării întregii societăţi.
În anii 1950 şi la începutul anilor 1960 a fost adoptată strategia de a lăsa la
latitudinea diferitelor ministere (e drept în cooperare cu Ministerul Învăţământului)
soarta specializărilor inginereşti, fie ea de înfiinţare sau desfiinţare, precum şi alte
aspecte conexe. A fost acel fenomen numit în epocă „specializarea îngustă”, adică
pregătirea inginerilor (şi nu numai) în domenii cu aplicabilitate restrânsă. Din a
doua jumătate a anilor 1960 s-a trecut la pregătirea „largă” a inginerilor, considerată
mai oportună în raport cu avansul tehnologic general, dar şi cu necesităţile economiei
autohtone. Astfel că, dacă la începutul anilor 1950 au fost aproape 300 de specializări
în total (dacă nu majoritatea, atunci în orice caz o bună parte cu profil ingineresc),
în a doua jumătate a anilor 1970 au rămas puţin peste 100. Faptul a fost uşurat şi de
noile legi ale învăţământului din 1968 şi 1978, care au adus mai multă claritate în
întreg învăţământul, dar şi de introducerea profilurilor de specializare în 1974 şi
modificarea lor în 1977, care au simplificat o schemă anterioară de organizare a
specializărilor greu controlabilă. În plus, învăţământul de subingineri reînfiinţat în
1968 după desfiinţarea sa în anii 1940, a făcut şi mai uşoară găsirea unui nomenclator
de specializări inginereşti care să ajute (să ofere opţiuni sub aspectul duratei de
46

Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie,
dosar 55/1989, f. 31v.
47
Ibidem, f. 32.
48
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie,
dosar 164/1989.
49
Ibidem, dosar 55/1989, f. 31.
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studiu, formei de învăţământ şi locului de studiu – instituţie de învăţământ superior
sau întreprindere în cazul subinginerilor la seral) nu să ridice probleme în formarea
forţei de muncă înalt calificată.
Indiferent de iteraţia nomenclatorului de specializări, fiecare are în sine propria
poveste înţesată de multe discuţii şi de propuneri care nu s-au mai materializat. S-a
putut observa, fie şi din minimele exemple prezentate, cum se realizau permutări
între modificarea denumirii, comasări sau modificarea duratei de studiu (prin
trecerea la alt tip de învăţământ, de subingineri). Preocuparea pentru adaptarea la
noile realităţi economice şi ale societăţii în general a fost reală, şi proprie chiar şi în
anul 1989. Scheletul funcţionării învăţământului superior tehnic, prin menţionarea
specializărilor în care puteau fi pregătiţi specialiştii şi instituţiile unde se realiza
formarea lor, este o marcă a planificării în învăţământul superior, dar nu a putut
rezolva alte probleme ale învăţământului şi cu atât mai puţin pe cele generale, ale
sistemului politic sau economic adoptat în perioada 1948–1989.
Faptul că a fost realizată o reconstituire a specializărilor inginereşti care au
fost în uz în diferite momente între 1948–1989 are meritul de a deschide un val de
cercetări aplicate asupra relaţiei dintre dezvoltarea economică (în special industrială)
şi modul în care învăţământul superior a susţinut-o (trebuie făcute analize pe grupe/
profile de specializări şi pe specializări în sine). De asemenea, arată în ce direcţii
s-a dezvoltat învăţământul superior tehnic şi, implicit, cercetarea românească, dar
evidenţiază o dată în plus mai multe caracteristici ale unei perioade istorice ce trebuie
mai intens cercetată şi sub alte filtre şi preocupări (dezvoltarea capitalului uman).
THE RECONSTRUCTION OF THE NOMENCLATURE
OF ENGINEERING SPECIALIZATIONS FROM
THE ROMANIAN HIGHER EDUCATION (1948–1989)
(Abstract)
The industrialization of the Romanian economy under political stress after 1948
demanded varied and many specialists. It is normal to assess that among intellectuals, engineers
were the most highly disered graduates of higher education and the tuition figures were
suitable imposed. There were engineers trained in problems regarding for example oil and
gas, mining, mechanics, construction or agriculture. There were different decisions taken
during almost 50 years in order to have the right specialists in the right domains, at the right
time. The variety of specializations in which engineers could be trained is the subject of this
study, in which I reconstruct in an alphabetic list all the specializations that were in use at
different times in the period 1948–1989. I supplement this list with presenting the ways in
which the configuration of nomenclatures of specializations were shaped, including proposals
of new specializations or other changes that never came into reality.
Keywords: Romania, communism, higher education, specialization, engineers.
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ANEXĂ:
Specializările inginereşti (1948–1989)50
Acizi, baze, săruri
Aeronave
Agricultură
Agrotehnică generală
Alimentări cu apă şi canalizări
Amelioraţii/amelioraţiuni agrosilvice
Amelioraţii/ameliorări silvice
Amenajări piscicole
Aparataj electric
Aparate electrice de înaltă tensiune
Aparate electronice industriale
Aparate şi instalaţii pentru industria chimică
Aparate şi instrumente de bord
Aparate şi maşini pentru industria chimică
Aparate şi utilaje industriale chimice
Aparate şi utilaje pentru industria chimică
Arhitectură şi sistematizare
Arhitectură şi urbanism
Audiofrecvenţă
Automatică
Automatizări şi calculatoare
Automobile şi tractoare
Autovehicule rutiere
Calculatoare
Carne şi produse de carne
50

Bibliografie selectivă utilizată în realizarea anexei: Arhiva Institutului Naţional de Statistică,
Analiza învăţământului superior la începutul anului şcolar 1954/1955, cursuri de zi; Analiza de sfârşit
de an şcolar 1953–54 septembrie–octombrie. Învăţământ superior; Învăţământ şi cultură 1938–1951;
Învăţământul superior la începutul anului universitar, 1974/1975–1988/1989; Arhiva Institutului Naţional
de Statistică, Situaţia la învăţătură a studenţilor, la sfârşitul anului universitar, 1974/1975–1978/1979;
Arhiva Institutului Naţional de Statistică, Învăţământul superior la sfârşitul anului universitar, 1979/
1980–1988/1989; Arhiva Ministerului Educaţiei, dosare 231/1958, 19/1964, 150/1965, 330/1972;
Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia Propagandă, dosare 107/1987,
76/1988, 117/1989, 164/1989; Serviciul Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, dosar 233/1951; ***, Admiterea în învăţământul superior, Bucureşti, 1956–1958, 1968–
1981; ***, Bacalaureatul şi admiterea în învăţământul superior, Bucureşti, 1967; „Forum”, 1982–
1989; Deciziunea Ministerului Învăţământului Public nr. 263327 din 25 octombrie 1948 privind
organizarea învăţământului superior, în „Colecţiune de legi, decrete şi deciziuni”, octombrie 1948,
p. 952–963; Decret al Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974 privind nomenclatorul profilelor şi
specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului, în „Buletinul Oficial”, nr. 81, 14 iunie 1974; Decret al Consiliului de Stat
nr. 209 din 12 iulie 1977 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decret al Consiliului de Stat nr. 147
din 5 iunie 1974, în „Buletinul Oficial”, nr. 67, 12 iulie 1977.
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Cazane cu aburi
Căi ferate, drumuri şi poduri
Celuloză, hârtie şi fibre artificiale
Celuloză şi hârtie
Centrale nuclearo-electrice
Centralizări şi semnalizări feroviare
Ceramică fină şi materiale refractare/ceramică
Chimia anorganică
Chimia organică
Chimia şi tehnologia materialelor de construcţii şi ceramică
Chimizarea cărbunelui şi lemnului
Chimizarea combustibililor
Chimizarea petrolului şi gazelor
Cocserie
Coloranţi, medicamente
Comunicaţii telegrafo-telefonice/telefonice şi telegrafice
Confecţii
Confecţii din piele
Confecţii din piele şi încălţăminte
Confecţii din ţesături
Conservarea peştelui
Construcţii
Construcţii civile
Construcţii civile şi industriale
Construcţii civile, industriale şi agrare/agricole
Construcţii complexe
Construcţii de aviaţie
Construcţii de linii feroviare/ferate (ferate) şi clădiri/construcţii civile
Construcţii de maşini agricole
Construcţii de oraşe
Construcţii feroviare
Construcţii feroviare de linii şi clădiri
Construcţii hidraulice
Construcţii hidrotehnice
Construcţii şi instalaţii hidrotehnice
Construcţii şi întreţinere feroviară şi poduri
Coroziune şi tehnologie electrochimică
Cultura pădurilor
Cuptoare metalurgice
Deformări plastice şi tratamente termice
Deformări plastice şi tratamentul termic al metalelor
Dispozitive, scule, aparataj
Drumuri
Drumuri şi poduri
Elaborarea fontei şi oţelului
Electrificarea industriei şi agriculturii
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Electrificarea industriei, agriculturii şi transporturilor
Electrificări
Electrochimie
Electroenergetică
Electromecanică
Electromecanică aplicată
Electromecanică minieră
Electromecanică petrolieră
Electronică şi automatică
Electronică industrială
Electronică radio
Electronică şi radiocomunicaţii
Electronică şi radiotehnică industrială
Electronică şi telecomunicaţii
Electrotehnică
Electrotehnică minieră
Energetică
Exploatarea cărbunilor
Exploatarea feroviară
Exploatarea forestieră/lemnului
Exploatarea materialului rulant
Exploatarea minereurilor
Exploatarea minereurilor de fier
Exploatarea navelor şi porturilor
Exploatarea pădurilor şi transporturilor forestiere/transportul forestier
Exploatarea şi prepararea minereurilor şi cărbunilor
Exploatarea şi prepararea minereurilor neferoase
Exploatarea şi prepararea minereurilor nemetalice
Exploatarea zăcămintelor de cărbuni
Exploatarea zăcămintelor de minereuri
Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze
Exploatări forestiere
Exploatări miniere
Fibre artificiale
Filatură
Filatură de bumbac, in, cânepă
Filatură şi ţesătorie
Finisare
Finisarea produselor textile
Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze
Frigotehnică/Frigotehnie
Furnale, oţelării, turnătorii
Furnale şi oţelării
Geodezie
Geofizică
Geologia şi prospectarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze
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Geologie inginerească
Geologie inginerească şi hidrogeologie
Geologie tehnică
Hidrotehnică
Hidrotehnică agricolă
Hidroamelioraţiuni/hidroamelioraţii
Hidroenergetică
Hidroenergetică şi maşini hidraulice
Hidrogeologie şi geologie inginerească
Horticultură
Industria cărnii şi subproduselor
Industria fermentativă
Industria laptelui
Industria lemnului
Industria spirtului şi berei
Industria vinului
Industrializarea lemnului
Industrie alimentară
Industrii alimentare
Industrii alimentare extractive
Industrii ceramice şi materiale refractare
Industrii fermentative
Industrii fermentative, conserve şi lapte
Ingineri constructori
Ingineri economişti de electrotehnică
Ingineri economişti de mecanică
Ingineri economişti pentru agricultură
Ingineri economişti pentru chimie industrială
Ingineri economişti pentru construcţii
Ingineri economişti pentru construcţii de maşini
Ingineri economişti pentru construcţia de maşini şi utilaj
Ingineri economişti pentru electroenergetică
Ingineri economişti pentru gospodăria comunală
Ingineri economişti pentru industria alimentară
Ingineri economişti pentru industria chimică
Ingineri economişti pentru industria chimică şi metalurgică
Ingineri economişti pentru industria electronică şi energetică
Ingineri economişti pentru industria energetică şi electrotehnică
Ingineri economişti pentru industria lemnului
Ingineri economişti pentru industria lemnului şi silvicultură
Ingineri economişti pentru industria metalurgică
Ingineri economişti pentru industria minieră
Ingineri economişti pentru industria petroliferă
Ingineri economişti pentru industria uşoară
Ingineri economişti pentru metalurgie
Ingineri economişti pentru telecomunicaţii
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Ingineri fizicieni pentru dispozitive electronice
Ingineri silvici
Ingineri silvici pentru exploatarea pădurilor şi instalaţii de transport
Inginerie geologică şi geofizică
Instalaţii pentru construcţii
Îmbunătăţiri funciare
Laminoare, trefiloare
Laminoare, trefiloare, forje
Lapte şi produse lactate
Locomotive/Material rulant locomotive
Lucrări edilitare
Maşini aeriene
Maşini agricole
Maşini cu aburi
Maşini cu combustie internă
Maşini de săpat şi transportat pe şantier
Maşini electrice
Maşini hidraulice
Maşini hidraulice şi pneumatice
Maşini navale
Maşini şi aparate electrice
Maşini şi aparate pentru industria de prelucrare a ţiţeiului şi industria petrochimică
Maşini şi instalaţii miniere
Maşini şi instalaţii pentru rafinării
Maşini şi instalaţii pentru schele
Maşini şi turbine cu aburi
Maşini şi utilaj agricol
Maşini şi utilaj de ateliere
Maşini şi utilaj metalurgice
Maşini şi utilaj minier
Maşini şi utilaj pentru construcţii
Maşini şi utilaj pentru exploatarea zăcămintelor de ţiţei
Maşini şi utilaj pentru industria alimentară
Maşini şi utilaj petrolier/petrolifer
Maşini şi utilaj siderurgic
Maşini şi utilaj textile
Maşini şi utilaje de prelucrare la cald
Maşini şi utilaje metalurgice
Maşini şi utilaje pentru construcţii
Maşini şi utilaje pentru industria uşoară
Maşini tehnice
Maşini terestre
Maşini termice
Maşini termice şi motoare Diesel
Maşini, turbine hidraulice şi pneumatice
Maşini-unelte
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Maşini-unelte şi scule
Material rulant
Material rulant de cale ferată
Materiale de construcţii
Materiale de construcţii şi ceramică
Materii grase şi săpun
Măsurători terestre
Mecanică
Mecanică agricolă
Mecanică fină
Mecanizarea agriculturii
Mecano-energetică
Medicină veterinară
Metalurgie
Metalurgie neferoasă
Metalurgia metalelor neferoase
Metalurgie extractivă
Mine
Morărit şi panificaţie
Morărit, panficaţie extrageri/extracţie
Morărit, panificaţie şi paste făinoase
Morărit şi silozuri
Nave
Nave şi instalaţii de bord
Organica
Organizarea şi exploatarea transporturilor rutiere
Organizarea şi planificarea agriculturii socialiste
Organizarea şi planificarea construcţiilor
Organizarea şi planificarea gospodăriei comunale
Organizarea şi planificarea gospodăriilor silvice
Organizarea şi planificarea industriei alimentare
Organizarea şi planificarea industriei chimice
Organizarea şi planificarea industriei construcţiei de maşini şi utilaj
Organizarea şi planificarea industriei energetice şi electrotehnice
Organizarea şi planificarea industriei lemnului
Organizarea şi planificarea industriei metalurgice
Organizarea şi planificarea industriei miniere
Organizarea şi planificarea industriei petrolifere
Organizarea şi planificarea industriei uşoare
Organizarea şi planificarea telecomunicaţiilor
Organizarea şi planificarea transporturilor feroviare
Organizarea teritoriului (agricol)
Organizarea transportului feroviar
Oţelării
Panificaţie şi paste făinoase
Parcuri şi zone verzi
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Pedologie
Pedologie şi agrochimie
Perdele forestiere
Petrochimie
Pielărie
Piscicultură
Piscicultură şi amenajări piscicole
Poduri şi construcţii masive
Poduri şi tunele
Prelucrarea metalelor la cald şi rece, tratamente termice
Prelucrări la cald
Prelucrări metalurgice
Prelucrări plastice şi tratamente termice
Prepararea cărbunilor
Prepararea cărbunelui/cărbunilor şi minereurilor
Prepararea substanţelor minerale utile
Produse macromoleculare
Produse de sinteză
Prospecţiuni geofizice
Prospecţiuni geofizice (aplicate)
Prospecţiuni geologice şi geofizice
Prospecţiuni geologice (aplicate)
Protecţia plantelor
Radiocomunicaţii
Radiocomunicaţii şi radiotehnică
Radiofrecvenţă
Radiotehnică
Selecţia plantelor
Semnalizări şi centralizări feroviare
Siderurgie
Silvicultură
Silvicultură şi exploatarea pădurilor
Silvicultură şi exploatări forestiere
Sinteze organice
Sisteme de propulsie
Spirt, drojdie, bere, tutun
Sudură
Tehnica pescuitului
Tehnica pescuitului şi piscicultură
Tehnica pescuitului şi stuficultură
Tehnica piscicolă
Tehnica transportului feroviar
Tehnică nucleară/ingineri fizicieni
Tehnico-economică
Tehnologia carbochimică şi procese pirogene
Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale
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Tehnologia chimică anorganică
Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor
Tehnologia chimică organică
Tehnologia chimică şi confecţii din piele
Tehnologia chimică textilă
Tehnologia coloranţilor şi medicamentelor
Tehnologia combustibililor (cărbune şi lemn)
Tehnologia combustibililor (petrol şi gaze)
Tehnologia compuşilor macromoleculari
Tehnologia conservării alimentelor
Tehnologia conservelor, legumelor şi peştelui
Tehnologia construcţiilor/construcţiei de maşini
Tehnologia construcţiilor de maşini şi maşini unelte
Tehnologia electrochimică
Tehnologia fibrelor artificiale
Tehnologia firelor şi ţesăturilor
Tehnologia materialelor de construcţii
Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii
Tehnologia mecanică a tricotajelor şi confecţiilor
Tehnologia morăritului, panificaţiei şi pastelor făinoase
Tehnologia pescuitului
Tehnologia pielei, blănurilor şi extractelor tanante
Tehnologia poligrafică
Tehnologia prelucrării la cald
Tehnologia prelucrării metalelor şi a construcţiei de maşini
Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimiei
Tehnologia producţiei electrochimice
Tehnologia produselor alimentare
Tehnologia produselor electrochimice
Tehnologia produselor extractive
Tehnologia produselor fermentative
Tehnologia produselor lactate
Tehnologia produselor macromoleculare
Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici
Tehnologia substanţelor anorganice
Tehnologia substanţelor organice
Tehnologia sudurii/sudării
Tehnologia şi chimia produselor alimentare
Tehnologia şi chimizarea petrolului şi gazelor
Tehnologia şi chimizarea ţiţeiului şi gazelor
Tehnologia şi conservarea alimentelor
Tehnologia pielii, blănurilor şi extractelor
Tehnologia transporturilor şi telecomenzi feroviare
Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor
Tehnologia ţiţeiului şi gazelor
Telecomenzi feroviare
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Telecomunicaţii feroviare
Telefonie-telegrafie
Termoenergetică
Topografie minieră
Topografie şi geodezie minieră
Tracţiune electrică
Transportul şi înmagazinarea petrolului
Transportul şi înmagazinarea ţiţeiului, gazelor şi produselor derivate
Tricotaje-confecţii
Tricotaje şi confecţii din tricotaje
Tricotaje şi confecţii din ţesături şi tricotaje
Turnătorie
Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase
Ţesătorie
Utilaj chimic
Utilaj minier
Utilaj minier, petrolifer, rutier
Utilaj pentru construcţii
Utilaj pentru industria alimentară
Utilaj pentru textile, pielărie şi confecţii
Utilaj petrolifer
Utilaj pneumatic
Utilaj siderurgic
Utilaj şi instalaţii pentru industria chimică
Utilaj tehnologic
Utilaje şi ingineria produselor chimice
Utilajul şi tehnologia sudării/sudurii
Utilajul şi tehnologia turnării
Vagoane/Material rulant vagoane
Vinuri şi băuturi alcoolice
Viticultură
Zahăr, amidon, glucoză
Zootehnie
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REVOLUŢIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989:
DETERMINARE, DESFĂŞURARE ŞI DOCUMENTE
BOGDAN EMANUEL RĂDUŢ



1. Argument
Anul acesta se împlinesc trei decenii de la evenimentele care au dus la
prăbuşirea regimului comunist în România (1989–2019). Acestea au generat
dezbateri aprinse, în tot acest timp, pe motivul controversei produsă de încercarea
de a demonstra şi stabili în ce măsură acestea au fost o revoluţie populară sau o
lovitură de stat. Însă, răspunsul la o astfel de întrebare încă nu s-a dat clar şi
categoric, el aflându-se în cercetarea istoricilor plasaţi în ambele tabere. Această
situaţie ne face să ne gândim că probabil va mai dura o vreme până la cristalizarea
unui punct de vedere corect istoric şi împărtăşit de majoritate. Poate chiar să treacă
o generaţie pentru a apărea analize istorice detaşate emoţional şi masiv obiective.
Dacă tabăra celor care încadrează evenimentele din 1989 ca fiind revoluţie
este mai considerabilă, între cei care susţin ideea de lovitură de stat se numără Alex
Mihai Stoenescu1 şi Mădălin Hodor2, pentru a da două nume mai cunoscute. Printre
cei care au scris sinteze generale bine argumentate se numără, de exemplu, Peter
Siani-Davies3, Ioan Scurtu4 şi Ruxandra Cesereanu5.
În studiul de faţă autorul a optat pentru varianta de revoluţie, pentru că
aceasta a însemnat unul dintre acele momente astrale ale istoriei românilor, când
societatea a trecut prin schimbări de structură în multe aspecte, de la cele politice
până la cele societale. Prin definiţie, „revoluţie” înseamnă o „etapă a dezvoltării în
care se produc transformări sociale profunde în toate domeniile vieţii” cât şi o


Istoric – Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România/Societatea de Ştiinţe
Istorice din România, Filiala Dolj; e-mail: emy_radut@yahoo.com.
1
Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat din România”, Vol. IV, part 1 şi partea 2 –
„Revoluţia din Decembrie 1989 – o tragedie românească”, Bucureşti, Editura RAO, 2004–2005 (cu
ediţii şi în 2006 şi 2012).
2
Codruţa Simina, Istoricul Mădălin Hodor: În 1989 a avut loc o diversiune militară executată
de „armata secretă” a Partidului, a se vedea: https:// pressone.ro/istoricul-madalin-hodor-in-1989-aavut-loc-o-diversiune-militara-executata-de-armata-secreta-a-partidului/ (accesat în 30.04.2019).
3
Peter Siani-Davies, Revoluţia română din decembrie 1989, Bucureşti, Editura Humanitas,
2006.
4
Ioan Scurtu, Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional, Bucureşti,
Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, 2009.
5
Ruxandra Cesereanu, Decembrie '89. Deconstrucţia unei revoluţii, Iaşi, Editura Polirom,
2004.
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 187–198
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„schimbare bruscă şi de obicei violentă a structurilor sociale, economice şi politice
ale unui regim dat”6.
În acelaşi timp, dacă pentru generaţia tânără aceste evenimente nu sunt decât
întâmplări pe care le percep abstract, ca simple fapte istorice analizate cu detaşare
emoţională, sunt însă oameni pentru care aceste evenimente sunt încă vii, iar
amintirea lor este fie dureroasă, fie animată de sentimentul că au luat parte la un
fapt excepţional şi unic.
Un alt motiv pentru care autorul s-a aplecat asupra acestei problematici e dat
şi de faptul că Revoluţia din 1989 a reintrat în atenţia opiniei publice şi a massmediei şi datorită noii evoluţii a Dosarului Revoluţiei. Discutat, dezbătut, aşteptat,
anticipat, Dosarul Revoluţiei nu va estompa, însă, toate rănile lăsate de acele
fatidice, dar memorabile, zile reci de decembrie.
Anul 1989 reprezintă un an de cotitură în istoria Europei şi în relaţiile
politice internaţionale, dat de faptul că ţările socialiste s-au reîntors la democraţie,
totul culminând cu prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991. De aceea, prezentarea lui
Ioan Scurtu oferă o imagine de ansamblu: „Revoluţia română din decembrie 1989 –
oricât de singulară ar fi ca mod de manifestare – este parte a revoluţiilor europene
care au avut loc în acel an, determinând prăbuşirea regimurilor totalitare socialiste
de pe continent. La Varşovia sau Budapesta, la Praga sau Sofia, Berlin sau Bucureşti,
în 1989 oamenii au răsuflat uşuraţi când democraţia a triumfat asupra dictaturii.
Indiferent de forma pe care au luat-o – ‹Masa rotundă›, ‹Revoluţia de Catifea› sau
confruntări violente – aceste revoluţii au dărâmat vechile structuri politice, sociale,
culturale şi economice şi au făcut loc unei noi ere în evoluţia istorică a statelor din
Europa centrală şi de Est”7.
Autorul îşi propune o prezentare generală a contextului internaţional şi
naţional ce a determinat declanşarea revoluţiei, o prezentare sumară a desfăşurării
acesteia şi o analiză comparativă a unor documente emise în acele zile tulburi şi
tensionate, documente cu semnificaţie de „cristalizări programatice”8. Prezenta
analiză, chiar dacă nu are aspectul uneia inedite, vine din preocupările personale
ale autorului, de a-şi forma o părere proprie şi argumentată.
2. Determinarea revoluţiei
Împrejurările externe ale declanşării evenimentelor din decembrie 1989 au fost
unele destul de tensionate, având în vedere faptul că la începutul anilor ’80 s-a produs
o schimbare a raportului de forţe pe plan internaţional. Datorită detaşării Statelor
Unite ca cea dintâi putere a lumii, echilibrul de forţe stabilit la sfârşitul celui de-al
6
***, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1998, p. 924.
7
Ioan Scurtu, Revoluţia Română din Decembrie 1989 în context internaţional, p. 371.
8
Ion Calafeteanu, Revoluţia Română din Decembrie 1989. Cristalizări programatice, în „Clio
1989”, Anul VI, nr. 1–2 (11–12), 2010, pp. 19–35.
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doilea război mondial a început să se clatine9. În plan internaţional, un rol marcant
l-a avut Mihail Gorbaciov, liderul URSS10, ce ajunge secretar general al PCUS11 în
data de 11 martie 198512. Din cea mai înaltă funcţie în Uniunea Sovietică, Gorbaciov
a realizat faptul că a pierdut competiţia cu ţările democratice, de aceea a încercat să
reformeze şi el propriul sistem încremenit în metode vechi ideologizate. Pentru
aceasta a lansat câteva concepte care să fundamenteze, teoretic, schimbările pe care le
preconiza: glasnosti (deschidere, transparenţă), perestroika (reconstrucţie a sistemului
socialist), uskarenie (accelerare a acestor transformări) şi novîie mislenie (noua
gândire)13. Aceste concepte, concretizate în politici practice, aveau menirea de a
salva sistemul socialist şi nu de a îl înlocui, pentru că Gorbaciov încerca să
reformeze socialismul sovietic şi să îl înlocuiască. În privinţa relaţiilor cu partenerii
din blocul sovietic, s-a renunţat la „doctrina Brejnev”14, apoi s-au reluat discuţiile
cu SUA pentru a restabili un nou echilibru de forţe pe continent şi în lume. În
numai şase ani de conducere, Gorbaciov a reuşit „performanţa” de a lichida atât
partidul, cât şi statul în fruntea cărora se afla15. Factorul Gorbaciov a reprezentat el
însuşi consecinţa pierderii încrederii de sine a elitelor comuniste16.
Concomitent cu evoluţia din URSS, în aproape toate ţările satelite europene
s-a asistat la schimbări de lideri, inspirate sau gestionate direct de Moscova. Între
1987–1989 vechii lideri din unele ţări socialiste au fost înlocuiţi cu alţii, mai tineri,
din „eşalonul al doilea”17. În URSS se produc, de asemenea, schimbări majore. La
1 decembrie 1988 este introdus Parlamentul bicameral şi pluralitatea candidaturilor.
În decembrie 1989 a căzut zidul Berlinului, simbolul separării germanilor şi simbolul
despărţirii a două lumi diferite18. Revoluţiile din 1989 au schimbat în mod fundamental
harta politică, economică şi culturală a lumii19.
Pe plan intern s-a accentuat criza economică şi cea a condiţiilor materiale ale
românilor, cauzate de faptul că Nicolae Ceauşescu contractase împrumuturi masive
9

Ioan Scurtu, Istoria Contemporană a României (1918–1989), Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2003, p. 158.
10
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.
11
Partidul Comunist din Uniunea Sovietică.
12
Dumitru Preda, Mihai Retegan, 1989. Principiul Dominoului. Prăbuşirea Regimurilor
Comuniste Europene, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p. 23.
13
Ioan Scurtu, op. cit., p. 158; Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român,
Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2008, p. 519.
14
Doctrina Brejnev a fost un model de politică externă sovietică care permitea o anumită
„suveranitate limitată” a partidelor comuniste naţionale, dar nici o ţară comunistă nu putea părăsi
Pactul de la Varşovia şi nu putea să compromită puterea şi unitatea blocului comunist. Implicit, URSS
stabilea definirea socialismului şi capitalismului în funcţie de interese proprii. Această doctrină, în
practică, s-a văzut la invadarea Cehoslovaciei (1968) şi a Afganistanului (1979).
15
Ioan Scurtu, op. cit., p. 161.
16
Vladimir Tismăneanu (coord.), Revoluţiile din 1989. Între trecut şi viitor, Iaşi, Editura
Polirom, 2005, p. 16.
17
Ioan Scurtu, op. cit., p. 158.
18
Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., pp. 24–28.
19
Vladimir Tismăneanu (coord.), op. cit., p. 22.
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pe piaţa de capital occidental pentru a construi „mamuţi industriali” nerentabili.
Astfel, datoria externa a României a crescut de la 1,2 miliarde de dolari în 1971 la
9,5 miliarde de dolari în 198120, iar în martie 1989 s-a plătit ultima tranşă din totalul
de 21 miliarde de dolari, dintre care peste 7 miliarde reprezentau dobânzile aferente21.
Criza nu era dată, neapărat, de împrumuturile bancare, ci de ambiţia plătirii anticipate
a acestei datorii prin creşterea masivă a exporturilor şi drastica reducere a importurilor,
inclusiv a medicamentelor. România exporta produsele agroalimentare necesare
populaţiei, magazinele şi alimentarele fiind tot mai goale iar cozile şi nemulţumirile
populaţiei tot mai mari. De asemenea, mass-media era total subordonată partidului,
programul TV fiind limitat la doar 2 ore seara (20.00–22.00) şi acoperit de prezentarea
cuvântărilor sau vizitelor de „lucru” ale Conducătorului statului. Între regimul
comunist şi poporul de rând s-a adâncit o prăpastie prin care cuplul prezidenţial a
atras tot mai puternic ura populaţiei22. La aceasta a contribuit şi excesul cultului
personalităţii lui Nicolae Ceauşescu, fiind supranumit „cel mai iubit fiu al poporului”
şi „geniul Carpaţilor”, pentru a da doar două exemple23. Prin aceasta, „cultul
personalităţii a devenit oglinda în care se privea regimul”24.
O surpriză pe scena politică internă a venit pe 11 martie 1989, când şase foşti
activişti din PCR – Gheorghe Apostol, Alexandru Bârlădeanu, Constantin Pârvulescu,
Cornelui Mănescu, Silviu Brucan şi Grigore Răceanu – au trimis o scrisoare deschisă
lui Nicolae Ceauşescu în care condamnau abuzurile politicii sale. Scrisoarea a fost
citită la Radio Europa Liberă, urmând represalii împotriva semnatarilor25.
Raportându-se la situaţia din jurul său, Nicolae Ceauşescu critică şi respinge
noua politică a lui Gorbaciov, iar PCUS nu avea un control cert asupra eşalonului
doi al PCR de unde ar fi putut recruta un posibil înlocuitor al lui Ceauşescu. Practic
România a cunoscut o izolare politică şi economică puternică pe plan internaţional.
Un exemplu e dat şi de faptul că, în 1989, preşedintele american George H. W.
Bush a anunţat că retrage României clauza naţiunii celei mai favorizate, pe motiv
că nu se respectă drepturile omului. Fără să aştepte decizia, Ceauşescu renunţă
singur la această clauză, fapt ce a adâncit şi mai tare criza economică şi
nemulţumirea populaţiei.
3. Desfăşurarea revoluţiei
Pe acest fond tensionat, populaţia se afla pe un butoi de pulbere care avea
nevoie doar de o scânteie pentru a exploda. În luna decembrie situaţia se precipită
20

Florin Constantiniu, op. cit., p. 515.
Alexandru Oşca (coord.), 1989 – An decisiv în istoria Europei, Cluj-Napoca, Editura Mega,
2008, pp. 11–29.
22
Florin Constantiniu, op. cit., p. 516.
23
Peter Siani-Davies, op. cit., pp. 39–45.
24
Ibidem, p. 42.
25
Florin Constantiniu, op. cit., p. 525; Dumitru Preda, Mihai Retegan, op. cit., p. 25.
21
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până la prăbuşirea iremediabilă a regimului politic comunist. Primele încercări de
revoltă au fost la Iaşi, în 14 decembrie 1989, printr-un grup de intelectuali curajoşi
care au constituit, încă din luna noiembrie, Frontul Popular Român. S-a încercat
răspândirea de manifeste anticeauşiste, în special în căminele studenţeşti, însă
populaţia Iaşiului nu a reacţionat la chemările la revoltă lansate cu insistenţă. Mai
rapide au fost organele de ordine care i-au arestat pe organizatori înăbuşind o
revoltă practic neîncepută. Dar, incontestabil că acţiunile din 14 decembrie au
constituit un semnal, o premisă a Revoluţiei române din decembrie 198926.
Asemenea întâmplări au mai fost înregistrate în Suceava, la Timişoara, la Braşov şi
în alte centre industriale.
La Timişoara, după revolta din noiembrie 1989 de la U.M.T.27 când muncitorii
au refuzat să reia lucrul pentru că li se diminuaseră salariile, la 15 decembrie, are
loc o adunare a câtorva enoriaşi reformaţi care s-au strâns în faţa Bisericii Reformate
în semn de solidaritate cu pastorul lor, Lászlo Tökes, pe care ierarhii cultului
hotărâseră să-l mute la Mineu. Forţele de ordine, disproporţionat şi fără motiv, au
făcut uz de forţă atrăgând atenţia trecătorilor din această zonă foarte aglomerată.
Încercând să-i ajute pe enoriaşi, trecătorii s-au expus şi ei represiunii Miliţiei. Pe
fondul stării de nemulţumire generală, cetăţenii agresaţi s-au transformat în
manifestanţi şi în ziua următoare s-au adunat din nou în acelaşi loc şi au reluat
protestul independent şi separat de pretextul din ziua precedentă, situaţia pastorului
nemaifiind niciodată invocată de manifestanţi. De acum, protestul s-a concentrat
exclusiv pe probleme curente şi generale. S-au spart vitrinele la librării au fost arse
broşurile şi cărţile cu expunerile lui Nicolae Ceaşescu. S-a atacat sediul partidului
şi alte clădiri oficiale. Astfel, revoluţia a început în 15 decembrie 1989 şi a fost
continuarea gesturilor şi manifestărilor stopate până atunci de forţele de ordine,
făcute începând cu protestele din întreprinderile timişorene, cu seria de manifeste
lansate în alte localităţi, cu veghea şi protestul enoriaşilor reformaţi timişoreni.
În noaptea de 16 spre 17 decembrie au loc altercaţii, manifestanţii sunt
urmăriţi prin tot oraşul şi se operează arestări. A doua zi, după ora 13.00 numărul
creşte continuu. Se alătură şi tineri care manifestă zgomotos, şi începe să se strige
„Fără teamă!”, „Libertate! Libertate!”, „Jos Ceauşescu!”. Mişcarea se mută în Piaţa
Operei unde se încearcă atragerea populaţiei, în special a studenţilor care însă, în
cea mai mare parte, erau plecaţi în vacanţă. În ziua de duminică, 17 decembrie,
mulţimea se adună din nou în Piaţa Operei. De data aceasta protestatarii atacă
clădirile, incendiază, atacă unităţile militare, devastează magazinele, inclusiv, din
nou şi cu mai mult folos, sediul partidului. Generalul Vasilea Milea, ministrul
Apărării Naţionale, dă ordin să se distribuie muniţie de război, iar în judeţul Timiş
este decretată starea de necesitate. În noaptea de 17 spre 18 decembrie violenţele se
26
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ţin lanţ şi sunt înregistrate primele victime. Pe 19 decembrie marea majoritate a
întreprinderilor îşi încetează activitatea, iar în ziua următoare coloanele angajaţilor
de pe platformele industriale se organizează în centrul oraşului.
Clădirea Operei a devenit un adevărat stat major al revoluţionarilor, iar aici
se formulează primele revendicări. Astfel că, Timişoara devine primul oraş liber de
comunism28. Ceauşescu însă nu cedează şi semnează Decretul privind instituirea
„stării de necesitate” pe tot teritoriul judeţului Timiş. Revoluţionarii încep să se
organizeze şi, pe 20 decembrie, se constituie Frontul Democratic Român din
Timişoara, care difuzează o Proclamaţie în noaptea de 20 spre 21 decembrie. În
ziua următoare, Frontul reuşeşte să publice acest document în română, maghiară,
sârbă şi germană. Va fi citit în faţa mulţimii din Piaţa Operei, apoi va fi împrăştiat
prin tot oraşul şi trimis în localităţile apropiate29.
Revolta antidictatorială se extinde în principalele oraşe. Timişoara a aprins
focul revoltei împotriva dictaturii ceauşiste în Banat şi încep manifestaţii în stradă
la Lugoj, Arad, Caransebeş şi Reşiţa30. La Cluj-Napoca aparent situaţia a fost
liniştită, însă şi aici au apărut evenimente şi manifestaţii în diverse puncte din oraş.
La Braşov reînvie spiritul din 1987. Revolta cuprinde, apoi, şi Sibiul, Târgu Mureş,
Alba Iulia şi Turda31.
La Bucureşti situaţia era tensionată. Într-o cuvântare la TV din 20 decembrie,
Ceauşescu a pus tulburările de la Timişoara pe seama unor „agenturi străine”, afirmând
că „aceste mişcări au un caracter terorist, fiind organizate în strânsă legătură cu
cercurile reacţionare imperialiste, iredentiste, şoviniste, cu servicii de spionaj ale
unor ţări străine, având ca obiectiv principal dezmembrarea teritoriului naţional”32.
Discursul lui Ceauşescu, avându-i alături pe Elena Ceauşescu, Ion Dincă, Silviu
Curticeanu, Emil Bobu şi Vasile Milea, dorea să-i legitimeze credibilitatea în faţa
poporului pentru măsurile pe care le-a întreprins împotriva Timişoarei. Mânat de
succesul mitingului din 23 august 1968, când a condamnat invadarea Cehoslovaciei
de către trupele Tratatului de la Varşovia, Nicolae Ceauşescu cheamă populaţia
Bucureştiului la un nou miting, în data de 21 decembrie, în faţa sediului Comitetului
Central. Mulţimea din Piaţa Palatului a intrat în panică din motive neelucidate încă,
iar acest miting a dovedit faptul că Nicolae Ceauşescu scăpase situaţia de sub control33.
Oamenii se revoltă şi aici, iar foarte curând, revolta din Bucureşti s-a transformat în
revoluţie. Unii istorici observă o similitudine a principalelor momente cu desfăşurarea
evenimentelor de la Timişoara. Mitingul din 21 a însemnat practic începutul sfârşitului
regimului comunist în România, dat de începutul revoltei populare din Capitală. Toată
28
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situaţia aceasta nouă, avea să ducă, a doua zi, la răsturnarea dictaturii. Noaptea apar
confruntări între armată şi revoluţionari, iar în 22 decembrie Ceauşescu hotărăşte
introducerea stării de necesitate în întreaga ţara, dar nu a mai fost timp pentru
aplicarea ei. La ora 09.11 Generalul Vasile Milea, ministrul Apărării, se sinucide
sau este „sinucis”, lăsând misterul morţii sale pe seama analizelor istorice. O ipoteză
a acestui act sinucigaş ar fi probabilitatea ca Milea că fi conştientizat faptul că
Ceauşescu va arunca toată vina asupra sa. Generalul-locotenent Victor Atanasie
Stănculescu a fost chemat să preia Ministerul Apărării, dar acesta dorind să se
eschiveze, joacă teatru, punându-şi piciorul în ghips şi simulând un accident. Ajuns
însă la Minister, mai mult forţat decât de bună voie, acesta ordonă armatelor să se
retragă în cazărmi, ordin controversat şi discutat şi astăzi de istorici.
Armata a trecut de partea poporului. Manifestanţii au intrat în sediul Comitetului
Central, iar soţii Ceauşescu, împreună cu Manea Mănescu şi Emil Bobu, au fugit, din
calea revoluţionarilor, cu un elicopter de pe acoperişul clădirii. Vederea elicopterului
plecând a făcut ca populaţia să fie în extaz. Iar seara, la radio şi televiziune, s-a
anunţat vestea cea mare că Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost arestaţi la Târgovişte.
Revoluţia a învins34. Mulţimea scanda „Victorie!”. La ora 13.00, în studioul 4,
Mircea Dinescu şi Ion Caramitru au anunţat căderea dictaturii. Încep apariţiile la
balconul fostului Comitet Central sau la televiziune a diverşilor lideri revoluţionari
şi adresări către mulţime35. Studioul TVRL36 a devenit adevărata tribună pentru
diferite persoane, fiind folosit chiar şi de cetăţeni de rând37.
La ora 23.00, Ion Iliescu a dat citire unui Comunicat prin care anunţa înfiinţarea
Consiliului Frontului Salvării Naţionale, pentru „instaurarea democraţiei, libertăţii
şi demnităţii poporului român”38. În componenţa Consiliului FSN au intrat, provizoriu,
nume cunoscute de dizidenţi, precum Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu,
Dumitru Mazilu, Lászlo Tökes, generalul Ştefan Guşă, generalul Victor Stănculescu,
Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Iliescu ş.a.39. În capitală s-a instalat confuzia, pentru
că se trăgeau focuri de armă şi se incendiau clădiri, iar cercurile externe aveau
privirea aţintită asupra evoluţiei evenimentelor din România. URSS a transmis că
este o problemă internă şi România să şi-o rezolve singură pentru că „orice amestec
sovietic nu ar face decât să-l transforme pe Ceauşescu în martir”40. Statistic, au murit
mai mulţi oameni după 22 decembrie decât înainte de această dată, iar cauzele nu
sunt încă elucidate complet.
34
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Ca şi alte state din Europa Central-Estică, intrate după al doilea război mondial
sub hegemonie sovietică, şi România s-a eliberat de jugul comunist, însă printr-o
revoluţie sângeroasă. Revoluţia din Decembrie 1989 a fost unul dintre momentele
cruciale ale istoriei României postbelice41. La 25 decembrie cuplul Ceauşescu a fost
judecat şi executat, iar România a început să fie condusă de FSN care a încercat să
restabilească ordinea în ţara. Dar, în prima jumătate a anului 1990 ţara a fost puternic
zguduită de o serie de convulsii politice42.
4. Documentele revoluţiei
În zilele revoluţiei au fost emise mai multe documente, proclamaţii, apeluri
şi manifeste ce au conţinut o diversitate de tematici. Analizei noastre vor fi supuse
patru astfel de adresări emise de structurile revoluţionarilor: Manifestul Frontului
Popular Român, difuzat la Iaşi în 14 decembrie 1989, Programul Forumului
Cetăţenesc al lui Dumitru Mazilu, difuzat în 20 decembrie, Proclamaţia Frontului
democratic român din Timişoara, difuzată la 20–21 decembrie 1989 şi Comunicatul
către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, dat la Bucureşti în 22 decembrie
1989. Selectarea lor s-a făcut pe criteriul aplicabilităţii şi efectului naţional pe care
l-au avut, precum şi cel al impactului rămas în istorie.
Manifestul Frontului Popular Român, având titlul Chemare către toţi românii
de bună credinţă, cerea poporului ca în ziua de 16 decembrie, la ora 18.00, să se
adune în Piaţa Unirii „în tăcere deplină”, apoi la 19.00 să se mute în Piaţa Palatului
Culturii unde urma să aibă loc „sfârşitul demonstraţiei”. Acţiunea urma să fie reluată
pe 23 decembrie, respectând aceleaşi condiţii, şi pe 30 decembrie la ora 18.00.
Acţiunea din 30 decembrie avea scopul de a cere „înlăturarea de la conducerea
statului a lui Ceauşescu şi a familiei sale”. Proclamaţia spunea că sosise „ceasul
descătuşării noastre”. Prin aceasta se dorea să se pună capăt „foamei, frigului, fricii
şi întunericului care ne stăpâneşte de 25 ani” şi „terorii dezlănţuite de dictatura
ceauşistă care a adus poporul întreg în pragul deznădejdii”. De asemenea, se
specifica că România a rămas „ultima ţară din Europa în care mai persistă coşmarul
stalinist amplificat de o conducere incompetentă şi răuvoitoare”. Se făcea apel şi la
„armată, miliţie şi securitate să dea dovadă de curaj, patriotism şi clarviziune
politică şi să sprijine acţiunea noastră de salvare a acestui neam, care este al nostru,
al tuturor”43. Analizând documentul, constatăm faptul că se dorea doar înlăturarea
familiei conducătoare, nu şi a regimului politic. Nicăieri nu apare vreo referire la
îndepărtarea comunismului, fapt destul de utopic în mentalul colectiv al acelui
timp. Apoi încadrarea cronologică a situaţiei grele în care se afla România doar la
25 de ani ne arată faptul că acţiunea era îndreptată împotriva lui Nicolae Ceauşeşcu
41
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şi a regimului reprezentat de el, nu a regimului politic în genere. Cu toate acestea,
constatăm dorinţa manifestată de o populaţie asuprită pentru schimbare şi racordare
a României la celelalte ţări europene. Însă, din păcate, a rămas doar o dorinţă
neîmplinită atunci, pentru că în zilele menţionate nu a avut loc nici o manifestaţie.
La Bucureşti, în 20 decembrie a apărut proclamaţia intitulată Democraţie,
Libertate, Demnitate – acum!, elaborată de Dumitru Mazilu. Aceasta începe cu un
mesaj sentimental prin expresiile „puternic îngrijoraţi”, „puternic şocaţi”, „serios
preocupaţi” şi „revoltaţi” de starea generală materială, socială, politică, economică,
spirituală în care se găsea poporul român. Aceste realităţi de necontestat i-a provocat
în organizarea într-un Forum Cetăţenesc Naţional „care grupează toate forţele
sănătoase ale ţării, fără deosebire de naţionalitate, toate organizaţiile şi grupările care
s-au ridicat cu curaj în apărarea libertăţii şi demnităţii în anii tiraniei totalitare”. Acest
Forum avea scopul de a reinstaura democraţia, libertatea şi demnitatea poporului
român, prin zece puncte ale proclamaţiei, ce făceau referire la un „sistem democratic
pluralist de guvernare”, „organizarea de alegeri libere”, „separarea puterilor... în Stat”
ş.a. Se făceau referiri la economie, agricultură, învăţământ, comerţ, drepturile omului,
clasa politică ş.a. Proclamaţia se încheie cu expresia, scrisă cu majuscule, „Aşa să
ne ajute Dumnezeu”44, fapt inedit pentru gândirea ateistă şi materialist dialectică a
comunismului românesc. Documentul se prezintă ca o gândire intelectuală şi
profundă a realităţilor prezente în România sfârşitului de an 1989.
Proclamaţia Frontului Democratic Român din Timişoara a fost redactată în
noaptea de 20 spre 21 decembrie şi citită în ziua de 21 de la balconul Operei.
Documentul este structurat în cinci parţi. În prima parte se afirmă că „Frontul
Democratic Român este o organizaţie politică, constituită la Timişoara, pentru a
realiza un dialog cu Guvernul Român în scopul democratizării ţării”, dar era un
dialog condiţionat de „demisionarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu”. În al doilea
rând, Frontul propunea Guvernului o serie de zece revendicări, ca „alegeri libere”,
„reforma învăţământului”, „libertatea reală a cultelor religioase”, „libertatea cuvântului,
a presei, a radioului şi a televiziunii”, „deschiderea graniţelor de stat” ş.a. În cea
de-a treia secţiune se cereau lămuriri cu privire la evenimentele din Timişoara, ca
tragerea la răspundere a celor „care au dat ordin să se tragă în Popor”, „restituirea
decedaţilor pentru a fi îngropaţi după datină, cu doliu naţional” şi „eliberarea
imediată a tuturor celor arestaţi în urma manifestaţiei”, dar şi „încetarea, pe viitor, a
oricăror represalii asupra participanţilor la demonstraţiile de la Timişoara”. După
aceste cereri locale, mai solicitau „recunoaşterea oficială a Comitetului de acţiune
al Frontului Democratic Român, înfiinţat la Timişoara, şi iniţierea unui dialog”. În
cea de-a patra secţiune se adresau poporului pentru a li se alătura „în lupta noastră
dreaptă pentru democratizarea ţării”, pentru a forma „Comitete ale Frontului
Democratic Român” în „toate oraşele ţării, în întreprinderi şi în instituţii”, pentru a
protesta „în mod paşnic şi fără violenţă” şi a intra în „grevă generală începând de
azi, 21 decembrie, până la victoria finală, cu excepţia sectoarelor de bază ce nu pot
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fi întrerupte”. În ultima secţiune, Frontul „mulţumeşte tuturor celor ce au fost, sînt
şi vor fi alături de noi”45.
Cel de-al patrulea document supus atenţiei noastre este Comunicatul către
ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, ce cuprinde zece puncte. Acesta este
cel mai direct şi precis în solicitările sale, o „primă platformă-program”46. Comunicatul
a fost emis după fuga soţilor Ceauşescu, făcându-se chiar referire la faptul că „clanul
Ceauşescu, care a dus ţara la dezastru, a fost eliminat de la putere”, atribuind această
victorie „spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate naţionalităţile şi, în
primul rând, al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit, cu preţul sângelui,
sentimentul demnităţi naţionale”. Constituirea acestui Front avea scopul de a instaura
democraţia, libertatea şi demnitatea poporului român, alături de „armata română”,
„forţele sănătoase ale ţării”, „toate organizaţiile şi grupările care s-au ridicat cu
curaj în apărarea libertăţii şi demnităţii poporului român”. Documentul este categoric
în privinţa realităţilor politice, afirmând că „se dizolvă toate structurile de putere
ale clanului Ceauşescu”, „Guvernul se demite, Consiliul de Stat şi instituţiile sale
îşi încetează activitatea”, iar „întreaga putere în stat este preluată de Consiliul
Frontului Salvării Naţionale”. Şi această proclamaţie, asemănătoare cu cea a lui
Mazilu, cerea „alegeri libere”, „separarea puterilor”, „restructurarea întregii economii”,
„reorganizarea învăţământului”, „respectarea drepturilor şi libertăţilor” ş.a.47.
Documentul este însuşit de Consiliul Frontului Salvării Naţionale, ce conţinea
39 de nume, ultimul fiind cel al lui Ion Iliescu.
În toate documentele se consemnează ideea de construire a unei societăţi
democratice. În primul rând, atât Frontul Democrat Român (FDR) cât şi Frontul
Salvării Naţionale (FSN) cereau „alegeri libere”, dar cel din urmă propunea şi o
dată „în cursul lunii aprilie”.
Apoi se dorea un sistem politic pluralist. Comunicatul FSN specifică
„abandonarea rolului conducător al unui singur partid şi statornicia unui sistem
democratic pluralist de guvernământ”. Însă rolul central îl avea FSN-ul, pentru că
el conducea statul.
La Timişoara, în întâlnirea cu Constantin Dăscălescu, revoluţionarii cereau
la punctul 0 „Demisia guvernului”. Se dorea plecarea lui Nicolae Ceauşescu de la
conducerea statului. Era un fel de „perestroika”. Se dorea o alegere de unu–două
mandate ale şefului de stat şi evitarea pretinderii puterii pe viaţă. Un timp, noua
putere de la Bucureşti a dat acestui concept înţelesul larg acceptat în estul Europei,
însemnând tolerarea alături de formaţiunea majoritară (acum CFSN), a celorlalte
formaţiuni politice, constituite sau reînfiinţate după Revoluţie, pe care liderii CFSN
le-a invitat să participe la exerciţiul puterii împreuna cu ea48.
Constituirea unei societăţi democratice priveşte şi economia. „Revitalizarea
economiei naţionale”, consemna Proclamaţia de la Timişoara. Comunicatul FSN
45
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specifica mai detaliat acest aspect cerând „organizarea întregului comerţ al ţării
pornind de la cerinţele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor cotidiene ale
populaţiei României”. Se punea capăt exporturilor de produse agroalimentare şi
petroliere şi se încerca satisfacerea „nevoilor de căldură şi lumină ale oamenilor”.
Comunicatul FSN şi cel al Frontului Civic al lui Mazilu cereau separarea
puterilor în stat, în legislativă, executivă şi judecătorească.
Dorinţa libertăţii se vede în toate domeniile. În Proclamaţia FRD se cerea
„Libertatea cuvântului, presei, radioului și televiziunii (al. 2)”, „Dreptul de a manifesta
liber (al. 8)” precum şi „Libertatea reala a cultelor religioase (al. 9)”, cerere unică.
Comunicatul FSN solicita la pct. 7 „Respectarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor
naţionale şi asigurarea deplinei lor egalităţi în drepturi cu românii”, iar la pct. 10
„respectul deplin al drepturilor de deplasare liberă”. Timişoara ceruse încă din al. 3
„deschiderea imediată a graniţelor ţării”.
O solicitare inedită se găseşte şi la Comunicatul FSN, care cerea schimbarea
numelui ţării din Republica Socialistă România în România, şi dorinţa de a adopta
o nouă Constituţie (pct. 3).
În poziţia sa pe plan extern, România continua să respecte angajamentele
internaţionale, în special Tratatul de la Varşovia (Comunicatul FSN pct. 9). În
Proclamaţia FRD nu se cere aşa ceva, ci se dorea ca România să facă parte din
„rândul statelor care îi garantează şi respectă drepturilor fundamentale ale omului”
(al. 4).
Era nevoie şi de o reformă în învăţământ, lucru cerut şi de FDR şi de FSN.
Se cerea eliminarea oricăror forme de ideologie pe care s-a construit în anii
comunismului.
Aceste documente au fost strigătul disperat după libertate al unui popor asuprit
şi sărăcit de o nomenclatură care s-a îndepărtat considerabil de clasa muncitoare pe
care, chipurile, o reprezenta. Şi, totodată, aceste documente au cuprins în conţinutul
lor toate aspectele sociale importante care necesitau transformări urgente pentru
racordarea României la mersul european.
5. Concluzii
Revoluţia Română rămâne, încă, un eveniment istoric studiat şi analizat, pentru
a i se descoperi aspecte inedite sau pentru a i se elucida misterele nedesluşite încă.
Programele şi cererile revoluţionare au arătat că România dorea să se alinieze la
celelalte state europene. Pentru împlinirea acestei dorinţe s-a parcurs un drum lung
şi anevoios, numit adeseori „tranziţie”. Vreme de trei decenii România s-a aflat şi
se află în această tranziţie. Cu toate acestea, ea s-a raliat, într-o oarecare măsură,
statelor europene prin acceptarea în NATO (2004) şi în Uniunea Europeană (2007),
şi priveşte cu aşteptare primirea în Spaţiul Schengen.
În acelaşi timp, ca un paradox al istoriei, în anul în care se comemorează
30 de ani de la revoluţia din 1989, România deţine preşedinţia, pentru vreme de 6 luni,
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a Consiliul Uniunii Europene (1 ianuarie – 30 iunie 2019). Iar acest lucru era o realitate
de neimaginat cu trei decenii în urmă. România sumbră şi cenuşie a lui Ceauşescu
nu „prevedea” România de astăzi.
Aşadar, Revoluţia din Decembrie 1989 a deschis drumul ascensiunii României
în geopolitica europeană, dar şi seria disputelor istoriografice privitoare la desfăşurarea
evenimentelor. Şi subiectul este încă inepuizabil.
ROMANIAN REVOLUTION – DECEMBER 1989:
DETERMINISM, DEPLOYMENT, DOCUMENTS
(Abstract)
The Romanian Revolution from December 1989 meant a radical change in the political
regime, in the social and the economic field, but also a change of mentality in general. Having
been used to the oppressive regime the Romanian people suddenly woke up in a state of
liberty and democracy which they did not understand and did not know how to manage
wisely. The author presents both the Revolution’s causes and the process of deployment
and the problem of revolutionary proclamations which had the role of preparing the Romanian
people for the Democracy and the Freedom which was built since 1990.
Keywords: Revolution, documents, Romania, 1989, proclamation.

FILOLOGIE
TOPONIMELE CU MARCA „PARTEA (LUI)…” – REMINISCENŢE
ALE VECHIULUI DREPT CUTUMIAR ROMÂNESC
IUSTINA BURCI
La baza vechii comunităţi rurale a stat, vreme de câteva secole, sistemul juridic
de tip cutumiar1, adaptat condiţiilor concrete de viaţă a gospodăriilor ţărăneşti într-o
anumită epocă istorică2. Dacă iniţial proprietatea a fost una colectivă (dominată de
forma de stăpânire a satelor în cote-părţi abstracte, calculate formal însă nerepartizate
membrilor comunităţii, deoarece „satul nu se poate subdivide efectiv, dat fiind că el
constituie un singur mare atelier colectiv sătesc”3), treptat aceasta a evoluat, punctul
„terminus” pe traseul său evolutiv reprezentându-l fărâmiţarea patrimoniilor până la
individualizarea totală. Se ajunge, în timp, „de la o proprietate colectivă de ocol,
bazată pe devălmăşie absolută, …, la o proprietate individuală, rezultat al proceselor
de ieşire din indiviziune. Există astfel tendinţa individualizării proprietăţii săteşti în
raport cu ocolul, a proprietăţii cătunului în raport cu satul matcă, a liniei de neam în
raport cu satul şi a familiei în raport cu linia de neam. Pe de altă parte, aceste tendinţe
sunt marcate şi de procesele de strictă delimitare între proprietatea de tip individual,
transmisibilă descendenţilor… şi o proprietate de tip cutumiar, cu drept de folosinţă a
întregii obşti constituită din păşuni, păduri, drumuri şi ape”4.
Problema menţinerii terenului în posesia aceloraşi proprietari se transferă,
aşadar, de la nivel macro (obştea sătească) la nivel microstructural (familia), „circulaţia
moştenirilor de-a lungul reţelei genealogice”5 fiind foarte importantă, cu deosebire


Articolul face parte din proiectul de cercetare Evoluţia istorică şi social-economică a Olteniei
reflectată în toponimie, al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova.

Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: iustinaburci@yahoo.com.
1
Drept cutumiar – „Totalitatea regulilor juridice nescrise formate în practica vieţii sociale şi
transmise, din generaţie în generaţie, prin tradiţie” (https://e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/dreptcutumiar/1581.html – site accesat la data de 7.03.2019); dreptul cutumiar a fost numit şi obicei al
pământului, întrucât „analiza acestuia s-a realizat iniţial prin prisma caracterului agrar al acestui
obicei juridic” (a se vedea: http://revcurentjur.ro/old/arhiva/attachments_200634/recjurid063_42F.pdf
– accesat în 11.03.2019).
2
Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol. II, Bucureşti,
Editura Academiei RPR, 1959, p. 114; vezi şi Romulus Vulcănescu, Etnologie juridică, Bucureşti,
Editura Academiei RSR, 1970, pp. 52–53.
3
Henri H. Stahl, op. cit., p. 168.
4
Ilie Bădescu, Darie Cristea (coord.), Dicţionar de sociologie rurală. Concepte-teme-teorii,
Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, pp. 81–82.
5
Constantin Bărbulescu, Universul înrudirii. Între istorie şi antropologie, Cluj-Napoca,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, 2000, p. 130.
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în perioada în care pământul reprezenta principalul bun, indiferent de categoria socială
căreia îi aparţinea o persoană. Devine esenţială acum demonstrarea apartenenţei la
un grup familial, iar acest lucru se făcea prin stabilirea filiaţiei, fără de care nimeni
„nu-şi putea fixa drepturile şi datoriile cutumiare în timp şi spaţiu”6. Odată stabilită
legătura de rudenie – şi, implicit, dreptul participării la succesiune – fie în timpul
vieţii părinţilor, fie după moartea acestora, intrau în stăpânirea copiilor cote-părţi
teoretic egale între fraţi, „pe calea normală a înzestrării”7. Spunem teoretic pentru
că, deşi moştenirile ar fi trebuit să se împartă în mod identic între cei care
participau la masa succesorală, practic exista o discriminare pe sexe: descendentele
pe linie feminină primeau la căsătorie o dotă mobilă, „în timp ce proprietatea
funciară era protejată între descendenţii masculini”8.
De foarte multe ori, obiectul moştenirii făcea, mai apoi, din diverse motive,
specificate sau nespecificate în documente, obiectul înstrăinării, astfel că „ordinea
succesorală… se pierde foarte curând, pe măsură ce, înaintând în timp, sporeşte
numărul vânzărilor efectuate în sânul clasei boiereşti putându-se spune despre
unele sate că au umblat din mână în mână şi din boier în boier”9. Procesul de
vânzare-cumpărare al satelor, părţilor de sate, moşiilor, bucăţilor mai mici de teren
(cu destinaţie diferită: ogoare, livezi, iazuri etc.) este bine ilustrat în actele din
arhive, fiind înregistrat nu numai în rândul boierilor, ci şi în cel al ţăranilor (unii
dintre aceştia, nemaiputându-şi plăti dările se vindeau pe ei înşişi, împreună cu
proprietăţile deţinute, unor boieri). Iată câteva exemple în care transferul de
proprietate se desfăşoară şi într-o direcţie şi în cealaltă:
„Şi rumânii să se ştie care drept câţi bani s-au vândut rumâni jupanului
Drăguşin vel paharnic cu feciorii lor şi cu toată moştenirea lor din Turnul, anume:
… şi Cerbul cu feciorii lui şi cu toată moşia lui din sat de la Turnul şi din sat de la
Belitori drept 180 aspri gata, care au fost Cerbului partea10 lui de zestre”11;
6

Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 73.
Henri H. Stahl, op. cit., p. 172.
8
Dicţionar de sociologie rurală. Concepte-teme-teorii…, p. 81.
Prezenţa (sau absenţa) numelor feminine în cuprinsul documentelor de arhivă este, de fapt, un
indicator al gradului de participare a femeilor la viaţa socială şi economică a colectivităţii. Cercetând
documentele de dinainte de anul 1600, vom constata că antroponimia feminină de la noi este foarte
slab reprezentată în comparaţie cu cea masculină. Acest lucru este explicabil; el se află în raport direct
cu o seamă de factori de ordin juridic, social şi istoric, care au legătură cu proprietatea funciară şi cu
rolul şi locul femeii în cadrul familiei şi în societate. Femeile sunt menţionate doar în acte interne cu
caracter privat, cum ar fi cele de moştenire, testamentare, de vânzare-cumpărare, de judecare a unor
pricini, „numai în acea parte care se referă la conţinutul propriu-zis al documentului” (Corneliu
Reguş, Aspazia Reguş, Antroponimia feminină din documentele interne. Sec. XIV–XVI, în „Studii şi
Cercetări de Onomastică” (SCO), nr. 1/1995, Craiova, Editura Universitaria, p. 143; vezi şi Iustina
Burci, Antroponime feminine în Catagrafia Moldovei de la 1772–1773, în „Romanoslavica”, vol. XLVII,
nr. 1, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pp. 43–52).
9
Henri H. Stahl, op. cit., p. 174.
10
Sublinierile ne aparţin.
11
Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. XXX, 1645, Bucureşti, Editura
Academiei Române, volum întocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe Lazăr, 1998,
documentul nr. 60, 5 martie 1645, Târgovişte.
7
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„Eu Vasilie, feciorul Jipei din Păuşăşti, nepotul popei Stoicăi şi al Stepcei,
scris-am zapisul meu ca să fie de mare credenţă la mâna visteiarului Simei cum să
se ştie că i-am vândutu toată partea şi moşia mea din Păuşeşti şi cu viile şi cu tot,
însă fără dă neşte fălci, ci au vândut tată-mieu şi fără de o selişte, iar alt tot am
vândut…”12;
„Adică eu, Stan postelnic din Miceşti, împreună cu soţia mea, Pârvana şi cu
fiiu nostru Tudosie, mărturisim cu acest zapis, să fie de mare credinţă la mâna
Stanciului logofăt şi a Oprei logofăt din Budişteni, cum să se ştie că ne-am vândut
toată partea dă moşie… a patra parte dă preste toate hotarăle, moşie Stoicăi Colţii
din Budeşteni, pentru că această moşie a fost dată zestre dă Stoica Colţ fii-sa,
Pârvanei”13.
Alţii, în schimb, cumpără:
„Cum să se ştie că iar au cumpărat Neguţ cu feciorii lui, cu Dumitru şi cu
Teodor, o parte de loc de la Pantazi den Ţâţa. Şi locul iaste na imea între râure şi
den sus iaste de unde se despartu râurile până den gios, undi se îmbină iazul moriei
cu râul, partea lui câtă se va alege, partea lui Pantazi… Şi să se ştie că iaste ‹a› 6-a
parte despre alalţi fraţi…”14.
„Să se ştie că-m compărat Gudea cu fraţii lui, anume cu Ursu şi Stan, ocină
în Cucuteni, partea Stoicăi Pătei, jumătate den sat, în sus până-‹n› Vadul Crevediei
şi până-n Valea Brezaei şi până-n Valea Pet[rii] şi pă Valea Scradei în [sus] până-n
Gâlma Cremenii …”15.
Fenomenul se amplifică în situaţia celor înstăriţi, aşa cum este cazul lui Stoica
logofăt (slujitor al domnitorului Matei Voievod), care face achiziţii în cascadă:
… „‹Şi› iarăşi [a cumpărat – n.n.] de la Radul cojocarul şi de la fiii lui,
Drăguş şi Ion, o livadă peste râu, la Şipoţel, toată partea lui de moştenire şi de
cumpărătură şi cu toată balta…”16 şi mai departe, în acelaşi document:
„Şi iarăşi a cumpărat Stoica logofăt de la Şerbu, fiul lui Grama, un ogor din
Valea Câinelui în sus, pentru un porc gras. ‹Şi› iarăşi de la Şerbu şi de la mama lui,
Dobra, o delniţă alături de Oancea, însă să se ştie: 10 paşi, pentru 200 aspri gata.
‹Şi› iarăşi de la Şerbu un codru la Piscul Teişului, partea lui Mănică toată, pentru
260 aspri gata…
‹Şi› iarăşi a cumpărat Stoica logofăt de la Neaga Oloaga şi de la fiii ei, Radul
şi Oprea, o livadă, tot la Răstoacă, lângă iaz, partea lui Bădică toată şi partea lui
Mălae, pentru 250 aspri gata…
‹Şi› iarăşi a cumpărat Stoica logofăt ocină în sat la Vâltureşti, însă o delniţă
de la Oprea şi de la fratele lui, Stoica, fiii Armeancăi, însă din funia crăciunească
a treia parte şi din câmp şi din pădure şi din apă şi din vatra satului…”.
12

Ibidem, documentul nr. 14, 14 ianuarie 1645.
Ibidem, documentul nr. 96, 12 aprilie 1645.
14
Ibidem, documentul nr. 25, 19 ianuarie 1645.
15
Documenta Romaniae Historica B. Ţara Românească, vol. XXXVII, 1652, Bucureşti, Editura
Academiei Române, volum întocmit de Violeta Barbu, Constantin Bălan, Florina Manuela Constantin,
2006, documentul nr. 68, 3 martie 1652.
16
DRH, vol. XXX, documentul nr. 8, 8 ianuarie 1645, Târgovişte.
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Urmărind colecţiile de documente vom observa că acestea surprind situaţii
dintre cele mai diverse: despăgubiri între fraţi17 după dispariţia genitorilor, părţi din
moştenire primite ca zestre care sunt, mai apoi, înstrăinate18, înzestrarea cu pământ
a unuia dintre fii în schimbul obligaţiei19 de a îngriji părintele pe timpul vieţii
acestuia etc.
Nu ne-am propus însă, în articolul de faţă, să facem un istoric20 al sistemului
juridic de tip cutumiar, să urmărim circuitul posesiunilor în interiorul sau în afara
unui neam, ci ne-am dorit să realizăm trecerea, cu aceste scurte informaţii, către
subiectul pe care îl vom aborda în cele ce urmează: în ce măsură şi sub ce formă sau conservat în realitatea empirică – a numelor de locuri, în particular – urme ale
vechii forme de proprietate (bunuri dobândite în urma unui proces succesoral, prin
vânzare-cumpărare, danie). Ne-am folosit, în acest scop, de materialul cuprins în
dicţionarele21 toponimice întocmite pentru Oltenia şi Muntenia, regiuni asupra
cărora ne vom restrânge, de altfel, observaţiile.
Informaţia analizată evidenţiază faptul că s-au conservat până astăzi, cu
deosebire în inventarul microtoponimic, structuri lexicale ce amintesc de vremea în
care a deţine un teren echivala cu desfăşurarea în condiţii optime a vieţii familiale.
Recunoaştem aceste structuri graţie modului în care sunt constituite, după o schemă
care cuprinde, de regulă, doi22 termeni, unul fix, celălalt mobil: [obiect posedat] +
[posesor], unde primul dintre ei este, din punct de vedere lexical, reprezentat de
apelativul partea, element păstrat din expresia cotă-parte, iar cel de-al doilea identifică
deţinătorul părţii: Partea Bălănească, Partea Ciuculească, Partea Drăgulească,
Partea Badei, Partea lui Albuţă, Partea lui Bogdan, Partea Florii, Partea Ionăteştilor,
Partea Păvăleştilor, Partea Rusăneştilor etc. În ansamblul toponimiei româneşti,
17

„Adică eu, Vladul ot Bădeacelea, scris-am acest al mieu zapis, ca să fie de mare credinţă la
mâna surori‹i›-mei Ancăi şi a cumnată-mie‹u›, Gheorghie, ca să le fie lor de mare credinţă, cum să se
ştie că le-am dat lor din partea mamei Stancăi den satul den Bădeacelea, a patra parte den sat, de
peste tot hotarul, den câmpu, den pădure şi den apă şi de ce să va alege, den toate, den sat, ca să le fie
lor moşie stătătoare, lor şi feciorilor lor şi nepoţilor şi strenepoţilor, câţi să vor trage dentru dânşii. …”
(DRH, XXXVII, documentul nr. 103, 25 martie 1652).
18
Adică eu, Neacşa den Pârscoveni, fămeia Neagului, scriu şi mărturisesc cu zapisul mieu, la
mâna spăt‹ar›ului Moisi de Cândeşti, ca să-i fie de mare credinţă, pentru că i-am vândut 50 de stânjini
de moşie de Pârscoveni, den partea mea, ce easte de la mumă-mea, anume Stana, să-i fie moşie
dumnealui, şi coconilor dumnealui, în veci…. (DRH, B. Ţara Românească, vol. XXXVI, volum
întocmit de Oana Rizescu şi Marcel Dumitru-Ciucă, 2006, documentul nr. 15, 20 ianuarie 1651).
19
Adică eu, Vlaicul, am scris acesta al meu zapis, ca să fie de mare credinţă la mâna fii-meu,
Albului, cum să să ştie cum am dat parte me de moşie, jumătate, fii-meu, Albului, şi cu casa, ca să
aibă a mă căuta….(DRH, XXXVI, documentul nr. 49, 9 martie 1651).
20
De care, de altfel, se ocupă cei îndrituiţi.
21
Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), coord. prof. univ. dr. Gh. Bolocan,
vol. V (O–R), Craiova, Editura Universitaria, 2004 şi Dicţionarul toponimic al României. Muntenia
(DTRM), coord. prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, Bucureşti, Editura Academiei Române, vol. 5
(N–P), 2013.
22
Uneori aceasta poate fi mai stufoasă, după cum vom vedea pe parcursul analizei noastre,
elementelor de bază adăugându-li-se determinări suplimentare.
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modelul este unul minoritar; puţine construcţii juridice de acest tip au devenit nume
de locuri, chiar dacă în trecut au cunoscut şi o perioadă de „glorie”. Dacă este să
facem acum o clasificare23 a lor, pe secole şi pe regiuni, atunci aceasta ar arăta
astfel:
1. Muntenia – 641 de denumiri în cazul cărora a fost specificată prima
atestare documentară în DTRM. În ceea ce priveşte tranşele temporale, cel mai
bogat este secolul al XVII-lea cu 503 denumiri, urmat de secolul al XVI-lea cu 62,
secolul al XVIII-lea – 61 şi, la final, secolul al XIX-lea – 15 denumiri;
2. Oltenia – 50 de toponime atestate documentar în DTRO; distribuţia lor, pe
tranşe temporale, este următoarea: secolele al XVII-lea şi al XIX-lea cu câte
19 denumiri fiecare, secolul al XVIII-lea cu opt denumiri, secolul al XVI-lea cu patru.
Se poate observa faptul că perioada cuprinsă între anii 1600 şi 1700 reprezintă
„boom-ul” utilizării acestei structuri; de o parte şi de alta a intervalului specificat
suma denumirilor descreşte. În jos, pentru că deţinem mai puţine documente de
arhivă care să ateste numărul „tranzacţiilor”, tranzacţiile însele – mai puţine în
epoca în care proprietatea tindea să fie una colectivă, în sus, deoarece aceste
formulări, specifice culturii ţărăneşti, se vor situa, treptat, în afara Codul Civil.
În ceea ce priveşte exprimarea relaţiei (de apartenenţă) dintre un bun –
reprezentat, de regulă, de o moşie sau un loc (care fac obiectul unei moşteniri,
donaţii, vânzări, cumpărări), în cazul nostru supranumit „partea”24 – şi deţinătorul
ori deţinătorii25 săi au fost utilizate în mod preponderent, conform materialului
excerptat din cele două dicţionare toponimice, cazul genitiv şi adjectivele posesive.
23

Individual, cele mai „vârstnice” toponime, în acte (neoficial, existenţa numelor de locuri
poate fi mai veche), sunt: Partea lui Vlad şi Partea Zărneştilor – 1515, Partea Zorească – 1521–
1528, Partea Partea Buzeştilor – 1525–1528, Partea Partea Novăcească – 1528, Partea lui Gaciu –
1535 (vezi DTRO şi DTRM).
24
Dintre multiplele accepţii ale cuvântului parte, le-am selectat din Micul Dicţionar
Academic (volumul III, Literele I-Pr, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2003) pe acelea care
au legătură cu subiectul abordat: „Ceea ce se desprinde dintr-un tot, dintr-un ansamblu, dintr-un grup
etc., ca rezultat al unei fragmentări, în raport cu întregul; sinonime: fragment, bucată, porţiune. Ceea
ce revine sau urmează să îi revină cuiva printr-o împărţire, printr-o învoială, dintr-o moştenire etc.;
sinonime: drept (rar) părtăşie (reg.) partal. Veche unitate teritorial-administrativă din epoca feudală,
care servea la împărţirea pământurilor obştii, sinonime: judecie, unghi” şi locuţiunea în parte, cu
sensurile „(care se face) în mod proporţional; (în sistemul de arendare a pământurilor) (care se face)
în dijmă, cu plata unei dijme”. În articolul nostru, cuvântul parte este sinonim cu pământ.
Vocabularul păstrează şi câteva expresii cu sensul de „fracţiune dintr-o moştenire”: „a căpăta parte
(din)…”, „a(i) fi/a-i veni partea cuiva” (vezi Gh. Bolocan, Tatiana Voronţova, Elena ŞodolescuSilvestru, Iustina Burci, Dicţionar frazeologic român-rus, volumul II – N–Z, Craiova, Editura
Universitaria, 1999, s.v. parte), precum şi cunoscutul proverb „ai carte, ai parte”, rezultat al unei
situaţii litigioase din trecut, în care se invoca necesitatea actelor (cărţi domneşti de danie sau întărire)
doveditoare în caz de conflict privind proprietatea asupra pământului (Stelian Dumistrăcel, Dicţionar
de expresii româneşti, Iaşi, Institutul European, 1997, p. 46).
25
Beneficiarii pot fi, de asemenea, diferiţi: de obicei, se află în această situaţie una sau mai
multe persoane aparţinând aceleiaşi familii, dar şi un grup de persoane reprezentând o unitate
administrativ-teritorială mai mare – o parte de sat, un sat (vezi exemplele cu toponime).
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Construcţiile cu nominativul şi acuzativul sunt prezente, de asemenea, însă,
după cum vom vedea, în aceste situaţii relaţia este, în momentul de faţă, fie una
neutră (cu nominativul), fie una de localizare a proprietăţii („părţii”) (cu acuzativul),
informaţia despre posesorul ei de facto fiind, în acest ultim caz, eludată. Utilizarea
genitivului este, după cum menţionam, cea mai uzitată, ponderea sa numerică fiind
net superioară apariţiilor celorlalte mijloace gramaticale, surclasând chiar şi adjectivele
posesive. O departajare putem face şi aici. Observăm, astfel, că este preferat
genitivul analitic26, celui sintetic, singularul pluralului27, masculinul femininului28.
Fiecare dintre aceste situaţii îşi găseşte justificare la nivelul epocii în care modelul
a funcţionat.
Categoriile morfologice implicate în procesul de exprimare a posesiei sunt
reprezentate de substantive proprii – antroponime, toponime –, substantive
comune şi adjective. O clasificare a lor ne arată că prima poziţie este ocupată de
substantivele proprii, iar în cadrul acestora de antroponime, urmate de adjective,
toponime şi apelative.
A. Antroponime în cazul genitiv, care denumesc:
1. Un singur posesor, însoţit de articolul proclitic „lui”:
Partea lui Albuţă [loc s. Finţeşti c. Năieni – BZ], ~ lui Albuţu [loc s.c. Godeni –
AG], ~ lui Alexe Logofătul [loc s.c. Ungheni – AG], ~ lui Anastasie Ion [loc s. Vadu
Săpat c. Fântânele – PH], ~ lui Avram [moşie s. Mănăileşti c. Frânceşti – VL; loc s.c.
Ziduri – BZ], ~ lui Balomir [loc s. Merişani c. Dobroteşti – TR; loc s.c. Ungheni –
AG], ~ lui Bălan Belciug [loc s. Oreavu c. Valea Râmnicului – BZ], ~ lui Bănilă
[loc s. Stejaru c. Boculeşti – AG], ~ lui Bârsan [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ], ~ lui
Bogdan [loc s.c. Mălureni – AG; loc s. Bădeni c. Breaza, s. Maxenu c. Ţinteşti –
BZ; loc s. Merenii de Jos c. Mereni – TR], ~ lui Borţoi [loc s.c. Periş – IF], ~ lui
Boţu [loc s. Crunţi c. Reviga – IL], ~ lui Bran [loc s.c. Ruşeţu – BZ; loc s. Dealu
Mare c. Buciumeni – DB], ~ lui Bunea [loc s. Vulcana de Sus c. Vulcana – DB],
~ lui Călin [loc s.c. Fierbinţi-Târg – IL], ~ lui Călin Roşu [loc s. Potlogeni-Deal
c. Petreşti – DB], ~ lui Cârstea Cupeţul [loc s.c. Brăneşti – DB], ~ lui Cârstian [loc
s. Orboieşti c. Andrăşeşti – IL], ~ lui Ciomag [loc s. Slătioarele c. Jilavele – IL],
~ lui Cocioabă [loc s. Crunţi c. Reviga – IL], ~ lui Costandin [loc s. Deşiraţi
c. Scorţaru Nou – BR; loc s. Bădeni c. Breaza – BZ], ~ lui Costandin al lui Drăgan
[loc s. Sărari c. Predeal Sărari – PH], ~ lui Costea [loc s. Albeşti c. Smeieni – BZ],
~ lui Coteţ [loc m. Buzău – BZ], ~ lui Crăcău [loc s.c. Periş – IF], ~ lui Dan [loc
s. Cucuteni c. Moţăieni – DB], ~ lui Darie [loc s. Beleţi c. Beleţi-Negreşti – AG],
26

În trecut, formulele analitice de exprimare a denominaţiei erau simţite ca fiind mai sigure,
mai clare în conţinut decât cele sintetice.
27
Actele se făceau, de regulă, individual. În materialul pe care l-am avut la dispoziţie am întâlnit
o singură situaţie în care sunt numiţi doi beneficiari: Partea lui Nicolae şi Ioan al Radului [moşie
s. Giuleşti c. Fârtăţeşti – VL].
28
Vezi nota 8.
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~ lui Dedu al lui Mihăilă [loc s. Budişteni c. Leordeni – AG], ~ lui Dima Spătarul
[loc s.c. Petreşti – DB], ~ lui Dobra [loc s.c. Mârşa – GR], ~ lui Dobre [loc
s. Deduleşti c. Topliceni – BZ; loc s.c. Gherghiţa – PH], ~ lui Dobre al lui Mănicie
[loc s.c. Mârzăneşti – TR], ~ lui Dobre Iuzbaşa [loc s. Ludăneasca c. Răsmireşti –
TR], ~ lui Dobre Săpunaru [loc s.c. Gherghiţa – PH], ~ lui Dobrotă [loc s. Albeşti
c. Smeieni – BZ], ~ lui Dragomir [loc m. Buzău – BZ; loc s.c. Frăsinet – CL; loc
s. Cuib c. Gornet, or. Urlaţi – PH], ~ lui Dragomir al lui Fătu [loc s.c. Mârzăneşti –
TR], ~ lui Dragomir Robu Portar [loc s. Sărata-Monteoru c. Merei – BZ], ~ lui
Dragomir Sorescu [loc s.c. Verneşti – BZ], ~ lui Drăgoi [loc s.c. Apostolache –
PH], ~ lui Dumitraşcu [moşie s. Bistriţa c. Hinova – MH], ~ lui Dumitru al lui
Drăghici Baciu [loc s. Cârstieneşti c. Sălătrucu – AG], ~ lui Efrem [loc s. Bădeni
c. Breaza – BZ], ~ lui Gaciu [loc s. Negoşina c. Căneşti – BZ], ~ lui Gavril Postelnicel
[loc s. Căscioare c. Găiseni – GR], ~ lui Gherghina [loc s.c. Bucşani – DB], ~ lui
Gligore Şetrarul [loc s. Cărpenişu c. Găiseni – GR], ~ lui Hamza Logofătul [loc
s.c. Aninoasa – AG], ~ lui Ilie [loc s. Vispeşti c. Breaza – BZ], ~ lui Ioan Chiriţoiu
[moşie s. Slăveni c. Gostavăţu – OT], ~ lui Ion [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ], ~ lui
Ion al lui Filimon [loc s.c. Fierbinţi-Târg – IL], ~ lui Ion Coresi [loc s. Cucuteni
c. Moţăieni – DB], ~ lui Ion Hoţul [loc s.c. Uda – AG], ~ lui Ion al lui Coteţ [loc
s. Homeşti c. Greabănu – BZ], ~ lui Inochentie Monahu [loc s. Lăngeşti c. Lunca
Corbului – AG], ~ lui Lepădat din Dealul Teiuşului [loc s.c. Urecheşti – VR], ~ lui
Luca Balotescu [loc s. Baloteasca c. Leordeni – AG], ~ lui Lupu [loc s. Gostilele
c. Fundulea – CL], ~ lui Manea Căcărează [loc s. Slănic c. Aninoasa – AG], ~ lui
Marcu [loc s. Albeşti c. Smeieni – BZ], ~ lui Matei din Poiană [loc s. Săteni
c. Aninoasa – DB], ~ lui Matei Paharnicul [loc s.c. Aninoasa – AG], ~ lui Micu
[loc s. Crunţi c. Reviga – IL; loc s. Ciolăneştii din Vale c. Ciolăneşti – TR], ~ lui
Mihai [loc s. Finţeşti c. Năieni – BZ], ~ lui Mihai Popa Corcă [moşie s. Giuleşti
c. Fârtăţeşti – VL], ~ lui Mihalcea [loc or. Găieşti – DB], ~ lui Mihalcea Paharnicul
[loc s.c. Cislău – BZ], ~ lui Milea [loc s. Crunţi c. Reviga – IL], ~ lui Mitrea [loc
s. Pătroaia Deal c. Crângurile – DB], ~ lui Muşat [loc s. Muscel c. Vipereşti – BZ],
~ lui Muşat Pârciu [moşie s. Albeşti c. Smeieni – BZ; s. Odaia Banului c. Ţinteşti
– BZ], ~ lui Nan Ceauşul [loc s.c. Fierbinţi-Târg – IL], ~ lui Neagoe [loc s. Pâclele
c. Berca – BZ; loc s. Tohani c. Gura Vadului – PH], ~ lui Neagu [loc s. Albeşti
c. Smeieni – BZ; loc s.c. Săcuieni c. Gura Ocniţei – DB; loc s. Crunţi c. Reviga –
IL], ~ lui Neagu al lui Vlaicu [loc s.c. Mârzăneşti – TR], ~ lui Neagu Furcarul [loc
s. Izvorani c. Ştefăneşti – AG], ~ lui Neagu Vărtelniţă [loc s.c. Gherghiţa – PH],
~ lui Nica Căpitanul [loc s. Săteni c. Aninoasa – DB], ~ lui Nichifor Călugărul [loc
s. Sărari c. Predeal Sărari – PH], ~ lui Oancea al lui Manea Răe [loc s. Slănic
c. Aninoasa – AG], ~ lui Oprişor [loc s. Stejaru c. Băiculeşti – AG], ~ lui Pahomie
Pitar [loc s.c. Aninoasa – AG], ~ lui Panait [loc s. Ghebari c. Paltin – VR], ~ lui
Pătraşco Căpitan Bucşanu [loc s.c. Miroşi – AG], ~ lui Pârvan [loc s. Jupâneşti
c. Coşeşti – AG], ~ lui Pătru [loc s.c. Coteşti – VR], ~ lui Radu [loc s. Stejaru
c. Băiculeşti – AG; loc s.c. Buda – BZ; loc s. Gostilele c. Fundulea, s.c. Săruleşti –
CL; loc s.c. Potlogi – DB], ~ lui Radu al lui Dragotă [loc s. Condeieşti c. Bărcăneşti –
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IL], ~ lui Radu Aprodul [loc s.c. Potlogi – DB], ~ lui Radu Căpitanul de Ruşi [loc
s.c. Aninoasa – AG], ~ lui Radu Rudeanu [loc s.c. Ciomăgeşti – AG], ~ lui Radu
Slăviceanu [loc s.c. Dichiseni – IL], ~ lui Stan al lui Stanciu [loc s. Lăngeşti
c. Lunca Corbului – AG], ~ lui Stan din Poieniţa Teiului [loc s. Dealu Mare
c. Buciumeni – DB], ~ lui Stoian [loc s. Proşca c. Năieni – BZ], ~ lui Şatră [loc
s. Turburea c. Corbeni – AG], ~ lui Toader [loc s.c. Ziduri – BZ], ~ lui Tudor [loc
s. Maxenu c. Ţinteşti – BZ], ~ lui Udrea [loc s. Odaia Banului c. Ţinteşti – BZ],
~ lui Udrişte [loc s. Crunţi c. Reviga – IL], ~ lui Unguru [loc s. Cernaia c. Corcova –
MH], ~ lui Vlad [loc s. Stejaru c. Băiculeşti, s. Zărneşti c. Mălureni – AG; loc
s.c. Troianu – TR], ~ lui Vlad Călcâiu [loc s. Slănic c. Aninoasa – AG], ~ lui
Vlăduţ [loc s. Topliţa c. Mălureni – AG] etc.
2. Un singur posesor, în cazul genitiv enclitic:
Partea Albului [moşie s. Homeşti c. Greabănu – BZ; s.c. Apostolache – PH],
~ Aldeascăi [moşie s.c. Apostolache – PH], ~ Ancăi [loc s.c. Sălătrucu – AG;
moşie s.c. Muiereasca – VL]; ~ Anei din Părăsişte [loc s.c. Aninoasa – AG],
~ Anei Găteşoaia [moşie s. Zoreşti c. Verneşti – BZ], ~ Babii Dragăi [moşie s.c.
Urecheşti – VR], ~ Baciului [loc s.c. Verneşti – BZ], ~ Badei [loc m. Buzău – BZ],
~ Badiului [loc s. Brăgăreasa c. Scutelnici – BZ], ~ Balei [loc s. Scutelnici c. Vadu
Paşii – BZ], ~ Barbului [loc s. Săveni c. Verneşti – BZ; moşie s. Raci c. Negomir –
GJ], ~ Bădicăi [loc s.c. Verneşti – BZ], ~ Băleanului [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ],
~ Bărbuleascăi [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ], ~ Bleancăi [loc s. VăleancaVităneşti c. Breaza – BZ], ~ Boldoiului [loc s. Prosca c. Năieni – BZ], ~ Bosianului
[moşie lângă s. Mamura c. Strejeşti – OT], ~ Buligăi [loc or. Boldeşti-Scăieni –
PH], ~ Burducei [loc m. Buzău – BZ], ~ Catarinei [loc s. Săteni c. Aninoasa –
DB], ~ Călugărului [moşie s. Mierea c. Cruşeţ – DJ], ~ Cătunarului [loc or. Baia
de Aramă – MH], ~ Cârstei [loc s.c. Ziduri – BZ], ~ Cârstei Idului [loc m. Buzău –
BZ], ~ Cârstei Puricel [loc s.c. Bezdead – DB], ~ Cimpoierului [loc s.c. Padeş –
GJ], ~ Comanei a lui Leca Roşu [loc s. Pătroaia din Deal c. Crângurile – DB],
~ Dobrei [loc s. Valea Părului c. Mârzăleşti – TR], ~ Dodii [loc s. Bădeni c. Breaza –
BZ], ~ Draghiei [loc s. Bărăşti c. Cislău – BZ], ~ Dragului [loc s. Stoieneşti
c. Ariceştii-Rahtivani – PH], ~ Florii [loc s. Coţatcu c. Podgoria – BZ], ~ Gaţului
[loc s. Văleanca-Vălăneşti c. Breaza – BZ], ~ Grecului [loc s. Ţigăneşti
or. Topoloveni – AG], ~ Gudescului [moşie s. Raci c. Negomir – GJ], ~ Iarciului
[loc s.c. Verneşti – BZ], ~ Ilenei Muşulea [loc s. Văleanca-Vălăneşti c. Breaza –
BZ], ~ Ilincăi [loc s. Finţeşti c. Năieni – BZ], ~ Ilincăi Clorascăi [loc s.c. Ciorăşti –
VR], ~ Ilinei [loc s.c. Voineşti – DB], ~ Jianului [moşie s. Slăveni c. Gostavăţu –
OT], ~ Malei [loc s.c. Pârscov – BZ], ~ Manei Bou-Roşu [loc s.c. Jegălia – IL],
~ Manei Zmultilescu [loc s. Policiori c. Scorţoasa – BZ], ~ Mantei [loc s.c. Purani –
TR], ~ Margăi [loc s. Merişani c. Dobroteşti – TR], ~ Mariei [loc s.c. Berevoieşti –
AG], ~ Măneţului [loc s.c. Ziduri – BZ], ~ Mihaicăi [loc s. Policiori c. Scorţoasa –
BZ], ~ Mihalcei [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ], ~ Mircei [loc s. Merişani c. Dobreşti –
TR], ~ Moşului Draghia [loc s.c. Valea Dragului – CL], ~ Muşei [loc s. Măteşti
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c. Săpoca – BZ], ~ Neacşei [loc s. Măteşti c. Săpoca – BZ], ~ Neacşului [loc
s. Livada Mică c. Greabănu – BZ], ~ Neagăi [loc s.c. Ziduri – BZ], ~ Neagăi
Oloaga [loc s. Vultureşti c. Hârtieşti – AG], ~ Neagului [loc s. Inoteşti c. Colceag –
PH; loc s. Crunţi c. Reviga – IL], ~ Neagului Olaru [loc s.c. Ziduri – BZ], ~ Oancei
[loc s. Merişani c. Dobroteşti – TR], ~ Oanei [loc s.c. Brăneşti – DB], ~ Oprei [loc
s. Bărăşti c. Cislău – BZ; loc s. Merişani c. Dobroteşti – TR], ~ Pănătăianului [loc
s.c. Pârscov – BZ], ~ Petrescului [loc s. Găgeni c. Păuleşti – PH], ~ Popii Arsene
[loc s. Smeieşti c. Vintilă Vodă – BZ], ~ Popii Neagoe [loc s. c. Berevoieşti – AG],
~ Popii Stan [loc s.c. Dăieşti – VL], ~ Popii Stroe [loc s. Smeieşti c. Vintilă Vodă –
BZ], ~ Popii Teodor [loc s. Libertatea c. Dichiseni – IL], ~ Prodileascăi [loc s.c.
Verneşti – BZ], ~ Pleşei [moşie s.c. Padeş – GJ], ~ Radului Mazilu [moşie
s. Giuleşti c. Fârtăţeşti – VL], ~ Racului [loc s. Scurteşti c. Vadu Paşii – BZ],
~ Radei [loc s. Tătuleşti c. Padina – BZ], ~ Radului [loc s. Albeşti c. Smeieni,
s.c. Topliceni – BZ], ~ Radului Bocii [loc or. Boldeşti-Scăieni – PH], ~ Raşchii
[loc s. Dealu Lung c. Gura Caliţei – VR], ~ Sarului [loc s.c. Urecheşti – VR],
~ Sasului [loc or. Curtea de Argeş – AG], ~ Saulei [loc s.c. Pârscov – BZ], ~
Savului [loc s. Merişani c. Dobroteşti – TR], ~ Sorei [loc s.c. Berevoieşti – AG; loc
s. Ludăneasca c. Răsmireşti – TR], ~ Stancăi [loc s. Vultureşti c. Hârtieşti – AG;
loc s. Pleşcoi c. Berca – BZ; loc s. Ploieştiori c. Blejoi – PH], ~ Stanei [loc
s. Deduleşti c. Topliceni – BZ], ~ Stanei Gurguiasa [loc s. Gurguieţi c. Scorţaru
Nou – BR], ~ Stoianei [loc s.c. Greabănu – BZ], ~ Stoicăi [loc s. Finteşti c. Năieni –
BZ], ~ Şandrului [loc s. Stănceşti c. Vadu Paşii – BZ], ~ Şerbului [loc s. Groşani
c. Costeşti – BZ; loc or. Ţăndărei – IL], ~ Tatului [loc s. Săseni c. Verneşti – BZ],
~ Tătuţei [loc s. Beşlii c. Mânzăleşti – BZ], ~ Târnoţescului [loc s. Trestienii de
Jos c. Dumbrava – PH], ~ Tihului [loc s. Văleanca-Vilăneşti c. Breaza – BZ],
~ Udrei [loc s. Maxenu c. Ţinteşti – BZ; loc s.c. Bucov – PH], ~ Vladului [moşie
s. Giuleşti c. Fârtăţeşti – VL], ~ Voicăi [loc s. Ziduri – BZ], ~ Voinei [moşie
s.c. Topliceni – BZ], ~ Zăgorcei [loc s. Săsenii Noi c. Verneşti – BZ];
3. Mai mulţi posesori, în cazul genitiv enclitic:
Partea Alboilor [moşie lângă s.c. Stoieneşti – VL], ~ Andrăşeştilor [moşie
s. Turburea c. Corbeni – AG], ~ Avrămeştilor [moşie s. Mierea c. Cruşeţ – GJ],
~ Băduleştilor [loc s. Pietroasa c. Valea Mare-Pravăţ – AG], ~ Blăjanilor [loc s.
Stănceşti c. Vadu Paşii – BZ], ~ Buiculeştilor [loc s. Stănceşti c. Vadu Paşii – BZ],
~ Burduceştilor [loc m. Buzău – BZ], ~ Buzăteştilor [loc s.c. Apostolache – PH],
~ Buzeştilor [loc s. Brădeni c. Breaza – BZ], ~ Căpoteştilor [loc s. Negoşina
c. Căneşti – BZ], ~ Căpşunarilor [loc s. Pietroasa c. Valea Mare-Pravăţ – AG],
~ Chiţibureştilor [teren arabil s. Slăveni c. Gostavăţu – OT], ~ Cârligilor [moşie
s.c. Baia de Fier – GJ], ~ Cucilor [moşie s.c. Bărbăteşti – VL], ~ Ionăteştilor [loc
s.c. Brăneşti – DB], ~ Jienilor [loc m. Buzău – BZ], ~ Leiculeştilor [loc s. Bădeni
c. Breaza – BZ], ~ Mătrăngeştilor [moşie s. Odoleni c. Melineşti – DJ], ~ Negoieştilor
[moşie s. Strâmba-Jiu c. Urdari – GJ], ~ Oneştilor [loc s. Izvorani c. Ştefăneşti – AG],
~ Păvăleştilor [loc s. Coţatcu c. Podgoria – BZ], ~ Popeştilor [loc s. Popeşti c. Podenii
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Noi – PH], ~ Purdeştilor [moşie s. Râmeşti or. Horezu – VL], ~ Rădenilor [loc
s.c. Dumitreşti – VR], ~ Rusăneştilor [loc s. Hânguleşti c. Vulturu – VR], ~ Tăureştilor
[loc s. Poganu c. Verguleasa – OT], ~ Ţărţălenilor [moşie s. Slăveni c. Gostavăţu –
OT], ~ Urdărenilor [moşie lângă s. Fratoştiţa or. Filiaşi – DJ], ~ Vădenilor [moşie
m. Târgu-Jiu – GJ].
Afirmam în debutul analizei noastre că recunoaştem în toponimie reminiscenţele
vechiului sistem de proprietate graţie elementelor constitutive ale denumirilor:
[partea] + [numele posesorului]. Dacă în ceea ce priveşte primul termen al ecuaţiei,
lucrurile sunt clare, cel de-al doilea termen impune o serie de observaţii de ordin
structural. Astfel, inventarul antroponimic cuprinde:
a) Nume unice [prenume (masculine şi feminine) sau nume de familie] –
simple: Anca, Avram, Bran, Bogdan, Catarina, Călin, Cârstian, Ciomag, Cocioabă,
Costandin, Coteţ, Dan, Dragu, Darie, Dobra, Dobre, Efrem, Floarea, Ilie, Ilinca,
Ion, Lupu, Marcu, Marga, Mihai, Muşa, Muşat, Neagu, Neacşu, Pătru, Radu, Şatră,
Tudor, Vlad etc. şi derivate: Albuţă, Albuţu, Aldeasca, Bănilă, Bărbuleasca, Borţoi,
Bunea, Crăcău, Dumitraşcu, Mihalcea, Oprişor, Pârvan, Petrescu, Prodileasca,
Vlăduţ etc., toate la numărul singular. Atunci când posesiunea este un bun familial
comun, forma pe care o îmbracă antroponimul este cea a pluralului: Alboilor,
Băduleştilor, Buzăteştilor, Cucilor, Jienilor, Păvăleştilor, Rusăneştilor, Urdărenilor,
Vădenilor etc.
b) Nume duble: Alexe Logofătul, Anastasie Ion, Bălan Belciug, Călin Roşu,
Cârstea Cupeţul, Dima Spătarul, Dobre Iuzbaşa, Dobre Săpunaru, Dragomir Sorescu,
Gavril Postelnicel, Gligore Şetrarul, Hamza Logofătul, Ioan Chiriţoiu, Ion Coresi,
Ion Hoţul, Inochentie Monahu, Luca Balotescu, Manea Căcărează, Matei Paharnicul,
Mihalcea Paharnicul, Muşat Pârciu, Nan Ceauşul, Neagu Furcaru, Neagu
Vărtelniţă, Nica Căpitanul, Nichifor Călugărul, Pahomie Pitar, Radu Aprodul,
Radu Bocii, Radu Căpitanul de Ruşi, Radu Mazilu, Radu Rudeanu, Radu Slăviceanu,
Vlad Călcâiu, Ana Găteşoaia, Ilinca Clorasca, Stana Gurguiasa, Cârstea Puricel,
Ileana Muşulea, Neagu Olaru etc.
Până la momentul în care formula oficială de denominaţie s-a stabilizat în
forma sa finală, între cei doi poli au circulat, de-a lungul timpului, diverse
„variante” ale acesteia. Astfel, în mediul popular, cea mai uzitată formulă era aceea
în care o persoană se identifica raportându-se la predecesorul său. Faptul că
bunurile unei familii se constituie, de cele mai multe ori, ca domeniu ereditar, face
necesară – în condiţiile în care acelaşi patronim nu apare încă în mod constant la
toţi membrii grupului – evidenţierea legăturii29 directe a individului cu
predecesorul sau colateralii săi. Adoptarea numelui de familie are, prin urmare, o
funcţionalitate practică: prin el se face dovada legăturii de rudenie dintre două
persoane, lucru necesar atunci când una dintre ele fie beneficiază de o cotă-parte
dintr-o moştenire, fie cumpără sau vinde o proprietate. Iată exemplele: (Partea lui)
29
Despre importanţa stabilirii relaţiilor de consangvinitate şi de alianţă la nivelul societăţii
umane, în general, vezi Claude Levi-Strauss, Antropologia şi problemele lumii moderne, Iaşi,
Polirom, 2011, pp. 77–78.
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Costandin al lui Drăgan, (Partea lui) Dedu al lui Mihăilă, (Partea lui) Dobre al lui
Mănicie, (Partea lui) Dragomir al lui Fătu, (Partea lui) Dumitru al lui Drăghici
Baciul, (Partea lui) Ion al lui Filimon, (Partea lui) Ion al lui Coteţ, (Partea lui)
Neagu al lui Vlaicu, (Partea lui) Oancea al lui Manea Răe, (Partea lui) Radu al lui
Dragotă, (Partea lui) Stan al lui Stanciu, (Partea lui) Comana a lui Leca Roşu.
Spre deosebire de acestea, denumirile formate cu nominativul – trei în materialul
nostru: (Partea) Băluţă [loc s.c. Glodeni – DB], (Partea) Cernătescu [moşie s.
Dumbrăviţa c. Husnicioara – MH] şi (Partea) Voicu [moşie s. Strâmba-Jiu c.
Urdari – GJ] – sunt lipsite de expresivitate. Dispariţia articolului posesiv are drept
urmare modificarea raportului denominativ: în nume, precum Partea lui Bogdan,
Partea lui Cocioabă, Partea lui Cârstea Cupeţul, Partea Păvăleştilor etc.,
genitivul semnalează existenţa unei relaţii de posesie; spre deosebire de acestea,
„nominativul indică un raport onimic, prin care numele persoanei devine numele
obiectului socio-geografic…, asemenea unei etichete. Sintagmele îşi pierd
transparenţa iniţială, se abstractizează – proces paralel cu pierderea progresivă a
motivării la numele simple, personale sau descriptive”30.
Alte câteva antroponime au o componenţă ceva mai ramificată, „cooptând”
în formula denominativă unităţi suplimentare de identificare. Acestea sunt
reprezentate fie de numele meseriei practicate – (Partea lui) Dragomir Radu
Portar, (Partea lui) Mihai Popa Corcă, (Partea lui) Pătraşco Căpitan Bucşanu, fie
de elemente toponimice care localizează posesiunea („partea”) – Partea lui
Lepădat din Dealul Teiuşului, Partea lui Matei din Poiană, Partea lui Stan din
Poieniţa Teiului, Partea Anei din Părăsişte.
Mult mai numeroase sunt toponimele în care „partea” este descrisă direct
(prin intermediul acuzativului cu prepoziţii), fără să fie exprimat şi deţinătorul. În
aceste cazuri nu există unul sau nu este vizat posesorul, ci localizarea părţii; acolo
unde apar câteva antroponime, ele au rolul, de asemenea, de localizare: Partea de
la Serafim sau reprezintă unităţi componente ale unor toponime utilizate în acelaşi
scop: Partea de la Mărul lui Uluţă, Partea din Săcătura lui Dragomir etc.: Partea cu
Boboloci [loc s. Bodeşti c. Bărbăteşti – VL], ~ de la Vale [parte de sat s.c. Iloviţa –
MH], ~ despre Petecei [loc s. Bodeşti c. Alunu – VL], ~ de la Crucea de Piatră
[loc s.c. Sălătrucu – AG], ~ de la Fântâna Rece [loc s. Gostilele c. Fundulea – CL],
~ de la Mărul lui Uluţă [loc s. Dealu Mare c. Buciumeni – DB], ~ de la Serafim
[loc s. Mereni c. Conţeşti – DB], ~ de lângă Livedea Domnească [loc. m. Bucureşti],
~ din Apa Sărată [loc s. Muscel c. Vipereşti – BZ], ~ din Bâsca Colţii [loc s. Aluniş
c. Colţi – BZ], ~ din Coluniţa [loc s.c. Gherghiţa – PH], ~ din Iazu cu Soci [loc or.
Fieni – DB], ~ din Malul cu Sarea [loc s. Sărari c. Predeal-Sărari – PH], ~ din
Portişor [loc s. Muscel c. Vipereşti – BZ], ~ din Puţintei [loc s.c. Mârzăneşti –
TR], ~ din Răstoacă [loc s.c. Davideşti – AG], ~ din Săcătura lui Dragomir [loc
s.c. Sălătrucu – AG], ~ din Valea cu Calea [loc s.c. Sălătrucu – AG], ~ din Valea
30
Introducerea la Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. II. Mic dicţionar toponimic
al Moldovei (structural şi etimologic), Partea I, Toponime personale (sub redacţia prof. univ. dr.
Dragoş Moldovanu), Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2014, p. XIV.
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Sălciilor [loc s. Măneciu-Pământeni c. Măneciu – PH], ~ din Vălcana [loc s.
Cucuteni c. Moţăieni – DB], ~ pe Vâlcăniţa cea Mică [loc s. Săteni c. Aninoasa –
DB], ~ în Coasta Câmpului [loc s. Izvorani c. Ştefăneşti – AG], ~ în Dealul
Palangăi [loc s.c. Urecheşti – VR], ~ în Dealul Urlaţilor [loc or. Urlaţi – PH], ~ în
Drumul Mocanilor [loc s.c. Mănăstirea – CL], ~ în Gura Văii Voievozii [loc.
m. Târgovişte – DB], ~ în Mlăci [loc s. Bezdead – DB], ~ în Piscul Viei [loc
s.c. Ludeşti – DB], ~ în Poiana de sub Plai [loc s. Dealu Mare c. Buciumeni –
DB], ~ în Valea Câinelui [loc s. Uieşti c. Bucşani – CL], ~ la Corboasa [loc
s.c. Runcu – DB], ~ la Poduri [loc s. Cucuteni c. Moţăieni], ~ la Priboiu [loc
s.c. Brăneşti – DB], ~ la Valea Cetăţii [loc s.c. Brăneşti – DB], ~ la Vrahniţă [loc
s. Cucuteni c. Moţăieni – DB], ~ lângă Cetăţea [loc s. Cucuteni c. Moţăieni – DB],
~ lângă Tolişti [loc m. Urziceni – IL], ~ de Sus [cartier or. Boldeşti-Scăieni – PH].
Prepoziţiile – simple şi compuse – cu, de, de la, despre, de lângă, din, în, la lângă, pe –
au rolul de a fixa cu claritate locul sau traseul pe care se află obiectul geografic.
Dacă lărgim cercetarea şi asupra originii lor, vom constata că unele dintre
antroponime provin din porecle (trăsături fizice şi psihice, obiecte şi animale, părţi
ale corpului, apelative substitute ale etniei etc.): Albuţu, Belciug, Borţoi, Boţu, BouRoşu, Căcărează, Călcâiu, Ciomag, Cocioabă, Coteţ, Crăcău, Hoţul, Oloaga, Pârciu,
Puricel, Şatră, Vărtelniţă, altele sunt nume de meserii şi funcţii: Aprodul, Călugărul,
Căpitanul de Ruşi, Căpitanul, Ceauşul, Cimpoieru, Cupeţul, Furcarul, Iuzbaşa,
Logofătul, Mazilu, Monahu, Paharnicul, Pitar, Portar, Popa, Postelnicel, Săpunaru,
Spătarul, Şetrarul, ori reprezintă etnia: Bârsan, Grecu(lui), Rusăneşti(lor), Sas(ului),
Unguru, relaţiile de familie: (Partea) Sorei, (Partea) Tătuţei şi condiţia socială:
(Partea) Babii Dragăi, (Partea) Moşului Draghia, (Partea) Şerbului. Materialul pe
care îl analizăm ne permite, aşadar, o analiză nu numai pe orizontală – privind
raportul bun deţinut / deţinător – ci şi pe verticală, privind genealogia antroponimului,
care urmează, de regulă, următorul traseu: poreclă  supranume  nume de familie.
Nu numai o persoană putea deţine o „parte”, ci, aceasta putea aparţine şi unei
comunităţi săteşti sau mănăstireşti – aşa cum este cazul toponimelor (în cazul
genitiv): Partea Căneştilor [loc s. Negoşina c. Căneşti – BZ], ~ Mănăstirii Cernica
[loc s.c. Valea Argovei – CL], ~ Ţigănelii [loc s. Mlăjet c. Nehoi – BZ], ~ Verneştilor
[loc s.c. Verneşti – BZ], ~ Zărneştilor [loc s. Zărneşti c. Mălureni – AG], ori unui
grup social – ca în cazul substantivelor comune (de asemenea, în cazul genitiv31):
Partea Moşnenilor32 [moşie s.c. Pleşoiu – OT]. Numărul lor este extrem de redus
în comparaţie cu acela al antroponimelor, lucru deloc de mirare, dat fiind faptul că
proprietatea a trecut treptat de la cea colectivă, la cea familială şi, mai apoi,
individuală.
31

Câteva denumiri sunt formate şi cu apelative în acuzativ cu prepoziţii: Partea de la Deal
[parte de sat s. Tecuci c. Balaci – TR], ~ de la Vale [parte de sat s. Tecuci c. Balaci – TR], ~ din Deal
[parte de sat s. Smirna c. Griviţa – IL], ~ din Vale [parte de sat s. Smirna c. Griviţa – IL].
32
Moşnean – „Ţăran liber, posesor în devălmăşie al unei proprietăţi de pământ moştenite de
la un străbun comun” (a se vedea: https://dexonline.ro/definitie/mo%C8%99nean – accesat la data de
6.03.2019).
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A. Adjective posesive:
1. Formate de la antroponime:
Partea Albinească [moşie s.c. Bărbăteşti – VL], ~ Andonească [moşie s.
Târcov c. Pârscov – BZ], ~ Anghelească [moşie s.c. Slătioara – VL], ~ Bădească
[loc or. Feteşti – IL], ~ Bădicească [loc. s. Bădeni c. Breaza – BZ], ~ Bălănească
[loc s. Trestia c. Cojeni – BZ], ~ Bărbulească [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ; loc s.c.
Apostolache – PH], ~ Bârsească [loc s.c. Gherghiţa – PH], ~ Bolească [loc s. Tătaru
c. Dudeşti – BR; loc s. Pleşcoi c. Berca – BZ], ~ Broştenească [moşie or Urlaţi –
PH], ~ Burdulească [loc s.c. Jugureni – PH], ~ Buzească [loc m. Buzău – BZ],
~ Buzoienească [loc s.c. Lopătari – BZ], ~ Buzunărească [loc s. Potoceni c.
Mărăcineni – BZ], ~ Cârstienească [loc s.c. Nucşoara – AG], ~ Botească [moşie
s.c. Bărbăteşti – VL], ~ Chirciulească [loc s. Stănceşti c. Vadu Paşii – BZ], ~ Ciculească
[loc s.c. Băiculeşti – AG], ~ Ciolănească [loc s. Cândeşti c. Verneşti – BZ],
~ Ciomăgească [loc s.c. Vintilă Vodă – BZ], ~ Ciuculească [loc s. Gura Câlnăului
c. Vadu Paşii – BZ], ~ Ciolănească [moşie s. Raci c. Negomir – GJ], ~ Copoiască
[loc s.c. Bărbăteşti – VL], ~ Coţofenească [loc m. Buzău – BZ; loc s.c. Gurbăneşti
– CL], ~ Davidească [moşie s. Mănăileşti or. Horezu – VL], ~ Dănciulească [loc
s.c. Baloteşti – IF], ~ Delească [loc s.c. Sălătrucu – AG], ~ Drăgească [loc s.c.
Pârscov – BZ], ~ Drăgotească [moşie m. Buzău – BZ], ~ Drăgulească [moşie s.
Mănăileşti or. Horezu – VL], ~ Fierească [loc s. Stoieneşti c. Ariceştii-Rahtivani –
PH], ~ Giurmenească [loc s.c. Scânteia – IL], ~ Grozească [moşie s. Râmeşti or.
Horezu – VL], ~ Hărgotească [moşie s. Drăgoteşti c. Prunişor – MH], ~ Lăzărească
[loc s.c. Scânteia – IL], ~ Măndească [loc s.c. Răzvad – DB], ~ Mănească [loc s.
Sămara c. Poiana Lacului – AG], ~ Măzărească [loc s.c. Mănăstirea – CL], ~ Miculească
[loc s. Scurteşti c. Vadu Paşii – BZ], ~ Mihnească [loc s. Bădeni c. Breaza – BZ],
~ Milească [loc s.c. Gherghiţa – PH], ~ Mircească [loc m. Buzău – BZ],
~ Miroslăvească [loc s.c. Pârscov – BZ], ~ Mogoşească [moşie lângă s.c. Stoieneşti –
VL], ~ Moţească [loc s.c. Buda – BZ], ~ Murgească [loc s.c. Podgoria – BZ],
~ Nănăşească [loc s.c. Năieni – BZ], ~ Năstăsească [loc m. Buzău – BZ], ~ Necşulească
[moşie s.c. Pârşcoveni – OT], ~ Negoiască [loc s. Ludăneasca c. Răsmireşti – TR;
loc s. Dălhăuţi c. Cârligele – VR], ~ Negrească [loc s.c. Verneşti – BZ], ~ Novăcească
[loc s.c. Tigveni – AG], ~ Olărească [loc s.c. Apostolache – PH], ~ Orbească [loc
s. Albeşti c. Smeieni – BZ], ~ Păhulească [loc s. Măniceşti c. Băiculeşti – AG],
~ Păulească [loc s. Stejaru c. Băiculeşti – AG], ~ Pârcălăbească [loc s. Bădeni c.
Stoieneşti – AG], ~ Pârscovenească [loc s.c. Pârscov – BZ], ~ Petrecănească [loc
s.c. Sălătrucu – AG], ~ Popească [loc c. Cocu – AG; loc or. Boldeşti-Scăieni –
PH], ~ Posească [moşie s. Secu c. Bărbăteşti – GJ], ~ Pungească [loc s.c. Năieni –
BZ], ~ Purcelească [loc s. Prosca c. Năieni – BZ], ~ Rădănească [loc s. Brăgăreasca
c. Scutelnici – BZ], ~ Rădulească [moşie s. Bârzeşti c. Bărbăteşti – VL], ~ Rogojinească
[loc s. Gostilele c. Fundulea – CL], ~ Românească [loc s. Dălhăuţi c. Cârligele –
VR], ~ Rotărească [loc s.c. Dumitreşti – VR], ~ Stoienească [loc s. Scurteşti c.
Vadu Paşii – BZ], ~ Tătărească [loc s.c. Podgoria – BZ], ~ Teiculească [loc s.c.
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Verneşti – BZ], ~ Udrească [loc s. Stăneşti c. Vadu Paşii – BZ], ~ Vintilească [loc
s.c. Urecheşti – VR], ~ Vlăduţească [moşie s. Bogdăneşti c. Bujoreni – VL],
~ Zbârcitească [moşie s. Mănăileşti c. Frânceşti – VL], ~ Zăgorcească [loc s.c.
Verneşti – BZ], ~ Zorească [loc s. Bădeni c. Verneşti – BZ] etc.
2. Formate de la nume de locuri în care:
a) Toponimul de origine este vizibil: Partea Albească [trup de moşie s. Albeşti
c. Smeieni – BZ], ~ Cepturinească [loc s.c. Ceptura – PH], ~ Chiojdenească [loc
s.c. Chiojdu – BZ], ~ Şuşenească [moşie s.c. Şuşani – VL], ~ Sărulească [loc s.c.
Sărulesti – BZ] ~ Stâlpenească [loc s.c. Stâlpeni – AG], ~ Vălenească [loc s.
Văleanca-Vilăneşti c. Breaza – BZ];
b) Toponimul de origine nu este vizibil: Partea Duşmănească [loc s.c.
Jugureni – PH] ( top. Duşmăneasca), ~ Flocească [loc s. Lipia c. Merei – BZ]
( top. Floceasca), ~ Grabicinească [loc s. Scurteşti c. Vadu Paşii – BZ] ( top.
Grabicina), ~ Groşenească [loc s.c. Brădeanu – BZ] ( top. Groşeneasca),
~ Hămzăiască [loc s. Podişor c. Bârla – AG] ( top. Hamzăiasca), ~ Horgească
[loc s. Maxenu c. Ţinteşti – BZ] ( top. Horgeasca), ~ Lălească [loc s. Potoceni
c. Mărăcineni – BZ] ( top. Lăleasca), ~ Metelenească [loc s.c. Scutelnici – BZ]
( top. Meteleu), ~ Pâclenească [loc s. Pleşcoi c. Berca – BZ] ( top. Pâcleni),
~ Trestienească [loc s. Poienărei c. Corbi – AG] ( top. Trestieni), ~ Turburească
[loc s. Bădeni c. Breaza – BZ] ( top. Turburea);
3. Formate de la apelative: Partea Episcopească [loc s. Vispeşti c. Breaza –
BZ], ~ Moştenească [loc s. Negoşina c. Căneşti – BZ].
Adjectivele posesive sau „adjectivele de apartenenţă”33 reprezintă a doua
mare grupă de elemente cu ajutorul cărora s-a stabilit, în trecut, „filiaţia” unui bun,
unei „părţi”, în cazul nostru. Marea lor majoritate se formează, din nou, după cum
se poate observa din informaţia prezentată34, de la antroponime. Remarcăm printre
acestea o serie de determinanţi formaţi de la nume personale, la origine porecle:
Bălăurească  np. Bălaur, Buzunărească  np. Buzunar, Ciomăgească  np. Ciomag,
Ciolănească  np. Ciolan, Orbească  np. Orbu, Pungească  np. Pungă, Purcelească 
np. Purcelea etc.; prenume: Anghelească  np. Anghel, Davidească  np. David,
Mihnească  np. Mihnea, Mircească  np. Mircea etc.; meserii: Olărească  np. Olaru,
Pârcălăbească  np. Pârcălabu; etnii: Românească  np. Românu, Tătărească 
np. Tătaru etc. În cazul numelor de funcţii sau de meserii, „adjectivele posesive în
-esc existau în trecut mult mai mult decât astăzi. Aceste cuvinte se aflau oarecum în
situaţia numelor proprii, deoarece erau, pentru zone mai restrânse, într-o oarecare
măsură singulare, referindu-se la o persoană concretă”35.
33

Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române, 1374–1600 (DERS),
red. resp. Gh. Bolocan, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1981, p. XXIX.
34
Şi, prin extrapolare, şi din materialul din arhive.
35
DERS, p. XXIX.
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Adjective posesive se formează nu numai de la antroponime, ci şi de la nume
de locuri; pe acestea le-am clasificat pe două paliere, în funcţie de „vizibilitatea”
provenienţei lor: astfel, în câteva cazuri „descendenţa” adjectivului din toponimul
corespondent este direct şi clar exprimată (exemplele de sub a)), în timp ce, în alte
situaţii (exemplele de sub b)) este nevoie să cunoaştem repertoriul toponimic al
zonei pentru a putea depista cuvântul care stă la baza determinantului adjectival.
Alte două denumiri provin de la apelative – episcopie şi moştean – primul
desemnând o instituţie bisericească, cel de-al doilea o categorie socială – „ţăran liber,
posesor al unei proprietăţi moştenite” – ambele cu dreptul de a stăpâni proprietăţi
(sate, moşii etc.) sau cote-părţi din acestea.

Un alt aspect pe care ne dorim să îl menţionăm este acela al ocurenţei
toponimelor citate. Marea lor majoritate reprezintă denumiri unice. Există însă şi
„abateri” de la regulă, când acelaşi nume a fost înregistrat de mai multe ori. Toate
cazurile sunt întâlnite în Muntenia, cu excepţia toponimului Partea Ancăi –
„revendicat” de ambele regiuni. Procedăm la fel ca în cazul analizei categoriilor
morfologice implicate în procesul de exprimare a posesiei, prezentând ierarhic lista
ocurenţelor:
5: Partea lui Radu (AG, BZ, CL, CL, DB);
4: Partea lui Bogdan (AG, BZ, BZ, TR), Partea lui Dragomir (BZ, CL, PH,
PH);
3: Partea lui Neagu (BZ, DB, IL), Partea lui Vlad (AG, AG, TR), Partea
Stancăi (AG, BZ, PH);
2: Partea Ancăi (AG, VL), Partea lui Avram (VL, BZ), Partea lui Balomir
(AG, TR), Partea lui Costandin (BR, BZ), Partea lui Dobre (BZ, PH), Partea lui
Micu (IL, TR), Partea lui Muşat Pârciu (BZ, BZ), Partea lui Neagoe (BZ, PH),
Partea Albului (BZ, PH), Partea Neagului (PH, IL), Partea Oprei (BZ, TR),
Partea Radului (BZ, BZ), Partea Sorei (AG, TR), Partea Şerbului (BZ, IL),
Partea Udrei (BZ, PH).
După cum se poate observa, numărul unităţilor toponimice se află în
continuă creştere pe măsură ce coborâm de la ocurenţa 5 la 2. Faptul are legătură
cu antroponimul aflat în poziţie secundă în cadrul denumirii: cu cât acesta este unul
mai cunoscut, cu impact mai mare în conştiinţa colectivităţii şi, prin urmare, mai
des utilizat, cu atât şansele lui de a fi „surprins” în documente cresc în mod
progresiv. Bogdan36, Dragomir şi Radu sunt astfel de nume, cu „stagiu” vechi în
36
Şi în prezent, acestea înregistrează frecvenţe ridicate – Bogdan: 28 551, Dragomir: 46 699,
Radu: 115 867, Neagu: 50 579, Vlad: 44 491, Stanca: 691 (forma masculină – Stancu: 33 516)
(Dicţionar de frecvenţă a numelor de familie din România – DFNFR, vol. 1 (A–B), red. resp. prof.
univ. dr. Teodor Oancă, Craiova, Editura Universitaria, 2003; Inventarul numelor de familie din
judeţul Iaşi – în manuscris).
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inventarul antroponimelor româneşti şi cu frecvenţe ce le permit să se poziţioneze
printre prezenţele constante în înscrisurile din arhive. De remarcat, de asemenea, că
este preferat în aceste construcţii, după cum am menţionat deja, genitivul proclitic;
astfel, raportul între Partea Radului şi Partea lui Radu este de 2 la 5, iar între
Partea Neagului şi Partea lui Neagu de 2 la 3.
Adjectivele sunt mai puţin întâlnite în această postură. Totuşi, există câteva
dublete, întâlnite, de asemenea, în Muntenia: Partea Bărbulească (BZ, PH), Partea
Bolească (BR, BZ), Partea Coţofenească (BZ, CL), Partea Negoiască (TR, VR),
Partea Popească (AG, PH).

De-a lungul timpului, satele şi moşiile, cu toate formele37 geomorfologice
aflate în perimetrul sau în proximitatea lor, în integralitate sau doar parţial, au avut
o „viaţă” proprie: au fost moştenite, împărţite, vândute şi cumpărate, donate, au
făcut obiectul unor litigii, au fost lovite de calamităţi naturale ori au suportat abuzuri
ale stăpânirii şi fiscalitate excesivă etc., iar toate acesta sunt aduse la suprafaţă şi
cunoscute graţie documentelor din arhive. Toponimele asupra cărora ne-am oprit în
lucrarea de faţă reflectă unul dintre aspecte şi anume, modul în care a fost
exprimată posesia pe parcursul a câtorva secole. Privit din această perspectivă,
materialul analizat face parte din evoluţia sistemului juridic, existenţa colectivităţii
săteşti desfăşurându-se secole la rând după vechiul obicei al pământului, dar şi din
aceea a onomasticii, antroponimiei, în speţă, pentru că surprindem aici, în formă
concentrată, toate etapele evoluţiei ei, de la nume unic la nume dublu.
TOPONYMS BEARING THE TRADEMARK “HIS SHARE...” –
THROWBACKS OF THE OLD ROMANIAN CUSTOMARY LAW
(Abstract)
Within the present paper we put forward to analyse, based on the current toponymy
from the southern part of the country, the way the relationship of possession was expressed in
time, not taking into account the means to acquire an asset (in this case estate) – succession,
sale, purchase etc. We will see that within the old customary law a “well-known” formula
existed, merged from joining two terms: the word share (substituting, lexically, the object
concerned) and the possessor. Regarding the latter, it turns out to be a complex “partner”,
which provides more lines of research: the quality of name, structure, their frequency etc.,
issues that will be debated throughout the paper.
Keywords: customary law, share, relationship, anthroponomy, toponymy.
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DORGELÈS – TABLEAUX DE GUERRE
MARIA TRONEA
1. L’imaginaire pictural des Croix de bois
Pour Roland Dorgelès, l’auteur du roman Les Croix de bois, publié en 1919,
décrire la guerre, c’est la peindre à l’aide des images. Le titre en est d’ailleurs la
parfaite illustration. La mort des hommes sur le champ de bataille pendant la
Grande Guerre y est sublimée dans une métaphore picturale symbolique, la croix
qui relie la terre au ciel. Étant en bois, la croix partage le même symbolisme
ascensionnel que l’arbre. Il ne faut pas oublier que l’homme aux bras tendus
horizontalement figure lui aussi la croix et le sacrifice christique. Rapporté à
l’espace, le pouvoir de la croix est ambivalent, marquant le centre, la réunion, mais
aussi l’éparpillement. Les croix de bois chez Dorgelès sont l’image pure de cette
ambivalence.
Le symbolisme thanatique de la croix est présent dès le début du roman par
le parallèle des fusils ornés de fleurs avec les croix du cimetière: « Les fleurs, à
cette époque de l’année, étaient déjà rares, pourtant on en avait trouvé pour décorer
tous les fusils du renfort et la clique en tête, entre deux haies muettes de curieux, le
bataillon, fleuri comme un grand cimetière, avait traversé la ville à la débandade »1.
L’imaginaire de Dorgelès étant par excellence polarisé, tout symbolisme s’y
fonde sur l’antithèse mort/vie, tristesse/joie, illustrant la dialectique des contraires
comme dans la citation qui suit : « On s’était battu en septembre dans ce pays, et,
tout le long de la route, les croix au garde à vous s’alignaient, pour nous voir défiler.
Près d’un ruisseau, tout un cimetière était groupé: sur chaque croix flottait un
petit drapeau, de ces drapeaux d’enfant qu’on achète au bazar, et cela tout claquant
donnait à ce champ de morts un air joyeux d’escadre en fête »2.
Le balancement réalité/surréalité, le côté onirique, y est présent aussi: « (…)
Autour des fermes, au milieu des champs, on en voyait partout : un régiment entier
avait dû tomber là. Du haut du talus encore vert, ils nous regardaient passer, et l’on
eût dit que leurs croix se penchaient, pour choisir dans nos rangs ceux qui, demain,
les rejoindraient »3.
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2. « Le troupeau fatigué »
Embarqués dans des wagons sans confort, tassés les uns contre les autres,
brisés par la fatigue, hébétés et abrutis par le long voyage vers le front, les soldats
sont vus par Dorgelès comme un « troupeau fatigué ». La métaphore qui assimile
les hommes aux bêtes sera reprise par Giono, un autre peintre de la guerre, dans
Le Grand Troupeau:« – Qui sait où ils sont maintenant ?
Dehors, le grand troupeau coule.
– Ils ne doivent pas être bien loin, dit Rose.
Il faut qu’on les habille, qu’on leur donne toutes leurs affaires, et le fusil, et
les cartouches; et puis, il faut qu’on les habitue encore à tirer du fusil, on n’est pas
obligé de savoir qu’il sait »4.
Les tableaux des combattants animalisés par la misère du front sont nombreux
dans le roman de Dorgelès. Ceux-ci mangent parfois dans des écuries et couchent
sur la paille, tout comme les bêtes: « Chacun passa à sa place avec la docilité des
chevaux qui connaissent leur coin. Lemoine hésitait à fouler ce beau tapis de paille
fraîche.
– C’est pas malheureux… Du blé qu’a pas été battu… »5.
Ployant sous les sacs « de plomb » pendant les marches fatigantes, clopinant
sur leur « jambes endolories », les combattants prennent l’allure des bêtes. La
réduction de l’espace vital, l’abrutissement sont figurés par « le trou », métonymie
de la tranchée, ou par « la tanière », métaphore animalière: « Ceux qui n’avaient
pas de tanières s’étaient couchés dans la tranchée, enroulés dans leur couverture.
Dans un trou, des voix piailleuses de manilleurs. Tous les autres s’assoupissaient »6.
Les phénomènes naturels, la pluie, le froid, la boue sont aussi facteurs
d’abrutissement:« Nous faisions le gros dos sous la pluie. Ce village boueux et noir
ne nous attendait pas, et tassés par paquets mouillés le long des maisons endormies,
nous guettions le retour des fourriers qui nous cherchaient des cantonnements
(…) »7.
L’impuissance des combattants face aux intempéries, la souffrance atroce
sont mises en évidence par le biais de l’hyperbole: « Quand on sort du gourbi le
froid vous mordille le menton, vous pique le nez comme une prise, il vous amuse.
Puis il devient mauvais, vous grignote les oreilles, vous torture le bout des doigts,
s’infiltre par les manches, par le col, par la chair, et c’est de la glace qui vous gèle
jusqu’au ventre. Frissonnant, on danse … »8.
Le pouvoir de visualisation de l’écrivain-peintre fait surgir devant les yeux
du lecteur l’effrayant spectacle de la souffrance humaine, convertie en joie
4
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tragique, le tout sous le sceau d’une ironie amère: « Transi, je me remets à danser
comme un ours, devant mon créneau noir, sans penser à rien qu’à l’heure qui
s’écoule. Nez à nez, les bras croisés, les hommes sautillent pesamment en
bavardant, ou battent la semelle d’un rythme régulier. La nuit s’anime de ce bruit
cadencé. Dans le cheminement, dans le boyau, la terre gercée résonne sous tous ces
pieds cloutés. Toute la tranchée danse, cette nuit. Tout le régiment danse, cette
veille d’attaque, toute l’armée doit danser, la France entière danse, de la mer
jusqu’aux Vosges… Quel beau communiqué pour demain ! »9.
3. Portraits du « poilu »
Des croquis plutôt. Ceux-ci surprennent les combattants dans diverses étapes
de leur expérience du front, dans leur vécu quotidien, dans leur vécu émotionnel,
face à la douleur ou face à la mort. L’œil du narrateur-peintre surprend ainsi
l’arrivée d’un nouveau venu sur le front, Gilbert Demachy (qui ressemble à
l’auteur): « (…) un jeune à l’air maussade, imberbe ou rasé, on ne savait pas, coiffé
d’un beau képi de fantaisie et chargé d’une large musette de moleskine blanche »10.
Le portrait de celui-ci se réalise tout au long du roman, par addition. Le
lecteur apprend qu’il est sensible aux moqueries, aux conditions misérables de vie,
mais généreux et bon camarade: « Harassé, tendant le cou comme un cheval qui
monte une côte, Demachy suivait le braconnier. Quand la file s’arrêtait, il allait
buter dans son sac, et attendait engourdi, que ça reparte. Sa fatigue même avait
disparu : il était une chose exténuée, sans volonté, qu’on pousse (…) »11.
Le portrait du soldat-marionnette que dresse Dorgelès se retrouve chez
Apollinaire, un autre écrivain-combattant de la Grande Guerre dont l’enthousiasme
du début de la guerre a cédé le pas à l’atonie et à la fragilisation, sa correspondance
en témoignant : « Il me semble que je traîne mes pieds dans la boue des grands
chemins depuis un temps infini. Je deviens un automate sans pensée véritable »12.
Abruti par la vie dure des tranchées, assimilé au bestiaire humain de la
guerre, robotisé par la fatigue et la mécanique de l’énorme boucherie, Gilbert
Demachy représente, grâce à son courage insoupçonné, le combattant héroïque. Le
« fanion rouge », symbole de la résistance contre le tir « boche », dont il s’empare
vainquant sa peur, en est l’émouvant témoignage. Dans le cas de Sulphart (l’ami
protecteur de Demachy, plus résistant et plus optimiste), le portrait occasionné par
la revue militaire se circonscrit au comique: « Il est vêtu d’une capote ancien
modèle, bleu foncé, avec une grande poche rapportée, d’un joli bleu hussard. Il a
cousu son paquet de pansements sur son téton gauche et renforcé ses molletières
grises d’une bande de gros cuir, découpée dans des jambières réglementaires.
9
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Comme tout bon soldat d’active, il a voulu se distinguer en cassant la visière de son
képi, à la Bat’d’Af’ et il a encore enjolivé ce couvre-chef, plus aplati qu’une
galette, d’une jugulaire tressée du meilleur effet »13.
Le Héros pourrait être le titre du tableau qui surprend la mort sublime d’un
soldat anonyme, fauché par le tir allemand qu’il défie : « Alors l’homme se leva
tout droit, à découvert, et d’un grand geste fou, il brandit son fanion, au-dessus de
sa tête, face aux fusils. Vingt coups partirent. On le vit chanceler et il s’abattit, le
corps cassé, sur les fils acérés dont les liens le reçurent »14.
Le Blessé est un portrait multiple qui jalonne le récit où s’infiltre un lyrisme
élégiaque : « Gilbert, entre deux explosions, avait entendu le camarade s’écrier:
« Ah ! c’est fini ! » Le blessé s’était encore traîné quelques mètres, comme une
bête écrasée, et il était mort là, dans un sanglot. Était-ce triste ? À peine… Dans ce
champ pauvre, aux airs de terrain vague, cela faisait un cadavre de plus, un autre
dormeur bleu qu’on enterrerait après l’attaque si l’on pouvait »15.
La Main coupée de Blaise Cendrars se retrouve chez Dorgelès: « Agenouillés
sur le bord du talus, les hommes regardaient passer le blessé, quelque chose de
rigide sous la couverture brune, les lourds godillots dépassant. La face blême, les
yeux immenses, les lèvres serrées, il ne parlait pas ; rien qu’un gémissement
rauque, quand les porteurs heurtaient son brancard. Il ne semblait voir personne,
comme s’il regardait en lui-même la vie s’enfuir. Sa main pendait, comme une
chose morte »16.
Ensemble ou Le Triomphe de la Mort serait un titre approprié pour l’horrifiant
tableau qui fait voir les cadavres des camps adverses réunis: « Des morts, il y en
avait partout : accrochés dans les ronces de fer, abattus dans l’herbe, entassés dans
les trous d’obus. Ici des capotes bleues, là des dos gris. On en voyait d’horribles,
dont le visage gonflé était comme recouvert d’un masque épais de feutre gris.
D’autres étaient charbonneux, les yeux déjà vides : ceux des premières attaques »17.
Sous le signe du macabre se place aussi le tableau qui pourrait s’intituler La
Marche du mort:« Devant moi, un homme blessé laissa tomber son fusil. Je le vis
vaciller un instant sur place, puis, lourdement, il repartit les bras ballants, et courut
comme nous, sans comprendre qu’il était déjà mort… Il fit quelques mètres en
titubant et roula… »18.
Dans le récit de Dorgelès, la dimension picturale coexiste avec la dimension
théâtrale, qui renvoie vers une sorte de théâtre de la cruauté. L’humain en
souffrance confère au tableau de guerre un caractère convulsif, qui rappelle les
aquarelles et les tableaux du peintre allemand Otto Dix, participant lui-même à la
Première Guerre mondiale. Le tableau des ennemis réunis sous le signe de la mort
13
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rappelle une perception similaire chez Apollinaire: « Partout des tombes, Français
et Allemands, par centaines, par milliers, sont mêlés dans ces fosses (…) »19.
4. Nature et maisons mutilées
Parmi les tableaux de guerre de Dorgelès il y a aussi ceux de la nature et de
l’habitat en souffrance ou anéantis, tout comme les hommes: « (…) Les Trois
Chemins, la Ferme, le Boyau blanc, tout cela se confond : c’est la même plaine,
usée jusqu’à sa trame de marne blanche, une lande anéantie, sans un arbre, sans un
toit, sans rien qui vive, et partout mouchetée de taches minuscules : des morts, des
morts… »20.
Les soldats sont cantonnés parfois dans des fermes abandonnées, envisagées
par l’écrivain en tant que métonymies spatiales de la guerre: « Les murs de la
ferme sont très vieux, trapus et noircis. La fenêtre a de petits carreaux poussiéreux
que le clair de lune traverse en hésitant. De précieuses toiles d’araignées, qu’on
dirait de velours gris, pendent du plafond où se tord une énorme poutre de
châtaignier. Toute la guerre et tous les champs, tout cela tient dans cette pièce
sombre, raconté par quelques objets disparates qui traînent: des terrines sur un
bahut bancal, des cartouches dans une jarre, des sacs d’on ne sait quoi, des fusils
alignés, des casques, un grand van. »21.
Coupant le rythme des travaux agricoles, la guerre rend désolant le paysage
devenu lui-même hostile aux hommes:« Les betteraves aux hautes fanes et l’herbe
folle des champs incultes trempaient les jambes jusqu’aux genoux et tendaient des
collets aux pieds pesants. On ne voyait rien. Le monde s’arrêtait à quelques pas, la
terre noire et le ciel sombre confondus. À peine devinait-on les silhouettes penchées
des camarades. Parfois, un homme trébuchait et s’abattait de tout son long, dans un
affreux tintamarre de gamelle, de quart et de bidon. Alors, sur toute la file, des rires
étouffés couraient »22.
Contaminé par la guerre, l’espace métonymique se place sous le signe de la
violence lui aussi, ciel et terre en portant l’empreinte:« Un joli soleil pâle de la
Saint-Martin. Sur le ciel d’un bleu tendre, les nuages étaient pareils à des flocons de
shrapnels. Un émouchet et un corbeau se poursuivaient à coups de bec, sauvagement.
On entendait chanter une alouette, qui bougeait à peine. C’était dimanche »23.
L’œil qui surprend le paysage figé en ruine est parfois celui de la tranchée
qui surveille le camp adverse:« Par-dessus les sacs à terre, on pouvait voir les
tranchées allemandes : deux lignes minces, l’une de terre brune, l’autre de marne
blanche. Les champs dévastés avaient des airs de terrain vague, avec leurs meules
19
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en ruine et leurs javelles culbutées. Sur le bord d’un chemin, une faucheuse
abandonnée dressait ses longs bras désœuvrés »24.
Sous le tir ennemi, tout comme les hommes, les maisons meurent à cause de
leurs blessures : « Tombées l’une vers l’autre, les maisons blessées mêlaient leurs
ruines et l’on trébuchait sur les gravats. De loin en loin, une façade abattue tout
entière barrait la rue. On franchissait en sacrant cet amas de pierraille, et la
compagnie disloquée se reformait en trottinant »25.
La description détaillée des maisons bombardées est dramatique:« Les
Allemands bombardent souvent et la mairie, toute neuve, avec son clocheton
d’ardoise, leur sert de cible. Des maisons, crevées jusqu’à la cave, laissent voir leur
pauvre cœur mis à nu et leur toiture sans tuiles s’ouvre sur le ciel, comme une porte
à claire-voie. De grands trous chaotiques sont creusés où se trouvaient des granges,
au fond de la cuvette, l’obus a pilé des pierres, des solives et des débris calcinés
d’on ne sait quoi (…) »26.
Victimes innocentes de la guerre sont aussi les arbres qui meurent fiers, en
beauté, dans un tableau émouvant, surpris par l’écrivain-peintre : « Chaque obus
soulevait une longue gerbe de terre dans un nuage de fumée ; ceux qui tombaient sur
le bois déracinaient des arbres entiers et les jetaient dans le taillis, tout droits, intacts,
comme de gros bouquets. Un agent de liaison passa vite, en nous bousculant »27.
La mutilation des arbres est décrite aussi par Apollinaire, dans sa
correspondance, comme le montre un extrait de la lettre adressée à Madeleine
Pagès, le 5 mai 1915: « C’est ici l’ultime limite de la France guerrière. L’artillerie
est tout près des tranchées allemandes. Pas un arbre qui ne conserve la trace d’un
éclat d’obus, des troncs sont brisés, mâchés pour ainsi dire comme de mon temps
les porte-plume des écoliers »28.
5. Le spectacle meurtrier
Désireux de se battre pour son pays, le novice Gilbert Demachy voudrait être
impliqué, dès le premier jour de front, dans les événements, envisageant la guerre
comme un jeu au parfum de danger. Ce jeu avec la mort prendra parfois sous la
plume du narrateur (caché dans le tableau, parmi ses personnages, sous le nom
Jacques Larcher) l’aspect d’un spectacle, comme dans les lignes suivantes où l’on
décrit la joie admirative suscitée par le tir français: « Quand une salve bien pointée
donnait sur la tranchée ses quatre coups de pic, arrachant une gerbe de terre, de
pierre et de madriers, un cri d’admiration montait, une clameur ravie de feu
d’artifice. Dans le vacarme, on n’entendait plus ce rire heureux, ce rire honnête,
24
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comme si nous avions jugé l’effet de balles à massacre, sur les têtes de bois d’une
noce villageoise. Parfois un cri dominait le tumulte »29.
Si la grisaille est l’approche picturale la plus appropriée à la guerre placée
sous le signe du camouflage, la couleur fait pourtant irruption dans le tableau,
accompagnant le tir meurtrier, la féerie suscitant à la fois l’admiration et l’effroi:
« La nuit c’était là qu’on tirait le feu d’artifice : globes rouges, étoiles blanches,
chenilles vertes balancées, vision splendide des nuits de guerre. Des éclairs
d’éclatements y joignaient leur fracas. Et pendant quatre jours, deux sections
restaient là, guettant l’inconnu par-dessus un champ râpé jonché de capotes bleues
et de dos gris »30.
« Les geysers noirs » soulevés par les obus qui tombent, associés à « la
torche rouge » des explosions, et le serpent des couleurs envahissent la toile
enveloppée dans la dramatique symphonie des bruits meurtriers. Pendant les rares
moments de repos, l’œil peut avoir la vision d’un pastel funèbre: « Pas un coup de
feu aux tranchées. Loin, sur le Berry, le canon aux coups sourds. Les saules au
front penché rêvent autour de l’étang ; dans l’ombre, les canards, couchés, ont des
airs de cygnes. La nuit tient tout entière, dans cette eau morte. Les arbres y
découpent leur silhouette précise, branche par branche, et l’on y revoit le ciel
d’étain, le grand ciel triste qui se mire »31.
6. L’intertexte dorgelèsien chez Camus
Albert Camus, l’un des plus représentatifs écrivains français du XXe siècle,
est né à la veille de la Première Guerre mondiale (le 7 novembre 1913), guerre au
cours de laquelle son père, l’Algérois Lucien Auguste, perd la vie (le 11 octobre
1914). Affecté dans un régiment de zouaves intégré à l’armée française, celui-ci est
atteint par des éclats d’obus pendant la bataille de la Marne et meurt à l’hôpital de
Saint-Brieuc. À sa mort, Albert Camus n’a pas atteint l’âge d’un an. L’orphelin en
témoignera dans le manuscrit d’un roman inachevé portant le titre Le premier
homme, manuscrit trouvé dans sa serviette le 4 janvier 1960, lorsqu’il disparaît
dans un tragique accident de voiture. Le roman posthume Le premier homme paraît
aux Éditions Gallimard, en 1994, grâce aux soins de Catherine Camus, la fille de
l’écrivain, qui en établit le texte à partir du manuscrit original.
Dans Le premier homme, Camus témoigne du père qu’il n’a pas connu,
victime de l’absurde boucherie décrite déjà dans les Carnets (1935–1937). Le
narrateur impersonnel se fait souvent le porte-parole du personnage principal du
roman, Jacques Cormery. Le nom de Cormery illustre la valeur d’autofiction de
cette œuvre inachevée, parce qu’il est le nom de jeune fille de la grand-mère
paternelle de l’écrivain. Ce nom relie symboliquement le père (Lucien Auguste,
29
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représenté par le personnage d’Henri Cormery) et le fils (Albert Camus, qui emprunte
le masque de Jacques Cormery). La relation affective du fils avec le père inconnu,
victime de la Grande Guerre, s’établit devant la tombe de ce dernier, au bout d’un
voyage d’initiation, décrit dans le chapitre « Saint-Brieuc » de la première partie du
roman, intitulée RECHERCHE DU PÈRE.
Le cheminement du texte en train de se faire se place sous le signe de la
mémoire fragmentaire. Le retour en arrière vise aussi « L’école », décrite dans le
chapitre 6 bis. Jacques Cormery, le protagoniste du roman, y évoque la figure
lumineuse de M. Germain (l’ancien maître de Camus et son modèle spirituel) sous
le masque du M. Bernard qui, sans avoir connu le père de l’orphelin, lui en parle,
cherchant à suppléer cette absence. Lui, qui a fait la guerre et en est revenu vivant,
il affirme ouvertement sa préférence pour Jacques et pour les autres élèves qui ont
perdu leurs pères et son désir de remplacer d’une certaine manière ces disparus. À
la fin de chaque trimestre, il leur lit des pages de Dorgelès, qui deviendra l’auteur
préféré de Jacques Cormery.
Sur les traces de Dorgelès, Camus met lui-même en images la sauvagerie de
la guerre, comme dans la description de la bataille de la Marne : « Tout se passait
là-bas en effet où les troupes d’Afrique et parmi elles H. Cormery, transportées
aussi vite que l’on pouvait, menées telles quelles dans une région mystérieuse dont
on parlait, la Marne, et on n’avait pas eu le temps de leur trouver des casques, le
soleil n’était pas assez fort pour tuer les couleurs comme en Algérie, si bien que
des vagues d’Algériens arabes et français, vêtus de tons éclatants et pimpants,
coiffés de chapeaux de paille, cibles rouges et bleues qu’on pouvait apercevoir à
des centaines de mètres, montaient par paquets au feu, étaient détruits par paquets
et commençaient d’engraisser un territoire étroit sur lequel pendant quatre ans des
hommes venus du monde entier, tapis dans des tanières de boue, s’accrocheraient
mètre par mètre sous un ciel hérissé d’obus éclairants, d’obus miaulant pendant que
tonitruaient les grands barrages qui annonçaient les vains assauts »32.
7. En guise de conclusion
Le roman de Dorgelès est le témoignage d’une expérience dramatique, qui
ravagea l’Europe au début du XXe siècle. L’auteur a vécu la Grande Guerre au front.
Soldat d’infanterie, ensuite caporal mitrailleur, il y fut blessé. Hanté par les images
horrifiantes, il les projette dans son texte, le côté visuel de l’écriture étant illustré
dès le titre. Le tableau des Croix de bois se constitue ainsi en solennelle mémoire.
Portraits du « poilu », affrontant la pluie et la boue, abruti par la marche
interminable et la misère de la tranchée ou lancé courageusement à l’attaque,
tableaux de guerre, mais aussi pastels d’une nature en souffrance, mutilée comme
les hommes, tout ce que l’œil de l’écrivain-combattant a surpris devient dans le
roman tragique peinture.
32
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DORGELÈS – PAINTINGS OF WAR
(Abstract)
This paper aims to highlight the horrible images of war that the novel Wooden
Crosses (Les Croix de bois) published in 1919, abounds in. The author, just like Barbusse,
Apollinaire and others, participated in the Great War and described both the puppetsoldiers, dehumanized by the war-machine, and the hero-soldiers, whose presence is testified
by the multitude of wooden crosses that become symbolic in the book. Human suffering is
mirrored by images of dismembered nature and destroyed habitat. The writer-painter is also
present in the novel as Demachy, a self-portrait or an alter-ego.
Keywords: painting, depict, portrait, war, suffering.
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REPREZENTĂRILE CONCEPTUALE
ALE CRITERIONULUI
CONSTANTIN MIHAI*
1.1. Cadrul istoric şi cultural
Cartografierea grupării intelectuale a Criterionului nu se poate realiza în absenţa
unor momente culturale şi istorice care i-au marcat apariţia. În fapt, este vorba de
două manifestări intelectuale care au precedat fondarea Criterionului: gruparea
Forum (1932), ce reunea o parte din tânăra generaţie interbelică şi care îşi propunea
realizarea unui ciclu de conferinţe, intitulat Explicaţia timpului nostru şi gruparea
Symposium (1932), constituită ca o societate de discuţii academice, ce urma să
dezbată chestiuni filosofice şi sociale, proiectându-şi un ciclu de conferinţe pe tema
Sfinţenie sau înţelepciune. Ambele grupări erau expresiile tinerei generaţii interbelice
patronate de Nae Ionescu, generaţie care va forma, ulterior, gruparea Criterion.
Dora Mezdrea subliniază, pe bună dreptate, importanţa anului 1932 în planul
manifestării intelectuale a tinerei generaţii în spaţiul public interbelic, atât prin
implicarea în noi proiecte revuistice esenţiale, cât şi prin constituirea Criterionului1.
În presa interbelică, tânăra generaţie dezbate variate teme, continuând, la un mod
personal, ideile lui Nae Ionescu, în materie de istorie culturală. De pildă, în „Floarea
de Foc”, se discută diverse probleme: tipologia filosofiei creştine din perspectivă
apuseană şi răsăriteană (Mircea Vulcănescu publică studiul „Logos şi Eros” – 12 şi
19 martie 1932 –, unde continuitatea lui Nae Ionescu, pe linia filosofiei religiei, este
evidentă), creativitatea românească în raport cu rădăcinile ei religioase (Paul Costin
Deleanu comentează, din perspectiva filosofiei religiei, „Eonul dogmatic” al lui
Lucian Blaga, sub forma unor epistole deschise, din 23, 30 ianuarie, 6 şi 28 februarie
1932), locul României într-o Europă care moare (Dan Botta dedică un serial
„Morţii Europei”, în 23, 30 ianuarie şi 28 februarie 1932), fundamentele răsăritene
ale reflecţiei filosofice occidentale (Paul Sterian vorbeşte despre „tendinţele răsăritene
ale filosofiei lui Immanuel Kant” în 23, 30 ianuarie şi 28 februarie 1932), denunţarea
ideologiilor aberante: bolşevismul şi marxismul (Paul Costin Deleanu, „În calea
revoluţiei”, 12 şi 19 martie 1932; Sandu Tudor, „Ametafizicul Apusului”, 19 martie
1932), necesitatea adecvării între formă şi fond în creaţia românească cultă,
susţinută de Emil Cioran în mai multe articole, dintre care cel mai semnificativ este
cel din 20 februarie 1932, intitulat „Forme perimate”, unde autorul, observând
*
1
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încercarea unor contemporani de a resuscita „formele perimate ale neoclasicismului
sau umanismului”, demonstrează că acestea „şi-au avut rostul lor în anumite
momente, iar încercarea de a le actualiza dovedeşte incapacitatea unora de a înţelege
specificitatea unui moment istoric, de a prinde sensul vremii noastre, precum şi
imposibilitatea organică de adaptare la frământările şi contradicţiile dureroase ale
omului de azi”2.
Pe acest fond de emulaţie culturală şi de dezbateri fecunde se naşte Asociaţia
de Arte, Filosofie şi Litere Criterion, în octombrie 1932, asociaţie al cărei scop era,
pe de o parte „de a uni şi coordona activitatea tinerilor artişti şi ideologi români,
oferindu-le putinţa unei manifestări demn susţinute, sistematic întocmită şi profitabilă
nevoilor lor morale şi materiale, iar pe de altă parte, de a promova valori, idei şi
informaţii care să ajute creării unei atmosfere publice româneşti de înaltă ţinută
intelectuală, artistică şi etică”3. Activitatea Asociaţiei Criterion era proiectată să se
desfăşoare în opt secţiuni: plastică, arhitectură, litere, spectacol, muzică, critică,
filosofie şi socială, sub forma unor manifestări publice şi în cerc restrâns, cu o
tematică voit eterogenă. Scopul lor era să facă din această asociaţie „cea mai
originală şi mai semnificativă manifestare colectivă a tinerei generaţii”4. Înfiinţată
de către Mircea Vulcănescu şi Petru Comarnescu, Asociaţia Criterion îşi propunea,
prin intermediul conferinţelor publice, revitalizarea culturii române, atât prin
redescoperirea tradiţiei intelectuale şi spirituale autentice, cât şi prin recalibrarea ei
la tradiţia europenităţii.
Gruparea Criterion reunea nume de marcă ale tinerei generaţii interbelice,
marea majoritate formată la Şcoala lui Nae Ionescu: Mircea Vulcănescu, Mircea
Eliade, Petru Comarnescu, Constantin Noica, Emil Cioran, Arşavir şi Haig Acterian,
Paul Sterian, Stelian Mateescu, Constantin Floru, Paul Costin Deleanu, George
Racoveanu, Mihail Polihroniade, Mihail Sebastian, H.H. Stahl, Alexandru Christian
Tell, Petru Manoliu, Ion I. Cantacuzino, R. Hillard, Eugen Ionescu, Dan Botta, Horia
Stamatu, Marietta Sadova, Ion Victor Vojen, Sandu Tudor, Alexandru Mironescu,
Constantin Enescu et alii.
Acest moment cultural fondator al Criterionului s-a întrerupt în ianuarie 1934,
atât ca urmare a înăspririi măsurilor guvernamentale care au interzis susţinerea
acestor tipuri de conferinţe publice, cât şi a acutizării rupturilor care s-au produs
între membrii acestui grup, unii deplasându-se, ideologic, spre stânga, iar marea
majoritate, spre dreapta, prea puţini dintre ei menţinându-şi o poziţie predominant
culturală. În toamna lui 1934, o parte dintre criterionişti (Mircea Vulcănescu,
2

Emil Cioran, Forme perimate, în „Floarea de foc”, nr. 7/20 februarie 1932, p. 1.
Asociaţia de Arte, Filosofie şi Litere Criterion. Programul manifestărilor din toamna anului
1932, Tipografia Vremea, f.a., 4 p.
4
Mircea Eliade, Memorii I, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 247. Pentru mai multe
informaţii referitoare la constituirea Asociaţiei Criterion şi a funcţionării sale, a se vedea, de asemenea,
Petru Comarnescu, Jurnal (1931–1937), Iaşi, Institutul European, 1994, pp. 72–120; Mircea Vulcănescu,
De la Nae Ionescu la Criterion, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003.
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Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Constantin Noica, Constantin Enescu, H.H. Stahl,
Ion I. Cantacuzino, Alexandru Christian Tell, Dan Botta) scot revista „Criterion”,
în 7 numere, până în februarie 1935, ea neconstituind punctul de vedere al Asociaţiei
Criterion, aşa cum se precizează de la primul număr al publicaţiei. Aici, avem
expuse principalele concepte care au constituit îndreptarul Criterionului5: generaţie,
spiritualitate, experienţă –, concepte fundamentale în înţelegerea acestei grupări
intelectuale.
1.2. Aprofundări noţionale: generaţie, spiritualitate, experienţă
Istoria Criterionului funcţionează pe baza unor solidarităţi organice6, care au
modelat şi au structurat acest grup de intelectuali, conferindu-i o anumită unitate. O
unitate care este dată şi de forma de sociabilitate specifică acestui grup intelectual,
sociabilitate7 care marchează orice generaţie intelectuală. În viziunea lui Jean-François
Sirinelli, termenul de sociabilitate exprimă atât acele reţele care structurează un
grup intelectual, cât şi microclimatul care caracterizează un mediu intelectual dat,
microclimat generat de solidarităţile de vârstă, ca factor declanşator al ideii de
generaţie. Generaţiile intelectuale sunt, în esenţă, multiforme şi elastice8. Din această
perspectivă, ne putem raporta la subtila distincţie a lui Marc Bloch9 referitoare la
generaţiile lungi, extrem de rare în istoria culturală europeană, şi generaţiile scurte,
ca urmare a marilor evenimente care au marcat secolul XX. Criterionul este un
fenomen atipic, întrucât, deşi istoric vorbind, se poate încadra ideii de generaţie
scurtă, datorită perioadei sale extrem de scurte de funcţionare, de aproape doi ani,
el a continuat să funcţioneze ca o generaţie lungă, prin prelungirile membrilor săi
marcanti, fie în Occident, fie în contextul închis din România comunistă.
Ni se pare puţin restrictivă analiza lui Raoul Girardet10 potrivit căreia o utilizare
prea largă a noţiunii de generaţie este hazardată din punct de vedere ştiinţific,
preferându-se ideea unui grup particular, specific unei comunităţi naţionale, grup
bine circumscris ideologic şi sociologic. Referindu-se la componentele contradictorii
care alcătuiesc o generaţie, Annie Kriegel a subliniat că: „legitimitatea reprezentării
5

Pentru o valorizare a perspectivei istorice asupra Criterionului, a se vedea textul lui Marin
Diaconu, O experienţă spirituală şi un moment cultural, în „Manuscriptum”, număr special Mircea
Vulcănescu, nr. 1–2 (102–103) /1996, anul XXVII, pp. 207–208.
6
Cf. Alexandru Duţu, Literatura comparată şi istoria mentalităţilor, Bucureşti, Editura
Univers, 1984. Alexandru Duţu operează o distincţie netă între solidarităţile organice şi solidarităţile
organizate, ca forme ale creării solidarităţilor moderne. Pentru o explicitare a acestor forme de
solidaritate, a se vedea, de asemenea, Nicolae Mihai, Revoluţie şi mentalitate în Ţara Românească
(1821–1848). O istorie culturală a evenimentului politic, Craiova, Editura Aius, 2010, p. 85.
7
Philippe Ariès, Un historien du dimanche, Paris, Seuil, 1980, p. 52.
8
Jean-François Sirinelli, Comprendre le XXe siècle français, Paris, Fayard, 2005, p. 83.
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Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1974, p. 151.
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Raoul Girardet, Du concept de génération à la notion de contemporanéité, „Revue d’histoire
moderne et contemporaine”, avril–juin 1983, pp. 257–270.
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paradigmatice nu are un fundament cantitativ: ea nu decurge decât din capacitatea
de a se face recunoscută ca fiind aceea care produce maximum de identitate
diferenţială”11.
Două abordări sunt posibile în definirea generaţiei intelectuale. O primă
abordare vizează naşterea generaţiei intelectuale ca urmare a întâlnirii unor tineri
(în cursul studiilor sau în pragul meseriilor culturale) cu un eveniment sau o criză
fondatoare, imprimând o amprentă comună la nivelul sensibilităţilor: un război sau
o zguduire a comunităţii naţionale12. Acestei abordări i s-ar putea aduce obiecţia că
asemenea crize nu ating o singură clasă de vârstă (o generaţie), ci, prin amploarea
lor, întregul corp civic. O a doua abordare implică faptul că generaţiile intelectuale
apar şi se dezvoltă într-o perspectivă culturală mult mai largă decât cea politică.
Obiecţia care i s-ar putea aduce acestui tip de abordare presupune tocmai eludarea
dimensiunii ideologice a generaţiei, omiţându-se tocmai acea forma mentis care
structurează un grup intelectual. De fapt, efectul de generaţie se naşte uneori în
cadrul unei clase de vârstă, recunoscută apoi de memoria colectivă, adesea abuziv,
ca fiind reprezentativă pentru ansamblul unui spaţiu intelectual.
Noţiunea de generaţie13 a stârnit mult timp suspiciune şi reticenţă: suspiciune
pentru că succesiunea claselor de vârstă este un fenomen inerent societăţilor, iar
reticenţă pentru că noţiunea de generaţie se asocia altor două noţiuni: timpul scurt
şi evenimentul. În esenţă, generaţia se plasează în acest timp scurt al ritmurilor
istorice. Rolul fondator al evenimentului14 este decisiv în apariţia unei generaţii. Şi
invers, anumite evenimente sunt dezvoltările mai mult sau mai puţin bruşte ale
structurilor generaţionale. De aceea, conceptul de generaţie trebuie privit în acest
triplu registru: registrul reprezentărilor şi sensibilităţilor, registrul istoriei socioculturale şi registrul ideologiilor.
Generaţia Criterionului15 trebuie analizată în contextul tensiunii dintre tradiţie
şi modernitate, ea încercând să găsească acea formulă mediană care să combine
autohtonismul cu ideile europene. În fond, dialogul se purta între două tipuri de
modele: modelul comunitar şi modelul asociaţionist. Organicul invocat de tânăra
generaţie interbelică, pe urmele lui Nae Ionescu, nu se identifică cu substratul etnic,
11

Annie Kriegel, „Le concept politique de génération: apogée et déclin”, Commentaire, 2 (7),
automne 1979, pp. 390–399.
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Cf. Christophe Charle, Naissance des intellectuels, Paris, Minuit, 1990. Istoricul francez
arată propagarea undei afacerii Deyfus în mediul intelectual, prin aceste reţele de sociabilitate.
13
Despre punerea în discuţie a generaţiilor, a se vedea Lucien Febvre, „Générations”, Bulletin
du Centre international de synthèse. Section de synthèse historique, 7 juin 1929, supplément à la revue
Revue de synthèse historique, 21 (139–141), 1929, pp. 37–43 sau Alan B. Spitzer, „The historical
problem of Generations”, American Historical Review, 78 (5) december 1973, pp. 1353–1385.
14
Pentru noţiunea de eveniment şi mai ales, pentru semnificaţia sa, a se vedea Pierre Nora,
„Le retour de l’événement”, în Pierre Nora, Jacques Le Goff (dir.), Faire de l’histoire, I, Paris,
Gallimard, 1974, pp. 210–228.
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închisorile comuniste.
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ci cu relaţia stabilită la nivelul existenţei cotidiene a oamenilor. Astfel, se făcea apel
nu la forţele cuprinse în cadrul clasei politice, ci la cele cuprinse în solidarităţile
organice, organicul implicând un gen de spaţiu public. Acesta nu se opune spiritului
european, ci spiritului individualist. Cu alte cuvinte, nu este vorba de a rupe România
de Europa, ci de a ataşa cultura română la conservatorismul constituit în mişcare
continentală, cu o doctrină clar formulată în afara exceselor Revoluţiei Franceze16.
Sursa ideilor privitoare la conceptul de generaţie, care a născut ample dezbateri
intelectuale în perioada interbelică, se află la Nae Ionescu. Acest concept aştepta o
clarificare teoretică în raport cu generaţiile anterioare. Spre deosebire de generaţia
veche, care a avut drept misiune împlinirea idealului naţional, realizat pe 1 decembrie
1918, generaţia postbelică şi-a propus drept ideal crearea unei culturi puternice,
care să poarte amprenta spiritului românesc.
Începutul dezbaterii asupra conceptului de generaţie poate fi considerat
textul lui Nae Ionescu „Bătrîneţe” din 9 februarie 1927, în care filosoful transcende
chestiunea semnificaţiei termenului, pentru a ancora discuţia în planul filosofiei
culturii. Folosind atât conceptul de generaţie biologică, cât şi pe cel de generaţie
spirituală, Nae Ionescu vorbeşte de bătrâneţe ca fiind o atitudine, o mentalitate
învechită, care se manifestă în politică prin rutina în judecată, incapacitatea de a se
adapta la împrejurări, neîncredere, spiritul de combinaţie ocultă, oroarea de a ataca
problemele de fond, groaza de răspundere şi incapacitatea de a crea, iar în ştiinţă,
prin neputinţă, caracter steril, sterp, mentalitate gregară, invidie, lipsa bucuriei de a
avea un elev. Astfel, bătrâneţea reprezintă tot ceea ce se opune spiritului nou,
creator, stăruind în „forme gata făcute”7. În textul „Generaţia lui Vorbălungă”, Nae
Ionescu îşi continuă demersul de configurare teoretică a conceptului de generaţie;
dacă generaţia dinainte de primul război mondial a stat sub semnul retorismului,
generaţia ulterioară stă sub semnul marilor îndatoriri şi răspunderi18.
Din 6 septembrie 1927, Mircea Eliade preia ştafeta generaţiei tinere, prin
publicarea în „Cuvântul” a „Itinerariului spiritual”, considerat un adevărat manifest
al acesteia. „Itinerariul” este, de fapt, o reluare a tuturor temelor naeionesciene, cu
o ideaţie şi o argumentare scoase direct din dialectica acestuia. În textul programatic
„Linii de orientare”, Eliade configurează trăsăturile tinerei generaţii, preconizând o
rupere de metodele celei vechi. O generaţie se singularizează în istorie în urma unei
crize de proporţii catastrofale, cum a fost de pildă Primul Război Mondial. Conştiinţa
unei generaţii trebuie să se coboare din planul semiconceptelor (nu în înţelesul
crocean) şi să ajungă „lumină, viaţă, energie vitală, forţă organizatoare, coerenţă,
simpatie, creaţie în anumite cadre”. Eliade îşi afirmă apartenanţa la „generaţia cea
mai binecuvântată, cea mai făgăduitoare din câte s-au rânduit până acum în ţară”19,
o generaţie care se raportează la elite.
16

Cf. Alexandru Duţu, Ideea de Europa şi evoluţia conştiinţei europene, Bucureşti, Editura
All, pp. 177–178.
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Nae Ionescu, Generaţia lui Vorbălungă, în „Cuvântul”, an III, nr. 768/28 mai 1927, p. 1.
19
Mircea Eliade, Linii de orientare, în „Cuvântul”, an III, nr. 857/6 septembrie 1927, p. 1.
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Una din trăsăturile tinerei generaţii va fi critica raţiunii suficiente, a ideilor
pozitiviste şi postpozitiviste care dominau spaţiul intelectual interbelic. Această
generaţie va sta sub imperativul sintezei, contopind organic personalitatea cu
experienţa mistică. „Itinerariul spiritual” al lui Mircea Eliade nu se mulţumeşte
doar să constate o realitate, ci vrea să fie un îndreptar pentru tânăra generaţie,
aceste linii de orientare având menirea de „a lua atitudine împotriva vechilor
metode; să schiţeze critica celor câteva personalităţi ce năzuiesc încă să ne fie
îndreptare şi să afirme valorile, preferinţele, ţelurile”20.
Critica diletantismului „trebuie înţeleasă ca raportarea la o poziţie spirituală
ce ne e, în bună parte, străină”21; pentru a salva un anumit diletantism de această
acuză, el este expus în textul „Către un nou diletantism”, specific diletanţilor
constructivi şi diletantismului filosofic, ce are drept metodă intuiţia, identificată cu
nevoia de sinteză a „noului diletantism”22. Judecarea dascălilor generaţiei sale: Nae
Ionescu şi Constantin Rădulescu-Motru este realizată de Eliade în textul „Între
catedră şi laborator”. Dacă Nae Ionescu întrupează modelul filosofului parexcellence,
Rădulescu-Motru întrupează modelul savantului: „consideraţiile generale asupra
celui dintâi (Nae Ionescu) duc la filosofia ştiinţei, adică la logică şi metafizică.
Consideraţiile asupra savantului duc la psihologie”23. Filosoful face ştiinţă, care
este un element al culturii, pe când savantul „rămâne de cele mai multe ori alături
de ea”24.
Pornind de la constatarea unui spirit al tinerei generaţii (diferit faţă de cel al
generaţiei războiului), a cărei trăsătură dominantă este dată de sinteza completă şi
autentică, pe fondul unei seriozităţi spirituale, Eliade formulează misiunea noii
generaţii, aceea de a crea „unitatea conştiinţelor, crearea unui mediu cultural cu
aceleaşi preocupări şi aceleaşi valori”25. „Finalul” recapitulează intenţiile teoretice
ale seriei de articole, insistând asupra rostului tinerei generaţii – „generaţie a cărei
carne, al cărei duh, e încă o taină, cu dezlegări anticipate…, o generaţie menită să
închege primele sinteze româneşti”26.
„Itinerariul spiritual” al lui Mircea Eliade declanşează o serie de discuţii atât
în interiorul generaţiei (Mircea Vulcănescu şi Paul Sterian, aflaţi la Paris, încep o
adevărată corespondenţă cu Mircea Eliade, Petru Manoliu, Sandu Tudor, Constantin
Noica), cât şi polemici cu generaţiile anterioare (Ion Petrovici, Camil Petrescu ş.a.).
Deşi departe de a pune punct dezbaterilor publice despre noua generaţie, conferinţa
lui Nae Ionescu „Noua generaţie” este un necesar moment de sinteză. Cel mai în
măsură să vorbească despre caracteristicile noii generaţii, ca principal ctitor al ei,
20
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Nae Ionescu deosebeşte între vechea generaţie, care avea în faţă idealul naţional, şi
cea nouă, al cărei ideal, de la 1919, este întru spirit. Apartenenţa la una dintre
aceste generaţii nu este dată de criteriul biologic sau cel spiritual, ci de capacitatea
fiinţei de a ilustra noua formă de viaţă. Dacă generaţia veche cunoştea realităţile şi
se orienta ştiinţific, tânăra generaţie se identifică prin formula depăşirea etnicului
prin spiritual27.
Teoretizarea conceptului de generaţie îi aparţine lui Mircea Vulcănescu, care
reuşeşte să propună o interpretare profundă a acestei noţiuni. Pornind de la cele
şapte accepţii ale termenului de generaţie: biologic, sociologic, statistic, istoric,
psihologic, cultural-politic şi economic, autorul oferă o analiză sistematică şi istorică
a fiecăruia din sensurile elementare ale acestui concept. În sens biologic, termenul
de generaţie desemnează „totalitatea descendenţilor imediaţi dintr-un autor comun”;
în sens sociologic, el semnifică un „grup de oameni de aceeaşi vârstă, categorie
socială diferenţiată prin faptul identităţii de vârstă a celor care o compun”; în sens
statistic, generaţia presupune „perioada medie de înnoire naturală a membrilor unui
grup social, perioadă de schimbare a materialului biologic al unei societăţi date”; în
sens istoric, termenul de generaţie indică „un grup de oameni a căror unitate şi
semnificaţie socială vin din faptul participării la un anumit eveniment istoric”
(puncte de plecare în constituirea unei generaţii istorice: Revoluţia Franceză,
Restauraţia, Revoluţia de la 1848, a Treia Republică, Afacerea Dreyfus sau Revoluţia
lui Tudor, Revoluţia de la 1848, Proclamarea regatului, răscoalele din 1907); în
sens psihologic, generaţia implică „un grup de oameni cam de aceeaşi vârstă, care
se simt solidari în manifestările lor sociale şi care atribuie această solidaritate
apropierii lor de vârstă, precum şi comunitatea psihologică rezultată din influenţa
aceloraşi împrejurări asupra unor conştiinţe aflate în perioada de formaţie”; în sens
cultural-politic, adică de categorie de manifestare socială, generaţia desemnează un
grup de oameni ale căror manifestări sociale converg, iar în sens economic,
generaţia implică „un grup de oameni de aceeaşi vârstă, a cărui unitate sufletească
sau de manifestare culturală ori politică se explică prin identitatea situaţiei şi a
funcţiei economice a celor care-l compun, şi în special prin faptul încadrării sau
neîncadrării lor în ierarhia socială existentă”28.
Mircea Vulcănescu aplică acest concept la tânăra generaţie interbelică
românească, analizând diversele sale atitudini. El distinge cinci generaţii care au
precedat tinerei generaţii, stabilind locul acesteia în istoria modernă a României:
generaţia premergătorilor (generaţia Şcolii Ardelene), generaţia paşoptistă, generaţia
junimistă, generaţia socială de la 1907 şi generaţia de foc sau generaţia Unirii
27

Nae Ionescu, Noua generaţie – conferinţa d-lui profesor Nae Ionescu, în „Cuvântul”, an V,
nr. 1404/19 martie 1928, p. 3. Pentru o clarificare a dezbaterii intergeneraţioniste, a se vedea, de
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(Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Lucian Blaga, Pamfil Şeicaru, Camil Petrescu,
Cezar Petrescu, Octavian Goga, Mihail Ralea, Tudor Vianu), generaţia stilului Ideii
Europene, o îmbinare de autohtonism şi universalitate, o generaţie dominată, în
viziunea lui Nae Ionescu, de patru caractere dominante: realism, autohtonism,
ortodoxie şi monarhism; generaţie caracterizată prin primele adaptări ale stilului
occidental la viaţa românească şi prin încercările de exprimare universală ale
sufletului românesc; o generaţie lipsită de o ideologie comună.
Generaţia tânără, care urmează imediat „generaţiei de foc”, cunoaşte două
momente importante: 1. un moment spiritual (1925–1929), de descoperire de sine,
de plenitudine sufletească, de afirmare, moment punctat de: a. „Itinerariu spiritual”
al lui Mircea Eliade, în care se expun treptele prin care tânăra generaţie se ridică,
de la scientismul cuprins „între catedră şi laborator”, la ideea de experienţă proprie,
de aventură spirituală şi, de aici, prin literatură, în cultură şi, prin cultură, spre
antropozofie, iar de acolo, prin aprofundare, la Ortodoxie; b. Manifestul Crinului
Alb al lui Ion Nestor, Sorin Pavel şi Petre Marcu-Balş, care cercetează misiunea
istorică a tinerei generaţii; 2. un moment nespiritual (1929–1932), de decepţie şi de
cădere sufletească, „moment ilustrat prin ancheta „Vremei”, de Crăciun, în 1932,
Întoarcerea din Rai a lui Mircea Eliade, Nu a lui Eugen Ionescu, Pe culmile
disperării a lui Emil Cioran şi Negativismul tinerei generaţii a lui Mihail Ilovici.
Între aceste două momente se situează constatarea divergenţelor din cadrul tinerei
generaţii (ancheta Tiparniţei literare, ale revistei Kalende), înfrângerile (Maitreyi
al lui Mircea Eliade) şi criza economică (1929–1932)29.
Potrivit lui Mircea Vulcănescu, al doilea fapt care contribuie la formarea
generaţiei tinere este înrâurirea a doi dascăli: Vasile Pârvan şi Nae Ionescu. Influenţa
lui Vasile Pârvan înlocuieşte, în această generaţie, pe cea a lui Nicolae Iorga;
influenţa lui Nae Ionescu o înlocuieşte pe cea a lui Titu Maiorescu. Dacă Vasile
Pârvan le-a dat tinerei generaţii „nostalgia spiritualităţiişi pesimismul eroic”, „gândul
universalităţii şi al veciniciei”, atrăgând atenţia asupra perspectivei permanente a
morţii în starea fiinţei umane şi asupra precarităţii oricărei creaţii omeneşti, Nae
Ionescu le-a oferit „dorinţa de concret, de autenticitate organică, de încercare
directă”, lecţii transpuse în termenii de: realism, autohtonism, monarhism şi Ortodoxie.
Acestor contaminări interne, s-au adăugat influenţele modei occidentale, concretizate
prin: influenţa misticismului orientalizant german şi a misticismului rusesc din
emigraţie, influenţa maurrasismului francez şi a neotomismului, influenţa comunismului
rusesc şi a marxismului, influenţa fascismului italian şi a naţional-socialismului
german.
Mircea Vulcănescu subliniază şi rolul pe care l-au jucat asociaţiile de tineri
în formarea tinerei generaţii, de la cele din timpul liceului (Propăşirea de la Liceul
Matei Basarab, Înfrăţirea românească de la Liceul Şincai, Vlăstarul de la Liceul
Spiru Haret, Titu Maiorescu de la Colegiul Sfântul Sava) până la cele din facultate,
29

Ibidem, p. 6.

Reprezentările conceptuale ale Criterionului

233

precum ASCR, Gruparea intelectuală de studii politice. Toate acestea au culminat
cu constituirea Asociaţiei Criterion, în 1932, considerată cadrul de manifestare al
tinerei generaţii, care a reprezentat momentul de ruptură, în domeniul criticii de idei,
cu generaţiile precedente. Mircea Vulcănescu conştientizează pătrunderea tot mai
accentuată a diferitelor curente ideologice care au înrâurit spiritualitatea românească
interbelică şi reuşeşte să dezvăluie cum lumea românească, prin nesiguranţa,
deazacordurile şi tulburările din cadrul tinerei generaţii, a fost tensionată şi ea de
confruntările ce aveau loc pe plan european. Merită subliniat faptul că Vulcănescu
nu confundă tânăra generaţie, cea a Criterionului, cu generaţia tânără. Unitatea
generaţiei dată de aceeaşi problematică se dovedeşte necesară, dar nu suficientă –
un concept abstract-utopic –, presiunea social-politicului demonstrându-şi preeminenţa
în cazul dispariţiei acestei asociaţii intelectuale.
În concepţia lui Mircea Vulcănescu, manifestările tinerei generaţii se
caracterizează prin trăsături specifice: setea de experienţă – prin înlăturarea limitelor
raţiunii, acele idola temporis ale secolului al XIX-lea –, cu corolarul ei invariabil
sau ispita ei, aventura; autenticitatea; spiritualitatea; tensiunea dramatică, criza,
tragismul care duce fie la negativism, fie la agonie sau disperare. Unii încearcă să
realizeze un echilibru intelectualal acestor divergenţe. Unitatea tinerei generaţiei se
diseminează în două curente: spirituale şi politice, între acestea constituindu-se şi
un plan intermediar, acela al atitudinii faţă de istorie şi de viaţa socială.
În ceea priveşte raportul dintre spiritual şi politic, Mircea Vulcănescu identifică
trei tendinţe majore: izolarea, retragerea în turnul de fildeş, prin respingerea
preocupărilor de ordin politic şi social; activismul prin disperare; istorismul prin
resemnare. Sub raport spiritual, se disting patru dominante: misticismul ortodox;
umanismul neoclasic; agonia şi negativismul. În plan politic, asistăm la manifestarea
a trei atitudini ideologice: naţionalismul integral, de diferite nuanţe, cu preponderenţă
cel de orientare ortodoxă – naţionalismul creştin al Mişcării Legionare, la care a
aderat majoritatea tinerei generaţii; comunismul marxist, care a strâns tineretul
etero-etnic şi poziţia de centru, reperabilă prin „apariţia conştiinţei de generaţie în
tineretul partidelor politice zise de guvernământ”30.
Pentru Mircea Vulcănescu, misiunea tinerei generaţii este să asigure unitatea
sufletească a românilor; să exprime în forme universale acest suflet românesc, prin
găsirea formelor autentice de viaţă, de la politică până la teologie, filosofie, ştiinţă,
literatură şi artă şi prin promovarea, în plan european, a specificităţii acestui model
de om românesc, aşa cum avea să-l teoretizeze filosoful român în Dimensiunea
românească a existenţei, pe filiera naeionesciană a fiinţei ca fire, a fiinţei în raport
cu comunitatea de destin şi cu comunitatea de iubire (Ecclesia) şi să se pregătească
pentru teroarea istoriei, printr-o renunţare paradoxală la lupta pentru autorealizare.
Respingând pretinsele acuzaţii de veleitarism, de prezumţiozitate la adresa tinerei
generaţii, Mircea Vulcănescu subliniază rolul ei major, înainte de a ajunge la
30
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maturitate, acela de a fi creat un mediu de difuzare a ideilor care fecundează istoria
culturală românească.
Mircea Vulcănescu reuşeşte să examineze diferitele atitudini manifestate în
cultura românească în jurul conceptului de generaţie şi a faptului tinerei generaţii.
Pretextul precizării acestor diverse atitudini este oferit de ancheta pe care revista
„Vremea” o redeschide la sfârşitul anului 1932, în jurul problemei tinerei generaţii.
Mircea Eliade accentua rostul tinerei generaţii, “scos din atitudinea ei negativă, de
revizuire a tuturor valorilor acceptate fără controlul trăirii directe, şi din atitudinea
ei pozitivă de trăire efectivă a valorilor ei proprii”31.
Pentru Mircea Eliade, nu tendinţele politice ale tinerei generaţii sunt
reprezentative, ci dimensiunea experienţei. Petru Comarnescu pare a contesta
primatul de fapt al preocupărilor politice ale tinerei generaţii: „problematica celor
mai buni dintre tinerii români este biologică şi metafizică, iar nicidecum etică şi
politică” pentru a ajunge la o concluzie paradoxală, violent tăgăduită de un Cioran:
„un curent neoclasic sintetizând revoluţia sensibilităţii cu liniştirea prin raţiune şi
metodă tehnică, a apărut şi la noi, însemnând atmosfera aceasta de căutare sensibilă”32.
Mircea Vulcănescu explică acest nou umanism promovat de Petru Comarnescu
prin faptul că acesta din urmă se găsea sub influenţa ideologiei prosperităţii a lui
Hoover din America, pe care a părăsit-o cu atâta regret.
Analizând succesiunea generaţiilor culturale şi politice româneşti din modernitate
şi făcând un inventar rapid al orientărilor celor mai mulţi din scriitorii generaţiei
sale, Mihail Polihroniade conchide, afişând un optimism robust, că menirea tinerei
generaţii este de a se integra definitiv, din punct de vedere cultural, în ritmul mondial33.
Dacă pentru Mircea Eliade, Paul Sterian, Sandu Tudor, Petru Comarnescu,
Constantin Noica, primatul spiritual este esenţial, pentru Mihail Sebastian, care găseşte
termenul lui Nae Ionescu de Schwärmerei ilustrativ pentru încercarea de autodefinire
a tinerei generaţii, există şi primatul politicii sociale34. O poziţie tranşant spiritualistă,
în opoziţie cu tendinţele sociale şi istorismul contingent din cultură ia şi Dan Botta,
poetul eleat, întru apărarea valorilor absolute35. O atitudine antipolitică şi antiistorică
tot atât de categorică, dar dintr-o perspectivă diferită faţă de eleatismul lui Dan
Botta, ia şi Emil Cioran, „agonicul gânditor al devenirii şi al vieţii”36.
Traian Herseni adoptă o soluţie intermediară între antiistorismul idealist şi
istorismul resemnării, din perspectiva viziunii hegeliene, realizând un fel de spiritualism
31
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dialectic37. Deşi pleacă de la dualitatea din sufletul omenesc, semnalată de Nae
Ionescu, Traian Herseni se detaşează de problematica creştină a interpretării
ontologice a antropologiei, mergând spre o soteriologie axiologică: mântuirea prin
cultură. Poziţia creştină este îmbrăţişată de Paul Costin Deleanu, Mircea Vulcănescu
şi George Racoveanu. Dan Botta, Emil Cioran şi Traian Herseni susţin poziţia
spiritualului asupra temporalului, dar pe trei planuri diferite: unul al ideilor (Botta),
unul al vieţii istorice (Cioran), iar al treilea plan se află la îmbinarea primelor două
(Herseni). Această cartografiere a noţiunii de generaţie şi a principalelor sale
manifestări în cadrul tinerei generaţii, realizată de Mircea Vulcănescu, la un nivel
elevat al profunzimii ideatice, demonstrează diversitatea acestui grup intelectual al
Criterionului, axat pe o dimensiune a spiritualităţii, ca formă a sa de exprimare, dar
şi pe o practică permanentă a experienţei ca mod de viaţă specific.
Relevanţa amplelor dezbateri din anii 1927–1929 în jurul noţiunii de spiritualitate
ţine de istoria intelectuală a tinerei generaţii, de contribuţia sa majoră la istoria
culturii române. Ancheta realizată de Petru Comarnescu, în revista „Tiparniţa
Literară” din 1928, în jurul conceptului de noua spiritualitate, este elocventă
pentru configurarea profilului acestui grup intelectual al Criterionului. „Generaţia
de foc” sau vechea generaţie (Iorga, Rădulescu-Motru, Goga, Blaga, Crainic) avea
un orizont de aşteptare din partea tinerei generaţii, orizont pe care ea nu îl putuse
împlini. Aceasta spiritualitate este regăsită în interiorul Ortodoxiei: „Aud vorbindu-se
de Ortodoxie. Se vorbea şi înainte. Dar înainte se vorbea ca de o haină împrumutată.
Astăzi, Ortodoxia se consideră ca fiind o haină ţesută cu firea românului”38. Acea
formulă naeionesciană a „depăşirii etnicului prin spiritual” care constituia amprenta
noii structuri de viaţă istorică a tinerei generaţii, este continuată de D.C. Amzăr,
prin aceea că spiritualul conferă semnificaţie realităţilor etnice. Cu alte cuvinte,
spiritualul nu înseamnă negarea etnicului, ci depăşirea lui: adică, noua formă de
viaţă istorică o cuprinde şi întrece pe cea veche39.
Poziţiile tinerei generaţii diferă în funcţie de perspectiva culturală adoptată
de fiecare membru al ei: pentru Sandu Tudor, există spiritualitatea permanentă a
Duhului Sfânt; pentru Ionel Jianu, la baza noii spiritualităţi, stă dorinţa de Absolut
şi o năzuinţă puternică spre trăirea interioară; pentru Mihail Sebastian, noua
spiritualitate se plasează între „duh şi slavă”, cu preponderenţă spre ultimul termen;
pentru Mihail Polihroniade, noua spiritualitate se identifică cu o nouă mentalitate,
care conferă un sens nou culturii, politicii şi vieţii, în general; pentru Mircea Eliade,
spiritualitatea înseamnă trăirea experienţei interioare, iar pentru Mircea Vulcănescu, ea
înseamnă trăirea unei vieţi spirituale, a vieţii veşnice în Duhul Sfânt. Aceste poziţii
37
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ale tinerei generaţii nu au scăpat atacului generaţiei vechi, îndeosebi a lui Şerban
Cioculescu40 care a reacţionat polemic la textele lui Eliade din „Itinerariu spiritual”.
Mircea Eliade analizează, în „Itinerariu spiritual”, teozofia – în contrapunct cu
Ortodoxia, sfânta credinţă şi sfintele rânduieli ale Bisericii fiind singura ţintă a
tinerei generaţii41 –; misticismul, sub diversele sale forme: misticism iraţional,
cotidian, inferior, dar şi misticismul ca „transcendere a conştiinţei într-un alt
plan”42 pornind de la Sfântul Dionisie Areopagitul. Acelor „conştiinţe de elite ale
tineretului care protestanticizează experienţa religioasă”43 li se adresează în textul
„Între Luther şi Sfântul Ignaţiu de Loyola”, pentru ca în textul „Ortodoxie”, Eliade
să încerce să facă o apologie a acesteia, considerată „creştinismul autentic”44.
Toată problema noii spiritualităţi, care a iscat acea dezbatere culturală în
România interbelică, va fi teoretizată şi analizată de Mircea Vulcănescu, într-un
text emblematic45. Aici, autorul vorbeşte de termenul de spiritualitate dintr-o triplă
perspectivă: viaţă interioară, cultură şi viaţă duhovnicească. Din perspectiva vieţii
interioare, spiritualitatea semnifică „trăirea intensă a clipei indiferent de valoarea
calitativă a conţinutului sufletesc trăit, adică activitate, frământare, entuziasm, pasiune,
lirism, înflăcărare, tragism”46. Trăsăturile dominante ale acestei accepţii a termenului
de spiritualitate sunt: activismul, psihologismul şi biologismul, iar sursele sale istorice
le regăsim în umanismul Renaşterii, protestantism, filosofia modernă germană
(Fichte, Schelling, Nietzsche), precum şi la Amiel, Bergson, Dostoievski, Freud,
Gide, Kierkegaard, Papini, Proust, Chestov – critica acestei prime semnificaţii a
termenului de spiritualitate a fost făcută de Max Scheler, Jacques Maritain şi
Charles Maurras. Din perspectiva culturii, spiritualitatea semnifică trăirea pentru o
valoare, pentru un ideal. Formele tipice pe care le poate îmbrăca spiritualitatea în
acest sens sunt: umanismul, naţionalismul integral şi marxismul, iar sursele sale
istorice le regăsim la Benda, Berdiaev, Dilthey, Freyer, Gandhi, Hartmann, Keyserling,
Klages, Lenin, Mussolini, Ortega y Gasset, Unamuno, Max Scheler, Rathenau,
Spengler, Maurras, Maritain, Tagore, Valéry, Unamuno.
Din perspectiva vieţii duhovniceşti, spiritualitatea se identifică cu viaţa
veşnică, trăirea în Duhul Sfânt, asceză şi mistică. Rădăcinile istorice ale acestui
sens trebuie căutate în ceremoniile primitive, în misterele orfice şi orientale şi mai
40
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ales, în mistica şi asceza creştină. Izvoarele răsăritene sunt: Patericul, Regulile Sf.
Vasile, Filocalia, Războiul nevăzut, iar cele occidentale sunt: Confesiunile Fericitului
Augustin, Imitatio Christi a lui Thomas a Kempis (sau Gerson?), Exerciţiile
spirituale ale lui Ignaţiu de Loyola, Calea desăvârşirii a Sf. Tereza din Avila,
Urcarea Carmelului şi Cântarea duhovnicească ale Sf. Ioan al Crucii, Floricelele
Sf. Francisc din Assisi, Consolaţiile spirituale ale lui Meister Eckhart, Podoaba
nunţilor spirituale a lui Ruysbroeck. Reprezentanţii acestei direcţii sunt Blondel,
Bloy, R. Otto, Karl Barth, P. Tillich, Arseniev, iar criticii ei sunt: Bernanos, France,
Shaw, Delacroix, Dumas, James, Janet, Durkheim, Renan ș.a.
Potrivit lui Mircea Vulcănescu, originea preocupărilor spirituale din cultura
românească interbelică trebuie căutată în cursurile universitare ale lui Vasile
Pârvan: Problema salvării (1919–1920), Drama antică (1920–1921) şi ale lui Nae
Ionescu: Filosofia Dumnezeirii (1920–1921), Realitatea vieţii sufleteşti (1921–1922)
şi Filosofia religiei (1925–1926). Sub influenţa conjugată a autohtonismului şi a
ideilor occidentale, aceste preocupări se regăsesc în cadrul diverselor grupuri
intelectuale: ASCR, Forum, Criterion, a revistelor: Ideea Europeană, Gândirea,
Ideea creştină, Vremea, Viaţa literară, Floarea de Foc, Tiparniţa Literară, Axa,
Fapta, Dreapta, Discobolul sau în ziarele: „Cuvântul”, „Curentul”, „Calendarul”,
„Politica”, „Rampa” etc. Aceste preocupări spirituale au întâmpinat anumite
rezistenţe şi rezerve în revistele: „Viaţa românească” (Mihail Ralea), „Sburătorul”
(E. Lovinescu), „Kalende” (Şerban Cioculescu şi Pompiliu Constantinescu),
„Adevărul literar” şi „Capricorn” (G. Călinescu), în ziarele „Adevărul” şi „Facla”,
precum şi în cursurile universitare ale lui P.P. Negulescu, Rădulescu-Motru.
Dezbaterea acestei probleme a spiritualităţii în cultura românească interbelică
cunoaşte două momente: 1. un moment spiritual (1925–1929), de ascensiune a
termenului în conştiinţa tinerei generaţii; 2. un moment nespiritual (1930–1932), de
scădere a importanţei acestui concept. Trăsătura caracteristică primei perioade a
dezbaterii consta în identificarea problemei noii spiritualităţi cu problema tinerei
generaţii, deşi noţiunea de spiritualitate era înţeleasă diferit: unii cereau o înnoire
lăuntrică sau o întoarcere la viaţa duhovnicească, alţii vorbeau de o nouă cultură47.
În a doua etapă a dezbaterii, se produce o separare a celor două noţiuni, identitatea
de generaţie neimplicând o identitate de poziţie spirituală.
Mircea Vulcănescu reuşeşte să ofere un tablou complet al cristalizării
divergenţelor cu privire la semnificaţia termenului de spiritualitate, realizând o
adevărată taxinomie a grupurilor intelectuale interbelice. Astfel, o primă categorie,
avându-i drept modele pe Nae Ionescu şi Nichifor Crainic, rămâne pe poziţiile ei
din 1927 – anul apariţiei „Itinerariului spiritual”al lui Mircea Eliade ca moment
declanşator al dezbaterii culturale cu privire la noţiunile de generaţie, spiritualitate,
experienţă –, militând pentru o spiritualitate, înţeleasă în sens tradiţionalist şi
ortodox, ca viaţă duhovnicească. Viaţa interioară şi cultura sunt percepute ca realităţi
47
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(trepte) ce se cer a fi depăşite, ca mijloace, ca forme de spiritualizare. Dintre
reprezentanţii acestei categorii, menţionăm o parte a membrilor Criterionului (Paul
Costin Deleanu, George Racoveanu, Paul Sterian, Sandu Tudor şi Mircea Vulcănescu),
toţi aflaţi pe o poziţie ideologică a dreptei tradiţionale.
A doua categorie care mizează pe dimensiunea culturală a termenului de
spiritualitate, cuprinde următoarele direcţii: 1. marxismul, care pune accentul pe
ideea de clasă; 2. naţionalismul integral, care valorifică ideea de neam; 3. umanismul
neoclasic, care pune accent pe om; 4. spiritualismul, care pune accent pe Absolut.
Constituit la cealaltă extremă a spiritualităţii ca viaţă duhovnicească, în proximitatea
materialismului dialectic, marxismul consideră spiritualitatea exclusiv în funcţie de
lupta de clasă şi de determinismul economic al societăţii. El aprobă spiritualitatea
în măsura în care e vorba de o cultură sau de o spiritualitate revoluţionară care
ajută la menţinerea conştiinţei de sine a proletariatului48. Acest grup patronat de
umaniştii G. Călinescu şi Mihail Ralea cuprindea atât pe unii susţinători ai înnoirii
interioare, convertiţi la stânga ideologică (Petre Pandrea, N. Tatu), cât şi pe promotorii
doctrinei marxiste (A. Adania, Ştefan Beldie, Gh. Ionescu, M. Grigorescu, Anton
Dumitrescu).
Al doilea grup din această categorie, constituit de naţionalismul integral,
generat de doctrina lui A.C. Cuza şi Nicolae Iorga, dezvoltat apoi de CorneliuZelea Codreanu, Mihail Manoilescu, Octavian Goga şi Pamfil Şeicaru, în contrapunct
flagrant cu marxismul, susţine ideea de neam ca primum movens al unei naţiuni.
Acest curent opune integralitatea organică şi structurală raporturilor dialectice de
factură economică. Însă aici Mircea Vulcănescu comite o gravă eroare atunci când
atribuie acestui curent primatul politicului, întrucât nu ţine seama deloc de dimensiunea
naţionalismului creştin, îmbrăţişat de marea majoritate a elitei Criterionului, pentru
care Predania este preeminentă. În acest grup, regăsim pe Dumitru Cristian Amzăr,
Vasile Băncilă, Ion Belgea, Ernest Bernea, Mihail Polihroniade, Nicolae Roşu,
Vasile Marin ș.a.
Al treilea grup, cel al umanismului neoclasic, umanism universalist, se
distinge de marxism prin spiritualismul său, iar de realismul naţionalismului, prin
idealism. Pentru umanismul neoclasic, spiritualitatea înţeleasă ca viaţă interioară şi
duhovnicească este acceptată numai la nivelul formelor antropologice, respingând
orice urmă de iraţionalism şi misticism. Din acest grup menţionăm pe Dan Botta,
Ion Cantacuzino, Petru Comarnescu, Mihail Sebastian şi Constantin Noica.
Promotorii ultimului grup (Lucian Blaga, Stelian Mateescu) ai spiritualismului
susţin o viziune culturală a spiritualităţii, în planul divin, dar fără nici racordare la
doctrina religioasă cristalizată istoric.
A treia categorie „oscilează în căutarea unei spiritualităţi noi, revoluţionare
(de tip interior şi cultural), simultan opusă intransigenţei dogmatice a Ortodoxiei,
materialismului istoric marxist, particularismului doctrinei naţionaliste şi caracterului
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rotund şi definit al neoclasicismului”49. Trăsăturile acestui grup (Mircea Eliade,
Ilarie Dobridor, Emil Cioran, Eugen Ionescu, Petru Manoliu) sunt: luciditatea,
negaţia şi tragicul.
Toate aceste clasificări şi ierarhizări operate de Mircea Vulcănescu în jurul
noţiunii de spiritualitate arată complexitatea şi diversitatea atitudinilor membrilor
grupului intelectual al Criterionului, autorul reuşind să sintetizeze principalele
poziţii spirituale ale tinerei generaţii.
Ideii de spiritualitate i se asociază conceptul de experienţă, ca marcă a tinerei
generaţii. Mircea Eliade este cel care propune această noţiune ca oportunitate de
departajare a generaţiei sale de generaţiile precedente; ca urmare a redescoperirii
misticismului autentic, şi nu a celui teozofic sau artistic, experienţa devine posibilă,
fertilizând conştiinţa şi neîngrădind libertatea. Experienţa este cea care asigură
echilibrul cerut de structura spirituală a tinerei generaţii. Cultura elitelor este realizată
tocmai printr-o „identitate a experienţelor”50. Eliade încearcă chiar să sistematizeze
experienţele pornind de la viaţa spirituală, văzută ca îndreptar ontologic ce asigură
voinţa de a trăi şi păstrează unitatea. Disciplinarea experienţelor nu presupune o
limitare a lor, ci fecundarea conştiinţei pentru a o face suplă, evitând riscul pervertirii
sau mumificării ei.
Experienţa este generatoare de atitudini care provoacă, la rândul lor, poziţii
spirituale: „dar poziţia poate fi exagerată, ca intensitate sau durată, şi atunci
rezervele sunt epuizate. De aici, dezechilibrul mintal sau moral, vicierea viziunii,
tulburarea armoniei personalităţii. Disciplina spirituală ajunge astfel evidentă şi
indispensabilă, fiecare conştiinţă îşi modelează o disciplină proprie, adecvată
virtualităţilor, rezervelor şi absenţelor spirituale”51. Scopul experienţei este armonia
organică, echilibrul forţelor interioare. Aceasta nu presupune anularea
sentimentelor sau a ideilor exaltate până la frenezie, ci o mai bună ancorare în
dimensiunea creativităţii.
În acest sens, elita care nu va disciplina experienţele va sfârşi mereu prin a
dobândi o disciplină interioară, profund ancorată şi însufleţită. Din această
perspectivă, Mircea Eliade consideră experienţa ca fiind capitală pentru orice
aventură spirituală autentică. Astfel, caracterul intrinsec al experienţei este punctat
de aceste două caracteristici: aventură şi autenticitate, ca factori esenţiali ai
creativităţii. Perioada interbelică este caracterizată printr-o tendinţă către concret,
în toate ordinele existenţei şi ale cugetării. De aceea, experienţa, cu corolarul său:
autenticitate, aventură, nu reprezintă decât o încercare de cunoaştere directă a
realităţii, atât a realităţii sufleteşti, cât şi a realităţii obiective. Experienţa spirituală
era preeminentă în contextul puternicelor înnoiri interioare la care era supus spaţiul
românesc interbelic.
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Conceptul de experienţă este teoretizat de către Petru Comarnescu, într-un
text emblematic52. Experienţa, ca tip de cunoaştere a datelor concrete şi existente, de
fapt, prin încercare personală, este o noţiune tipic umanistă şi ştiinţifică care exprimă
trei sensuri majore: 1. naturalist; 2. spiritualo-moral; 3. vitalist. Din perspectiva
naturalistă, experienţa se identifică cu experimentul (cazul pozitiviştilor empirici:
John Stuart Mill şi Auguste Comte sau al pozitiviştilor metodologici: Lange, Mach
şi Poincaré); din perspectiva spiritualo-morală, se discută de experienţa morală,
pornind de la Platon şi Aristotel până la empirismul epistemologic kantian, axat pe
corelaţia dintre intuiţie şi concept în lumea fenomenelor, adică a experienţei –
problema experienţei estetice creatoare abordată de Petru Comarnescu, în teza sa
de doctorat, iar din perspectiva vitalistă, experienţa semnifică orice fel de trăire: de la
experienţa personală a vieţii (Erlebniss) a lui Dilthey şi până la metoda fenomenlogică,
cea care deosebeşte între experienţa concretă şi experienţa pură.
Petru Comarnescu distinge diverse forme ale noţiunii de experienţă în
cultura română interbelică. Experienţa naturalistă de tip baconian a fost promovată
de P.P. Negulescu; Rădulescu-Motru a fost promotorul unui „experenţialism vitalistospiritual” – sintagma de „experenţialism” este propusă de Petru Comarnescu, ca
variantă românească la termenul englez experience, constituind un apendice la un
posibil dicţionar românesc de idei.
Gruparea intelectuală a Criterionului militează pentru o experienţă vitalistă
sau trăire, dar nu pentru cunoaştere, ci pentru mântuire, privind viaţa nu ca mijloc
de aflare a adevărului, ci ca încercare pentru viaţa de apoi53. Pentru Nae Ionescu,
experienţa înseamnă orice obiect realizat de conştiinţă, adică o trăire autentică a
gândului şi a sentimentului, atitudine îmbrăţişată şi de Mircea Vulcănescu.
Dacă pentru Stelian Mateescu, concepţia „experenţialistă” este supusă directivelor
Absolutului revelat, pentru Mircea Eliade, experienţa înseamnă coincidenţa cu
gestul vieţii, printr-o libertate permanentă care transcende formele istorice. Pentru
majoritatea tinerei generaţii (Mircea Eliade, Petru Manoliu, Emil Cioran), ideile
raţiunii, criteriile spiritului şi metodele ştiinţei nu pot împiedica, compensa, substitui
şi cu atât mai puţin releva cunoaşterea prin trăirea faptului viu, prezent, real. Nae
Ionescu a fost primul care a echivalat Erlebniss cu termenul de trăire pentru a pune
în valoare dimensiunea experienţei.
„Experenţialismul” ia şi o formă negativistă în cadrul tinerei generaţii
(Eugen Ionescu, Arşavir Acterian), anulându-se criteriile raţiunii şi ale vieţii formate
cultural, moral şi estetic. Există şi un curent (Constantin Noica, Dan Botta, Petru
Comarnescu, Ion Cantacuzino) care se opune „experenţialismului vitalist”, curent ce
militează pentru spirit, imaginaţie, memorie. Fără a avea meritul „experenţialismului
vitalist şi spiritual” de a dinamiza existenţa, acest curent nu crede că dorinţa de
încercare este posibilă fără instrumentul raţiunii, trăirea găsindu-şi sensul în ea
însăşi. Trăirea reprezintă doar un mijloc pentru aflarea adevărului şi o condiţie pentru
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desăvârşirea morală şi estetică a societăţii, dar care nu trebuie să anuleze calităţile
şi scopurile spiritului.
Analiza lui Petru Comarnescu subliniază faptul că tânăra generaţie acordă o
atenţie deosebită ideii de experienţă, fie că e vorba de o trăire eliberată de prejudecăţile
trecutului şi de limitele raţiunii, fie că prin trăire se încearcă o actualizare istorică a
conţinuturilor unor forme, idei şi principii eterne.
Misiunea tinerei generaţii interbelice este de a asigura sinteza dintre
obiectivism şi autenticitate, nu prin imitaţie, ci prin metode adecvate care răspund
problemelor specifice ale elitei intelectuale. Aceste probleme sunt specifice într-un
dublu sens: întâi, în sensul de orientare voită, legată de împrejurările istorice şi
locale (Noica), apoi în sensul de trăire şi rezolvare autentică a problemelor
universale de către conştiinţe înrădăcinate în mediul românesc (Eliade, Vulcănescu,
Cioran). Prin această a doua condiţie, tânăra generaţie încearcă să ofere o soluţie
unei probleme care preocupa cultura română de aproape un secol: raportul dintre
autohtonism şi universalism şi integrarea sa într-un circuit mondial.
CRITERION’S CONCEPTUAL REPRESENTATIONS
(Abstract)
Criterion’s representations acquire consistence through the three fundamental concepts:
generation, spirituality and experience, which give the measure of complexity to an intellectual
group that combined vernacularism’s tradition with the Occidental idea’s movement. The
intellectual debate, provoked by the young generation around these concepts, highlights the
conscience of elite that this generation impressed to the Romanian space, through the major
role assumed, in forming a new strong culture; open to a teeming dialogue with the
European intellectual backgrounds. Moreover, these concepts, as operational instruments,
are the essence for understanding the functioning mechanism of the Criterionist elite, which
refers not only to a generational becoming, but also to a natively spiritual tradition, which
assures its specificity in the Romanian intellectual history.
Keywords: representation, concept, Criterion, generation, spirituality, experience,
authenticity.
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FILOSOFIE
MONTESQUIEU – FILOSOF AL DREPTULUI
DIANA DĂNIŞOR
Introducere. Repere biografice
Boala, în măsura în care are ecou asupra operei unui scriitor, artist sau
filosof, aparţine istoriei medicinei. Din această perspectivă, tulburările vizuale ale
lui Montesquieu sunt un bun exemplu. Născut la La Brède, aproape de Bordeaux,
în 1689, Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu este
considerat fondatorul ştiinţei politice şi a sociologiei (conform lui Durkheim)
căreia i-a dat o dimensiune comparativă. Mare cititor, în ciuda vederii sale
deficiente, citea orice, cu un nemăsurat spirit critic. Cu o cultură universală, după
cum stau mărturie cele 3236 de lucrări din catalogul bibliotecii sale, este interesat
de ştiinţe şi medicină, de legile viului, pentru a le lămuri pe cele ale societăţilor
umane. Când evocă neplăcerile vizuale în corespondenţa sa, o face ca un om de
spirit, deoarece a fost o persoană cu tulburări de vedere luminată. Aceste tulburări
vizuale l-au făcut să recurgă pe tot parcursul vieţii la o groază de secretari-lectori
pentru a-i citi lucrările indispensabile marii sale opera, Spiritul legilor, şi pentru a
i-o scrie, după dictare.
Se plângea adesea de tulburări vizuale şi a căutat mereu remedii la corespondenţii
săi. În Europa Luminilor, el constata într-una dintre corespondenţe: „Trebuie să vă
vorbesc de ochii mei. Unul dintre ei are cataractă şi este tocmai cel cu care puteam
să citesc, căci cu celălalt nu am văzut niciodată decât obiectele mari. Acest defect
natural de a vedea mai bine cu un ochi decât cu celălalt este mai comun decât s-ar
crede, dar nu i se dă atenţie. Cataracta mea este bună calitativ şi prietenul meu
M. Gendron crede că aş face bine să aştept până la primăvară ca să mă opereze...”1.
Este normal că acest ochi stâng, cu care nu vedea aproape deloc încă de la
naştere, l-a jenat mult pe filosof. El a căutat să-şi uşureze suferinţa cu băi oculare,
dar, la 55 de ani, şi ochiul drept, cel sănătos, se acoperă de o cataractă care-l va face
progresiv să devină orb. Cu toate că era posibilă realizarea unei operaţii, Montesquieu
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nu s-a putut niciodată hotărî să se opereze, refugiindu-se într-un stoicism de alură
antică.
„Am plănuit să dau mai multă întindere şi mai multă profunzime câtorva
pasaje din această lucrare, se plângea el în timpul scrierii Spiritului legilor, dar am
devenit incapabil. Lecturile mi-au slăbit ochii şi mi se pare că lumina ce mi-a mai
rămas nu este decât aurora zilei în care ochii mi se vor închide pentru totdeauna”2.
Cu doi ani înainte de publicarea acestei lucrări, autorul său devine orb. Chiar el
utilizează cuvântul orb, pentru a se califica, într-o scrisoare din 28 martie 1748. Îşi
dezvăluie stoicismul în Pensée 5513, unde menţionează: „Când am devenit orb, am
înţeles mai întâi că aş putea fi orb. În cele mai mari nenorociri, trebuie să ştii cum
să-ţi revii. În acest caz, majoritatea nenorocirilor intră în planul unei vieţi fericite.
Este foarte uşor, cu puţină reflectare, să scapi de patimile triste”.
Ceea ce-l supără cel mai tare pe Montesquieu este „să vadă lucrurile
frumoase pe care le-ar putea face dacă ar avea ochi”4, pentru ca doi ani mai târziu
să se plângă că „[…] muncesc prea mult şi […] nu înaintez. De când mă servesc de
ochii altuia spiritu-mi este captiv şi pierd o infinitate de timp”5. O consecinţă a
acestei boli este faptul că pe măsură ce Montesquieu îmbătrâneşte şi cu cât
avansează în Spiritul legilor, frazele devin mai scurte, semn al pierderii progresive
a simţului vederii6.
Gândurile şi extrasele din corespondenţa sa ajută la înţelegerea măreţiei
sufletului şi a simplităţii filosofului din La Brède. Opera sa îşi păstrează încă
puterea de seducţie7 prin exigenţa de justiţie şi libertate care ne priveşte pe toţi8.
Montesquieu filosoful şi criza dreptului natural modern
Gânditor al organizării politice şi sociale pe care se sprijină societăţile
noastre moderne liberale, Montesquieu a contribuit, în special prin concepţia
separaţiei puterilor în stat, la definirea principiului democraţiilor occidentale.
Întorcând spatele republicii virtuoase a anticilor, el înscăunează modelul modern al
libertăţii încarnat în epoca sa de Constituţia Angliei. Criza dreptului natural modern
nu antrenează respingerea oricărei teorii normative. Spiritul legilor propune în
această ordine de idei o teorie a modernităţii guvernate de libertate şi comerţ9.
2
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Politica propovăduită de Montesquieu aici este „anti-perfecţionistă şi anti-universalistă,
fără a fi relativistă, din această cauză”10. Normativitatea prezentată în această lucrare
de către Montesquieu este o normativitate politică independentă de orice normativitate
religioasă, morală sau metafizică, iar istoria accede aici la o demnitate filosofică.
Libertatea, ca normă fundamentală, se substituie aici virtuţii.
Montesquieu judecă regimurile având ca măsură existenţa unei norme
universale, fără a fi relativist, pozitivist şi istoricist. Identificând regimul ce poate
conveni lumii moderne, el evaluează preţul ce trebuie plătit pentru aceasta, analiza
sa neseparând faptele şi valorile. În privinţa teoriei legii, analiza sa propune ca
legea să nu fie imediat înţeleasă ca normă dată libertăţii sau obedienţei de către
voinţă, ci ca raport necesar care derivă din natura lucrurilo11. Legile oamenilor sunt
fructul inteligenţei, nederivând, asemenea legilor corpului, din natura lucrurilor
ca produs sau efect imediat al acestora. Montesquieu nu s-a desprins de mitul
legiuitorului12, căci, pentru el, ca să se producă legi, trebuie să existe un legiuitor13.
Dacă Newton a descoperit legile lumii materiale, Montesquieu este numit „Newtonul
lumii morale”14, nemulţumindu-se, totuşi, să transpună metodele ştiinţelor naturii
în ştiinţele sociale, filosofia sa nefiind reductibilă la sociologie.
Cea care furnizează paradigma legii naturale nu este articulaţia dintre a fi şi
a trebui să fie, legea naturală nemaienunţând obligaţii, ci drepturi, vocaţia politicului
fiind promovarea virtuţii şi asigurarea libertăţii omului, odată cu satisfacerea nevoilor
primordiale. Dar, asta nu înseamnă că Montesquieu ar opta pentru o întoarcere la
dreptul natural al clasicilor care promovează o viziune prea angelică a omului,
pentru el legea naturii fiind o lege de conservare, şi nu una care să ţină de raţiune.
Libertatea ca valoare ultimă la Montesquieu
La Montesquieu, în Spiritul legilor, libertatea ia locul ocupat odinioară de
virtute, pe care o destituie. Sfârşitul politicului este astfel constituit de concedierea
virtuţii morale (creştine), libertatea fiind înţeleasă ca siguranţă, dorinţă de
conservare. Ordinea politică modernă este concepută de Montesquieu fără virtute,
modernitatea fiind timpul moravurilor blânde, al toleranţei legate de comunicarea
între popoare care duce la sfârşitul prejudecăţilor destructive. Libertatea se plăteşte
cu preţul impurităţii moravurilor. „Această mişcare care face să se treacă de la
10
Spector Céline, Montesquieu et la crise du droit naturel moderne. L’exégèse straussienne, în
„Revue de métaphysique et de morale”, vol. 77, no. 1, 2013, pp. 65–78.
11
Esprit des lois, I, 1, p. 7.
12
E. Durkheim, La contribution de Montesquieu à la constitution de la science sociale, în
Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie (1892), Paris, Marcel Rivière, 1966.
13
D. de Casabianca, Montesquieu. De l’étude des sciences à l’esprit des lois, Paris, Champion,
2008.
14
„Newton a descoperit legile lumii materiale, voi, domnule, aţi descoperit legile lumii
intelectuale” – Lettre à Montesquieu du 14 novembre 1753, în Œuvres Complètes, Paris, Nagel, t. III,
1955, p. 1478.
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virtute la libertate este viaţa subterană, nervul Spiritului legilor. Iar asta implică o
ruptură nu doar cu filosofia clasică, ci şi cu creştinismul15.
Montesquieu face apologia comerţului, crezând în progres şi în legile
naturale ale economiei cu care guvernul nu trebuie să interfereze pentru a nu
conduce la mizerie şi servitute16. Norma politică ce rezultă din natura omului ar fi
aceea a satisfacerii nevoilor fundamentale şi bunăstarea poporului. Legea naturală
se identifică cu nevoile pre-politice fundamentale ale omului, politica putând să se
fondeze pe o bază naturală şi universală. Montesquieu introduce istoricitatea în
starea de natură, omul nemaifiind un animal preocupat doar de subzistenţa sa sau
de supravieţuirea speciei, ci devenind o fiinţă socială.
Libertatea politică este asigurată prin separaţia puterilor în stat. Acest principiu
vizează separarea diferitelor funcţii ale statului pentru a limita arbitrariul şi a împiedica
abuzurile legate de exerciţiul misiunilor suverane. Plecând de la exemplul britanic şi
observând că orice om care are puterea are tendinţa să abuzeze de ea, Montesquieu
observă în Spiritul legilor că pentru a împiedica concentrarea autorităţilor legislativă
şi executivă în mâinile aceleiaşi persoane, trebuie distinse trei puteri care să împiedice
ca această persoană să facă legi tiranice şi să le execute: puterea de a face legi,
puterea de a executa aceste legi şi puterea de a pedepsi infracţiunile conform legii,
care trebuie să aplice legea, şi nu o opinie particulară. Dacă organele sunt separate,
funcţiile lor pot fi partajate. Numai autoritatea de a judeca trebuie să fie separată de
celelalte puteri, căci justiţia trebuie să fie independentă17.
O adevărată democraţie nu poate exista fără separaţia puterilor18. „Este adevărat
că în democraţii poporul pare să facă ce vrea, dar libertatea politică nu constă deloc
în a face ceea ce vrei. Într-un stat, adică într-o societate în care există legi, libertatea
nu poate consta decât în a putea face ceea ce trebuie să vrei şi a nu fi deloc
constrâns să faci ceea ce nu trebuie să vrei. Trebuie să-ţi dai seama ce este
independenţa şi ce este libertatea. Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce legile
permit; şi dacă un cetăţean ar putea face ceea ce ele interzic, n-ar mai exista libertate,
pentru că şi ceilalţi ar avea aceeaşi putere”19. Legea este, deci, condiţia libertăţii.
Copil al secolului său prin aspiraţia spre fericire ce emană dintr-o raţiune
practică, sursă de lumină şi progres, mai profundă şi mai adevărată decât raţiunea
15

Leo Strauss, Cours du 30 mars 1966, în Spector Céline, Montesquieu et la crise du droit
naturel moderne. L’exégèse straussienne, „Revue de métaphysique et de morale”, vol. 77, no. 1,
2013, pp. 65–78.
16
Spector Céline, Montesquieu et l’émergence de l’économie politique, Paris, Champion, 2006.
17
Montesquieu, De l’esprit des lois (1788), Paris, Gallimard, 1995.
18
Vezi pentru sistemul de limitare a sferelor de manifestare a puterilor şi de controale
reciproce între acestea, D.C. Dănişor, Originile teoriei separaţiei puterilor. De la separaţia puterilor
statului la separarea statului, în „Revista de drept public”, nr. 4/2017, pp. 21–33; în privinţa
principiilor şi limitelor aplicării legii, în speţă a legii penale, şi independenţa magistraţilor, vezi E.
Oancea, Elemente de drept penal şi procedură penală, Craiova, Editura Sitech, 2009; Idem, Drept
procesual penal. Partea generală, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2019.
19
Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre onzième, Des lois qui forment la liberté politique
dans son rapport avec la constitution.
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teoretică, Montesquieu substituie o doctrină a dreptului raţional teoriei dreptului
natural. Virtutea legilor este nu doar organizatoare, ci şi constitutivă: „făcute pentru
oameni, ele contribuie la a face oamenii”20.
Montesquieu şi separaţia puterilor în stat
Cel care a provocat şi continuă să provoace multiple interpretări, fructuoase
şi bogate puncte de vedere politice şi doctrinare, este capitolul 6 din cartea 11 a
Spiritului legilor, lucrare de căpetenie a lui Montesquieu, spirit care a variat în
funcţie de schimbările ideologice ale generaţiilor care i-au urmat21. Acest capitol a
fost şi rămâne un pasaj obligatoriu în ceea ce priveşte libertatea politică,
guvernământul moderat, relativismul democratic, căci principiul separaţiei
puterilor este un principiu politic, un criteriu obligatoriu pentru ca guvernământul
să se organizeze în aşa fel încât să fie imposibil arbitrariul care rezultă întotdeauna
din concentrarea puterii şi inexistenţa unui sistem de frâne şi contraputeri.
Obiectivul atribuit de Montesquieu acestei teorii este de a ajunge la echilibrul
diferitelor puteri: „Pentru a nu putea abuza de putere, trebuie ca, prin dispoziţia
lucrurilor, puterea să oprească puterea”22. Acest principiu nu este însă o axiomă
juridică, impusă cu necesitate organizării oricărui sistem guvernamental, ci un
criteriu, printre altele posibile, de structurare a sistemelor guvernamentale. Dar,
pentru organizarea guvernământului unui stat de drept care să garanteze coexistenţa
liberă şi pacifică a persoanelor, acest criteriu se transformă în principiu de neocolit.
Aplicarea sau chiar înţelegerea diferită a principiului separaţiei puterilor ori
negarea acestui principiu ca fundament al statului conduce la clasificarea
regimurilor politice: regimuri bazate pe separaţia puterilor în stat (separaţia poate fi
rigidă sau strictă ori separaţie suplă, bazată pe colaborarea puterilor) şi regimuri
bazate pe confuziunea puterilor în stat, deci prin infirmarea principiului separaţiei
(confuziunea este fie în favoarea executivului – monocraţia23, monarhia absolută,
teocraţia24 şi tirania25, alături de formele contemporane numite generic dictaturi26;
20
Simone Goyard-Fabre, La philosophie du droit de Montesquieu, Librairie C. Kliencksieck,
Paris, 1973, p. 359.
21
R. Blanco Valdes, El valor de la Constitución, separación de poderes, supremacía de la ley
y control constitucional en los orígenes del Estado liberal, Madrid, 1994; A. Renzi Segura,
Montesquieu: el profeta de la Libertad, „Revista de Derecho, jurisprudencia y administración”, t. 58,
pp. 29–33, Montevideo, 1962; J. A. Cagnoni, Sentido y valor actual de la division de poderes,
„Revista del Centro Latinoamericano de Economía humana”, n°15, Montevideo, iulie–septembrie 1980.
22
Montesquieu, L’Esprit des lois, Livre 11, chap. 4.
23
M. Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1961.
24
Ch. Debbasch, J.-M. Pontier, J. Bourdon, J.-C. Ricci, Droit constitutionnel et institutions
politiques, Economica, Paris, 2001.
25
M. Prélot, J. Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1990,
pp. 126–127.
26
M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, Paris, 1973, p. 482; M. Prélot,
J. Boulouis, op. cit., 1990, p. 129.

248

Diana Dănişor

fie în favoarea legislativului – regimul convenţional de intenţie sau de fapt)27. Regimul
prezidenţial (prezidenţialismul şi regimul prezidenţial propriu-zis) este forma pe
care o poate îmbrăca separaţia strictă a puterilor, în timp ce separaţia suplă ia forma
regimului parlamentar (monist sau dualist ori parlamentarismul raţionalizat). Regimul
semiprezidenţial este o formă hibridă între regimul parlamentar şi cel prezidenţial28.
Este motivul pentru care criticile filosofice, juridice şi terminologice care
s-au succedat în acest subiect, oricât de interesante şi de savante ar fi ele, rămân
nepertinente din punct de vedere politic şi nu afectează adevărul istoric, pragmatic
şi real al acestui principiu politic, dacă se doreşte să se ţină cont de ce trebuie să fie
statul de drept, democraţia şi apărarea libertăţii. În statul de drept, fie că este vorba
despre monarhia constituţională modernă sau de o republică democratică, ca şi în
regimurile parlamentare sau cele prezidenţiale, principiul separaţiei puterilor este
întotdeauna valid. Ceea ce este important, indiferent că este vorba de formele sale
rigide sau suple, este înţelegerea faptului că separaţia puterilor presupune doar
acordarea preferenţială, şi niciodată exclusivă, a uneia dintre funcţiile juridice ale
statului fiecăreia dintre puteri. De asemenea, trebuie să înţelegem că există o
coordonare şi un control reciproc al puterilor, oricare ar fi forma de guvernământ.
Separaţia puterilor a suscitat multe controverse în timp, fapt ce a făcut să se
constate că este limitată, ea nemaifiind, în zilele noastre, aceeaşi ca odinioară.
Expansiunea universală a conceptului de stat de drept democratic poartă cu sine
acceptarea principiului separaţiei puterilor, reelaborat şi gândit în funcţie de noile
realităţi politice, de exigenţele şi tradiţiile proprii ale statelor, progresul, democraţia
şi libertatea fiind strâns legate de acest principiu pe care Montesquieu l-a expus şi
l-a favorizat pe la mijlocul secolului al XVIII-lea29. Deja din acel secol, doctrina nu
admitea, după modelul lui J.-J. Rousseau30, că suveranitatea ar fi dezmembrată
între puteri independente, separaţia puterilor devenind „esenţialmente un simbol al
libertăţilor noastre ce face parte din mitologia politică”31. Acest lucru se explică prin
faptul că se constată că fiecare dintre cele trei funcţii nu mai aparţine cu necesitate
exclusiv unui organ determinat: funcţia legislativă este exersată concurent de Parlament
27
Vezi D. C. Dănişor, Statul. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. II, ed. a doua
revăzută, Craiova, Editura Simbol, 2018, p. 615 şi urm.
28
Ibidem, pp. 615–631.
29
H. Fix Zamudio, Valor actual del Principio de la División de poderes y su consagracion en
las Constituciones de 1857 y 1917, „Boletín del Instituto de derecho comparado de México”, Año
XX, n° 58–59, México, 1967; L. Sanchez Agesta, Poder ejecutivo y división de poderes, „Revista
española de derecho constitucional”, n° 3, Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1981; Idem,
División de poderes y poder de autoridad del derecho, „Revista española de derecho constitucional”,
n° 25, Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1989; C. R. del Castillo, La Doctrina de
Montesquieu, Valor actual, Madrid, Academia de ciencias morales et politicas, 1948; J. Cagnoni,
Sentido y valor actual de la división de poderes, „Revista del Centro latinoamericano de Economía
humana”, n°15, Montevideo, 1980; T. Cavalcanti, O Principio de separacao de poderes e sus
modernas aplicacaoes, in Cinco Estudios, Rio de Janeiro, Fundacao Getulio Vargas, 1980.
30
J.-J. Rousseau, Du contrat social, Paris,1762.
31
P. Roger, Institutions judiciaires, Paris, Montcherstien, 7e édition, 1995, p. 26.
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(legi) şi de Guvern (ordonanţe)32; funcţia de a judeca nu mai este apanajul exclusiv
al puterii judiciare, veritabila problemă constând mai puţin în „a face să se respecte
o separaţie a puterilor devenită imposibilă, cât în a salvgarda dificilul echilibru
între diferitele funcţii ale statului”33.
Începând cu secolul al XIX-lea, există tendinţa să se adauge noi puteri la
cele trei pe care le-a consacrat Montesquieu. După ce s-a făcut distincţia între
puterea executivă şi cea regală, s-a început să se vorbească despre puterea neutră a
monarhului constituţional sau a majorităţii preşedinţilor Republicii. Apoi a venit la
rând separaţia verticală între statul federal şi părţile sale, vorbindu-se despre
puterea municipală a statelor federate, a Länder-urilor sau a regiunilor autonome34,
nemaivorbind despre participarea la guvernanţa administrativă, comunitară sau
internaţională a întregii constelaţii de puteri publice şi private35. La lista puterilor
au început să fie adăugate tot felul de puteri: după cea de-a patra putere în stat,
presa, au început să fie adăugate la listă toate puterile sociale (economice, financiare,
ştiinţifice, culturale), căci „pluralismul social devine atunci orizontul inevitabil al
viitorului separaţiei puterilor, aşa cum particularismul corpurilor intermediare era
în trecutul său”36.
După cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu difuzarea planetară a controlului
de constituţionalitate a legilor, puterea judecătorească devine incontestabilă, spre
deosebire de ceea ce preconiza Montesquieu când făcea din ea o putere nulă, pe
care o atribuia juraţilor. S-a vorbit chiar de guvernământul judecătorilor, căci
judecătorii au continuat să facă ceea ce au făcut întotdeauna, să interpreteze dreptul
şi, prin intermediul interpretării, să participe la producerea dreptului, fiind o sursă a
dreptului prin intermediul jurisprudenţei37. Dacă separaţia puterilor ar fi incompatibilă
cu guvernământul judecătorilor, nu acelaşi lucru putem spune despre participarea
judecătorilor la producerea dreptului şi la garantarea drepturilor. Teama de acest
guvernământ se explică istoric, textele dorind să evite ca judecătorul să devină
legiuitor38, neputându-se opune aplicării legii, chiar dacă aceasta i s-ar părea
inoportună, nefastă sau prost făcută, cu toată puterea care îi este recunoscută în
aprecierea ilegalităţii unui text de lege sau puterea de interpretare a legilor.
32

Cu titlu de exemplu, a se vedea articolul 25 din legea franceză nr. 96/06 din 18 ianuarie
1996 de revizuire a Constituţiei din 2 iunie 1972.
33
R. Perrot, op.cit., p. 27.
34
Vezi C. Friedrich, Constitutional Government and Democracy [1937], Boston (UK), Ginn,
1949, p. 173; şi, pentru zilele noastre, G. Bognetti, La divisione dei poteri, Milan, Giuffrè, 2001,
pp. 11–12.
35
M. Barberis, Le futur passé de la séparation des pouvoirs, Pouvoirs, 2012/4 (no 143), pp. 5–15.
36
Ibidem.
37
M. Barberis, Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell’interpretazione, in „Analisi e
diritto”, 2004, p. 1 şi urm., şi Séparation des pouvoirs, in D. Chagnollaud, M. Troper (dir.), Traité
international de droit constitutionnel, t. I, Théorie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 705 şi
urm.
38
R. Perrot, op. cit., p. 27.
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Faptul că nerespectarea principiului separaţiei puterilor nu este lovită de nicio
sancţiune, face ca acesta să nu aibă forţă obligatorie, suveranitatea legiuitorului
fiind mai puternică decât principiul39.
Dreptul constituţional francez este influenţat de Montesquieu prin incidenţa
sa ideologică în ceea ce priveşte puterea şi limitarea sa40 (politica Revoluţiei
franceze). Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului şi Constituţia de la 1791
sunt marcate în mod clar şi decisiv de gândirea acestui filosof, influenţă ce rezultă
din teoria necesarei divizări a puterilor, exigenţă indispensabilă existenţei formelor
politice moderate în care puterea opreşte puterea pentru domnia unei libertăţi
efective a individului. Aceasta este partea „cea mai durabilă şi cea mai importantă a
operei lui Montesquieu”41.
Puternic influenţat de gândirea lui Montesquieu, articolul 16 din Declaraţia
drepturilor omului şi cetăţeanului afirmă: „Orice societate în care garanţia
drepturilor omului nu este asigurată, şi nici separaţia puterilor determinată, nu are
deloc constituţie”. Conform acestui articol, separaţia puterilor este calificată drept
„principiu”42, arătând influenţa ideologică a lui Montesquieu asupra chestiunii
organizării constituţionale a puterilor, a duratei lor, a echilibrului şi protecţiei
drepturilor omului. Fără constituţie, această protecţie pare imposibilă, dar
asigurarea acestei protecţii trebuie asigurată şi prin separaţia puterilor43. În Franţa,
acest principiu este asimilat plecând de la art. 16 al Declaraţiei drepturilor omului
şi cetăţeanului, declaraţie care constituie Preambulul Constituţiei franceze de la
179144. Aceasta vorbeşte expres de cele trei puteri în Titlul său III, Despre puterile
publice, în art. 3 referindu-se la „puterea legislativă”, în art. 4 la „puterea
executivă” şi în art. 5 la „puterea judiciară”45.
Influenţa lui Montesquieu depăşeşte limitele dreptului constituţional francez,
cunoscând o largă difuzare în dreptul constituţional al Statelor Unite ale Americii,
din care se inspiră dreptul constituţional al Spaniei şi, prin ricoşeu, al Americii
39
Ch. Lemieux, Jurisprudence et sécurité juridique: une perspective civiliste, în „Revue de
droit”, no 29, 1998–1999, p. 229.
40
A. Verdross, La Filosofía del Derecho del Mundo occidental, México, Unam, 1983, pp. 234, 238.
41
G. Mosca, Histoire des idées politiques, Paris, Payot, 1965.
42
Textul discuţiei relative la proiectul a ceea ce trebuia să devină mai apoi art. 16 din Declaraţie
în lucrarea lui S. Rials, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette,
«Pluriel», 1998 pp. 252–253.
43
G. Jellinek, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, „Revue de droit public et
de la science politique”, Paris, 1902; É. Boutmy, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
et M. Jellinek, „Annales des sciences politiques”, Paris, 1902, reluat în Études politiques, Paris,
Armand Colin, 1907; S. Rials, op. cit., pp. 355–364; L. Duguit, La Séparation des pouvoirs et
l’Assemblée nationale de 1789, Paris, Larose, 1983.
44
M. Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, t. I, Paris, Armand
Colin, Recueil Sirey, 1932, p.76; L. Duguit, La séparation des pouvoirs dans la constitution de 1791,
în Manuel de droit constitutionnel, 3e édition, Paris, De Boccard, 1918.
45
F. Furet, R. Halévi, La Monarchie républicaine, «La constitution de 1791», Paris, Fayard,
1996, pp. 189, 232, 236.
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latine (spaniole)46. Receptarea normativă a principiului enunţat de Montesquieu în
ţările Americii latine s-a făcut, în mare parte, prin intermediul modelului primelor
constituţii americane şi al constituţiei federale de la 1787, constituţii care pun în
evidenţă importanţa determinantă a acestui principiu pentru dreptul constituţional
al Statelor Unite ale Americii.
În Spania, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea,
penetrează gândirea lui Montesquieu asupra guvernământului moderat – limitarea
puterii statului, separaţia şi echilibrul puterilor, filozofie ce va influenţa decisiv
procesul constituţional care a culminat, în 1812, cu Constituţia de la Cadiz47. Comisia
care a redactat constituţia menţionează în mod special şi în repetate rânduri
separaţia şi echilibrul puterii, fără a-l cita pe Montesquieu, dar uzând de o frază pe
care a luat-o textual din Spiritul legilor, după cum reiese din Discursul preliminary,
redactat de Argueyes48. Principiul separaţiei puterilor este prezent, alături de gândirea
Enciclopediştilor francezi, în gândirea politică a Revoluţiei ibero-americane. Intenţiile,
iniţiativele şi proiectele constituţionale ale epocii, pentru împiedicarea despotismului
şi arbitrariului, sunt impregnate de ideile lui Montesquieu despre libertatea politică,
guvernământul moderat, separaţia şi echilibrul puterilor. Pentru statele noi care
şi-au câştigat independenţa în America latină, referinţa la Montesquieu este
inconturnabilă în procesul formării lor constituţionale49, întregul constituţionalism
latino-american reclamându-se din principiul separaţiei puterilor50. Citat sau nu, din
Rio Grande în Rio de la Plata, din Mexic până în Chile, Montesquieu este cel din
care se reclamă organizarea puterilor în guvernământul constituţiilor ieşite din
revoluţiile şi independenţa ţărilor Americii latine, al căror principiu este cel al
separaţiei puterilor simbolizat de Montesquieu.
Din exemplele pe care le-am prezentat mai sus, vedem că plecând de la
principiul separaţiei puterilor al lui Montesquieu, ultimele secole au schimbat totul,
ultimii zeci de ani trăind metamorfoza statului, de la statul legislativ, naţional,
democratic şi legicentric trecându-se la statul constituţional, din ce în ce mai integrat în
comunitatea europeană, internaţională şi globală51. Judecătorii au participat întotdeauna
la producerea dreptului, ca interpreţi ai legii52, separaţia puterii judiciare pe care o
46
P. M. Spurlin, Montesquieu in America (1760–1801), Louisiana State University, 1940;
Idem, L’influence de Montesquieu sur la constitution américaine, in Actes du Congrès Montesquieu
(1955), Bordeaux, Delmas, 1956.
47
M. Fernandez Almagro, Orígenes del régimen constitucional en España, Barcelona, Labor,
1928, pp. 29, 89–90, 97–99.
48
M. Fernandez Almagro, op. cit., p. 99.
49
A. Gonzalez, Las Primeras Fórmulas constitucionales en los países del Plata (1810–1814),
2e éd., Montevideo, Barreiro y Ramos, 1962.
50
M. Fraga Iribarne, La evolución de las ideas de Bolívar sobre los poderes del Estado y sus
relaciones, in El pensamiento constitucional de Latinoamérica, 1810–1830, Caracas, Academia
nacional de la Historia, MCMLXII, t. IV, p. 65 şi urm.
51
Vezi B. Ackermann, The New Separation of Powers, Harvard Law Review, no 113, 2000,
p. 633 şi urm.
52
Vezi G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna: assolutismo e codificazione del
diritto, Bologne, Il Mulino, 1976.
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propovăduieşte Montesquieu nefiind decât o excepţie mai degrabă aparentă decât
reală.
Dogmă politică şi instituţională, principiul separaţiei puterilor a fost acceptat,
venerat şi aplicat de întreaga gândire constituţională a secolului al XIX-lea în
Europa liberală, în Statele Unite ale Americii şi în America latină. Începând cu
secolul al XX-lea, principiul este pus în discuţie şi asistăm la revizuirea sa critică în
materie de constituţie şi de doctrină democratică, prin accentuarea elementelor de
cooperare şi de echilibru între puteri şi prin distincţia tehnică între conceptele de
separaţie, de divizare, de coordonare şi de conţinut juridic. Dar fiind asimilat
garanţiei supreme a libertăţii, principiul continuă să fie acceptat în practica
constituţională democratică europeană, nord-americană şi latino-americană.
Concluzie
Departe de a fi o „noţiune elastică” cu „caracter pur retoric”53, o „concepţie mitică
care, de mult timp nu mai are niciun fel de raport cu realitatea”54, sau „altarul viu al
unui cult dispărut”, separaţia puterilor a devenit o normă constituţională care mai are
multe zile de trăit. Astăzi, puţine ţări îndrăznesc să nu se reclame ca democratice,
căci trilogia seculară a regimurilor politice a făcut ca democraţiile occidentale
moderne să aibă drept cheie de boltă teoria separaţiei puterilor a lui Montesquieu.
MONTESQUIEU – PHILOSOPHER OF LAW
(Abstract)
Philosophy is an art that, like painting or cinematography, plays primarily a role of
entertainment, sometimes exerting some concrete influence beyond the sphere of entertainment.
The philosophy of law is a form of life of law, for a pure right, unrelated to the philosophy
of law, to the spirit of law, would be a sad right. The fall of the absolutist paradigm of the
French Revolution can only be understood through the works of Montesquieu (1689–1755),
especially The Spirit of the Laws, a spirit of morals and customs that grinds the absolutist
principle through the plurality of possible and existing rights.
Keywords: The Spirit of the Laws, modern natural law, crisis, freedom, virtue.

53
P. Avril, La séparation des pouvoirs est-elle un concept opératoire?, contribution au VIIème
Congrès français de Droit constitutionnel organisé à Paris du 25 au 27 sept. 2028 octombrie 2018 (a se
vedea: http: //www.droitconstitutionnel. org/congresParis/comC6/ Avril.html).
54
P.-H. Teitgen Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution du 4
octobre 1958, vol I, La Documentation française, 1987, p.148, în care estimează, în legătură cu
proiectul de Constituţie pentru cea de-a V-a Republică, că este vorba despre o „reîntoarcere la vechea
doctrină a lui Montesquieu despre separaţia strictă a puterilor”.

DEMNITATEA UMANĂ ŞI PROVOCĂRILE LUMII
CONTEMPORANE
LAURA ANTOANETA SAVA
Fenomenul globalizării şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale au atras după
ele apariţia pe scena politică a unui număr de actori non-statali (indivizi, asociaţii,
fundaţii, corporaţii trans-naţionale, grupuri de interese etc.) care s-au impus şi pe
plan internaţional, influenţând statele în procesul de elaborare a normelor de drept
internaţional.
Depăşindu-se teoria clasică a suveranităţii1, anumite limitări ale suveranităţii
statelor pot fi justificate uneori de raţiuni umanitare, deşi art. 2 din Carta de la San
Francisco statuează că nici una dintre dispoziţiile sale „nu autorizează Naţiunile
Unite să intervină în afacerile care sunt dependente în mod esenţial de competenţa
naţională a unui stat”. Principiul suveranităţii a prevalat asupra principiului umanităţii,
iar drepturile statelor au avut întâietate asupra drepturilor omului. Represiunea
populaţiei civile kurde, considerată simplă situaţie de tulburări şi tensiuni interne,
nu a putut autoriza decât în mod excepţional o intervenţie militară în primăvara
anului 1991, în timp ce invazia Kuweit-ului, stat suveran, de către Irak, a fost calificată
drept „conflict armat internaţional” după normele Convenţiei de la Geneva şi
protocolurile adiţionale din 1977, antrenând intervenţia coaliţiei autorizate de către
Consiliul de securitate al Naţiunilor Unite2.
Numeroase organizaţii non-guvernamentale au înţeles totuşi să intervină în
situaţiile de criză, în sensul acordării de ajutoare umanitare fără a urmări, prin
aceasta, să aducă atingere suveranităţii statelor. Autorii de specialitate au încercat
să adauge acestei „datorii de ingerinţă umanitară”, văzută ca o obligaţie morală, ajuridică pentru moment, un „drept la asistenţă umanitară”, un fel de drept de
creanţă pe care ţările slab dezvoltate l-ar putea opune statelor bogate în temeiul a


Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: savaantoaneta@yahoo.com.
1
Pentru detalii, a se vedea Dan Claudiu Dănişor, Actorii vieţii politice, Craiova, Editura Sitech,
2003, p. 105 şi urm.; Grigore Geamănu, Drept internaţional public, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1981, vol. I, p. 137 şi urm.; Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi
instituţii politice, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2001, p. 349 şi urm.; Grigore Geamănu, Principiile
fundamentale ale dreptului internaţional contemporan, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică,
1967, p. 42.
2
A se vedea Jean-Francois Niort, La crise du Golfe et le droit international. Un rendez-vous
manqué?, în „La vie judiciare”, n. 2350, 22/28–4–1991, apud Dominique Turpin, Droit constitutionnel,
Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 21.
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numeroase texte internaţionale3. De la acest concept vast şi mult prea vag s-a trecut
la cel de „drept de asistenţă umanitară” odată cu adoptarea, de către Adunarea
generală a Naţiunilor Unite, la 8 decembrie 1988, a Rezoluţiei 43–131 privind
„asistenţa umanitară a victimelor catastrofelor naturale şi ale altor situaţii de
urgenţă de acelaşi fel”. Această rezoluţie, „reafirmând suveranitatea, integritatea
teritorială şi unitatea naţională a statelor şi recunoscând că sarcina de a a avea grijă
de victimele catastrofelor produse pe teritoriul său (...) revine statului respectiv”, îi
invită pe toţi cei care au nevoie de o asemenea asistenţă să uşureze îndeplinirea
acestei sarcini. Venind în aplicarea principiului subsidiarităţii, această rezoluţie
legitimează intervenţia de urgenţă a organizaţiilor non-guvernamentale sau a
persoanelor private (medici, personal de prim-ajutor) în caz de catastrofe naturale
sau alte situaţii asemănătoare (de exemplu, ajutorarea victimelor cutremurului din
Armenia din 1989 sau a celui din India din 1993)4. Ea a fost sprijinită şi completată
prin Rezoluţia 45–100 din 14 decembrie 1990 referitoare la instituirea culoarelor
sau coridoarelor umanitare pentru facilitarea accesului la victime.
Aceste intervenţii nu sunt de natură să atragă încălcarea suveranităţii statelor
în cauză: „oferirea de ajutoare alimentare şi sanitare unui stat a cărui populaţie este
grav ameninţată în ceea ce priveşte viaţa sau sănătatea sa nu poate fi considerată ca
o intervenţie ilicită în afacerile interne ale statului”5 deoarece are fundamente
juridice solide atât în dreptul internaţional general, cât şi în dreptul internaţional
umanitar referitor la conflictele armate6.
Organizaţia Naţiunilor Unite, mult timp fondată pe ideea că „orice stat are
dreptul inalienabil de a-şi alege sistemul său politic, economic, social şi cultural
fără nici un fel de ingerinţă din partea altui stat”7, a evoluat, în urma prăbuşirii
blocului comunist, spre un fel de universalizare, mai mult sau mai puţin impusă, a
modelului economiei de piaţă şi al democraţiei liberale, evoluţie marcată de diversele
rezoluţii adoptate de Adunarea generală O.N.U.8. Secretarul general O.N.U.
asigura, la 23 octombrie 1993, că „este de neconceput ca un stat să se ascundă în
spatele paravanului suveranităţii pentru a batjocori, pe teritoriul său şi la adăpostul
acestuia, principiile democratice şi drepturile omului”9. Această evoluţie, confirmată
3

Declaraţia universală din 1948 (art. 3); Pactul de la New York privind drepturile civile şi politice
(art. 6) şi drepturile economice, sociale şi culturale (art. 12); Carta de la San Francisco (art. 55–56).
4
Dominique Turpin, op. cit., p. 21.
5
Rezoluţia finală a Institutului de Drept internaţional, rostită în cadrul Congresului de la
Saint-Jacques-de-Compostelle din 14 septembrie 1989.
6
De exemplu, art. 23 al celei de-a patra Convenţii de la Geneva, din 12 august 1949, impune
tuturor părţilor să „acorde libera trecere a bunurilor sanitare, obiectelor de cult, bunurilor indispensabile
copiilor, femeilor însărcinate sau a celor care nasc”; art. 70 al Protocolului adiţional nr. I din 1977
specifică: „atât părţile în conflict, cât şi părţile contractante vor autoriza şi facilita trecerea rapidă şi
fără piedici a coletelor, echipamentelor şi personalului de prim-ajutor (...), chiar dacă acest ajutor este
destinat populaţiei civile a părţii adverse”.
7
Rezoluţia nr. 2625 a Adunării generale O.N.U. din 24 octombrie 1970.
8
Dominique Turpin, op. cit., p. 23.
9
Ibidem.
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de reuniunile asupra „dimensiunii umane” din cadrul Conferinţelor asupra securităţii
şi cooperării în Europa (Viena – 1989, Copenhaga – 1990, Paris – 1990) şi din cadrul
Conferinţei mondiale de la Viena asupra drepturilor omului (1993) a făcut ca
O.N.U. să se angajeze din ce în ce mai mult în operaţiunile de asistenţă umanitară
şi luptă împotriva loviturilor de stat (Haiti, Burundi). De asemenea, Consiliul de
securitate a autorizat acţiunile militare pentru restabilirea democraţiei în temeiul
Capitolului VII al Cartei (Rezoluţia 917 din 6 mai 1994 pentru Haiti).
Semnarea, la Roma, la 17 iulie 1998, a Tratatului asupra statutului Curţii
Penale Internaţionale Permanente, cu sediul la Haga, pentru judecarea autorilor
genocidelor, crimelor contra umanităţii, crimelor de război constituie un real
progres al luptei contra barbariei şi nedreptăţii în lume10, progres discutabil însă
având în vedere că astfel se instituie „un mecanism de constrângere internaţională”,
de „impunere a unui sistem politic şi economic”11.
Ulterior, ONU a adoptat numeroase documente prin care solicită permiterea
accesului populaţiei civile la ajutoarele umanitare în conflictele fără caracter internaţional
(spre exemplu, Rezoluţia nr. 1265/1999 privind protecţia populaţiei civile în timp
de conflict armat, precum şi situaţiile din Sudan, Congo şi Afganistan).
Diversele probleme cu care se confruntă omenirea la nivel internaţional (precum
explozia demografică, traficul de droguri, terorismul internaţional, probleme de
mediu etc.) impun cooperarea interstatală pentru găsirea unor soluţii, fapt ce generează
creşterea fără precedent a interdependenţelor între state şi crearea unor noi organizaţii
internaţionale în interiorul cărora este regândit conceptul de suveranitate.
Edificarea şi menţinerea unor relaţii internaţionale paşnice şi a păcii mondiale
impun, ca cerinţe fundamentale, egalitatea suverană a statelor şi principiul reciprocităţii.
Astfel, manifestarea suveranităţii unui stat nu se poate face decât în condiţii de
reciprocitate12, cu condiţia respectării drepturilor altor state, a normelor şi principiilor
dreptului internaţional şi, în primul rând, a drepturilor omului, a respectului datorat
vieţii şi condiţiei umane. În contextul vieţii internaţionale, suveranitatea îşi pierde
caracterul de putere supremă şi absolută, lăsând loc umanităţii şi, implicit,
„suveranităţii limitate”.
Noul mileniu a adus după sine transformări profunde pe harta actuală a lumii
contemporane, divizată, în prezent, în state-naţiuni, unele având o identitate naţională
şi culturală relativ stabilă, altele situându-se în sfera de influenţă a marilor puteri
consacrate pe scena mondială.
Globalizarea şi-a făcut loc insinuant, erodând „zidul naţional” şi impunând o
nouă configuraţie mondială, prin tendinţele de a şterge graniţele fizice ale statelor
şi de a da naştere altui tip de frontiere, de regulă invizibile şi de altă natură13.
10

Ibidem.
Dan Claudiu Dănişor – Actorii vieţii politice, Craiova, Editura Sitech, 2003, pp. 125–126.
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A se vedea Francois Luchaire, La souveraineté, în „Revue francaise de Droit constitutionnel”,
no. 43/2000, pp. 455–456.
13
Costică Silion, Impactul globalizării asupra ordinii publice, în Spaţiul sud-est european în
contextul globalizării, Securitate şi apărare, vol. I, Bucureşti, Universitatea Naţională de Apărare
Carol I, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 2007, p. 29.
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Modificarea graniţelor tradiţionale, ca efect al globalizării, a determinat schimbări
esenţiale în dezvoltarea relaţiilor internaţionale, în perceperea şi conceperea rolului
statului naţional în acest context.
În epoca modernă, conceptul de securitate era strâns legat de existenţa statului
naţional, de dreptul acestuia la autoapărare în faţa agresiunilor venite din partea
altui/altor state prin folosirea forţei armate, de unde şi folosirea expresiei „securitate
naţională”.
În condiţiile globalizării, noţiunea de securitate are o arie de cuprindere mult
mai largă, înglobând, pe lângă dreptul fiecărui stat de a utiliza forţa armată pentru
a-şi proteja proprii cetăţeni, o gamă largă de domenii: securitatea energetică, securitatea
economică, securitatea politică, socială, financiară, informaţională, ştiinţifică şi
tehnologică, biologică, chimică etc., fiecare dintre aceste domenii corespunzând
tuturor tipurilor posibile de agresiuni14. În literatura de specialitate au fost exprimate
păreri15 potrivit cărora nu pot fi concepute mai multe tipuri de securităţi deoarece
securitatea trebuie văzută ca un ansamblu unitar, însă s-a căzut de accord asupra
faptului că nu există raporturi de excludere între diferitele nivele sau domenii ale
securităţii – securitate energetică, securitate economică, securitate regională, securitate
ecologică etc.
Dintre toate aceste tipuri de securitate, securitatea economică ocupă un loc
deosebit de important pentru nivelul de trai şi protecţia socială a cetăţenilor. În
circumstanţele actuale, securitatea a devenit axul central pe care se fundamentează
dezvoltarea economică a unui stat şi bunăstarea socială a cetăţenilor, iar securitatea
economică este pilonul central de susţinere a securităţii naţionale a statului.
În esenţă, securitatea economică „vizează asigurarea condiţiilor pentru
menţinerea activităţii economice în parametri normali şi contracararea a numeroase
tipuri de atacuri dintre care cele mai importante sunt: fraudele financiare; dependenţe
strategice; ciber-criminalitate; spionaj industrial; corupţie; economie subterană”16.
Securitatea economică ar trebui privită ca fiind: „un factor esenţial al securităţii
naţionale şi anume acela care asigură resursele şi echilibrul dinamic al celorlalte
componente ale acestui sistem (securitatea naţională); una dintre dimensiunile
securităţii naţionale, regionale şi planetare, deziderat al fiecărui individ, comunitate
umană, stat naţional etc.; obiectiv prioritar al guvernelor, al organizaţiilor regionale
şi internaţionale care au ca menire asigurarea şi garantarea securităţii umane
globale; stare a economiei naţionale văzută ca sursă şi fundament al eradicării
14

Alfred Vasilescu, Tipologia şi trăsăturile specifice ale agresiunilor nonconvenţionale la
adresa securităţii naţionale a statelor, în Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, Bucureşti,
Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională, 2009, pp. 376–395.
15
Constantin Hlihor, Politici de securitate în mediul internaţional contemporan. Energia,
Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007, pp. 33–34.
16
Constantin Năstase, Cooperarea economică – vector al securităţii şi bunăstării, în Perspective
ale securităţii şi apărării în Europa, Bucureşti, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Sesiunea
anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, 2009, p. 87.
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sărăciei, foametei, inegalităţilor sociale şi economice atât între indivizi, cât şi
diferite regiuni ale unor ţări”17.
Regionalism cultural, regionalism politico-administrativ, regionalism economic –
aceştia sunt pilonii pe care securitatea naţională a fiecărui stat trebuie să se sprijine;
pentru ca această construcţie a securităţii să nu se prăbuşească, aceşti piloni ar
trebui mai întâi cunoscuţi, apoi aplicaţi pentru a preveni orice situaţie generatoare
de conflicte şi instabilitate.
Tradiţiile locale diverse, diferenţele etnice reflectate în dialecte şi religii diferite,
au avut ca rezultat crearea ţărilor multilingve ca formă de protecţie a grupurilor
minoritare, precum şi la o autonomie administrativă a unor regiuni atât în statele cu
regim totalitar, cât şi în cele care aveau regim democratic. Acest fapt a generat o
dorinţă de autonomie reală care a „degenerat” în independenţă impusă ca formă de
drept internaţional. Flexibilitatea necesară în regionalismul politico-administrativ a
dus, sub forţa şi ameninţarea armelor, la o devoluţie a puterii legislative. Sub masca
libertăţii cetăţenilor de a hotărî şi controla direct procesul politic, sub pretextul
apărării drepturilor omului, s-a ajuns, în mod aberant şi pleonastic, la distrugeri
materiale şi ucideri colective ca pe timpul pogromurilor naziste şi epurărilor
otomane. Erodaţi de elementul etnic, factorul economic exprimat prin federalismul
fiscal şi eficienţa administrativă locală nu au putut opri izbucnirea unor războaie
între foşti parteneri.
Lungul şir de convenţii internaţionale (tratate, declaraţii) care s-au succedat
după a doua conflagraţie mondială a fost menit să limiteze dreptul statelor de a
recurge în mod discreţionar la mijloace şi metode de război18, crimele de război
fiind incriminate şi sancţionate ca fapte penale grave săvârşite pe timpul unui
conflict armat prin încălcarea regulilor şi principiilor privitoare la purtarea războaielor
prevăzute de dreptul internaţional umanitar.
Principiul necesităţii19 (care mai nimerit ar fi fost să se numească principiul
proporţionalităţii) constă în faptul că statele beligerante nu au dreptul de a folosi
forţa dincolo de limitele necesare atingerii scopului urmărit (anume victoria asupra
inamicului, şi nu nimicirea lui). Acest principiu a fost şi, din păcate, este deseori
înfrânt, mai ales când „dreptul forţei întrece forţa dreptului”, căci nimeni nu ar
putea spune cu certitudine care sunt limitele dincolo de care inamicul e nimicit.
17

Ibidem.
Expresia „mijloace de război” defineşte armele şi sistemele de arme prin care se exercită
materialmente violenţa împotriva inamicului. Expresia „metode de război” exprimă procedeele tactice
şi strategice utilizate în caz de conflict armat pentru a obţine victoria asupra adversarului (rezultă că
aceste procedee constau în folosirea efectelor armelor combinate cu mişcarea şi surpriza). A se vedea
în acest sens I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 105.
19
În evul mediu a apărut principiul cavalerismului (un soi de fair-play medieval care consta în
respect reciproc şi corectitudine în atac şi apărare în scopul de a împiedica manifestări de cruzime faţă
de răniţi, prizonieri şi populaţia civilă). Principiul era suspendat în privinţa reprimării răscoalelor
ţărăneşti el găsindu-şi aplicarea doar între feudali. A se vedea Gr. Geamănu, Drept internaţional
public, vol. II, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, pp. 443–444.
18
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Conform principiului umanităţii, beligeranţilor nu trebuie să le fie permisă folosirea
acelor forme de violenţă care nu sunt necesare pentru obţinerea victoriei, deoarece
războiul reprezintă un raport între state, şi nu între indivizi20. Acest principiu apare
ca fiind o dezvoltare, o precizare a principiului necesităţii, părţile la un conflict
armat având un drept limitat în alegerea mijloacelor şi metodelor de război21.
Utilizarea mijloacelor şi metodelor de război trebuie să fie diferenţiată în funcţie de
obiectivele militare sau nemilitare22 ale adversarului, atacurile urmând a fi îndreptate
doar împotriva primelor (nu şi împotriva populaţiei, persoanelor sau bunurilor
civile). Acest principiu rezultă din consacrarea ideii că singura raţiune şi scop
legitim al războiului este slăbirea forţelor armate adverse23.
Procesul de globalizare a cuprins iniţial sfera economică, extinzându-se apoi
treptat asupra relaţiilor sociale, culturale şi politice, asupra domeniului securităţii
naţionale, al drepturilor omului etc.
În primă fază, globalizarea de natură economică a însemnat extinderea pieţelor
şi a economiilor naţionale pe plan mai întâi regional şi ulterior pe plan mondial,
ca urmare a recunoaşterii liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi
capitalurilor, a dezvoltării relaţiilor dintre agenţii economici publici şi privaţi, a
implementării principiilor liberei concurenţe şi a liberei iniţiative. Totodată, extinderea
fenomenului globalizării la cel mai înalt nivel – cel mondial – a fost favorizată şi
de alţi factori: conştientizarea dezavantajelor economiilor centralizate, închise,
caracteristice regimurilor dictatoriale, şi dispariţia fundamentelor ideologice în
desfăşurarea şi întreţinerea relaţiilor economice dintre state.
Nu trebuie să uităm că globalizarea este un fenomen complex, cu multiple
implicaţii de natură economică, politică, socială (demografică, culturală, religioasă),
20

M.A. Marin, The Evolution and Present Status of the Laws of War, în „Recueil des cours”,
1957, II, vol. 92, p. 639, citat de A.I. Duşcă, D. Dănişor, T.E. Danciu, Discuţii privind conflictele
armate şi protecţia mediului înconjurător, în „Revista de Ştiinţe Juridice”, nr. 4/2006, pp. 118–119.
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vedea I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 107.
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caz de conflict armat, doar obiectivele militare pot fi atacate de beligeranţi iar în caz de dubiu asupra
caracterului unui bun care este în mod normal afectat uzului civil este prezumat a nu fi utilizat pentru
a aduce o contribuţie efectivă acţiunii militare. A se vedea I. Cloşcă, I. Suceavă, op. cit., p. 201;
Gr. Geamănu, op. cit., p. 456.
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militară şi ecologică, toate acestea producând efecte în plan juridic care pot fi atât
pozitive, cât şi negative. Cunoaşterea şi înţelegerea acestor beneficii şi dezavantaje
este deosebit de importantă deoarece interacţiunile dintre ele pot fi distructive şi
pot crea noi riscuri, pericole şi ameninţări la adresa drepturilor omului, în general,
şi la adresa demnităţii şi securităţii umane, în special: „Evenimentele actuale din
mediul internaţional sunt efectul pervers al globalizării deoarece criza economică,
deşi pornită la nivel naţional, a atins foarte rapid dimensiuni planetare”24.
Globalizarea a adus cu sine şi numeroase speranţe şi idealuri pe care atât
naţiunile, cât şi indivizii şi le doreau împlinite: „marea speranţă a globalizării
constă în faptul că va contribui la creşterea nivelului de trai din întreaga lume:
ţările sărace vor avea acces la pieţele străine pentru a-şi putea vinde produsele,
investitorii străini vor putea pătrunde pe pieţele lor pentru a facilita obţinerea unor
produse noi la preţuri mai mici, iar graniţele se vor deschide, astfel încât oamenii să
poată călători în alte ţări pentru a se instrui, pentru a lucra şi pentru a trimite acasă
banii câştigaţi, ca să-şi ajute familiile şi să pună bazele unei noi afaceri”25. Aceste
speranţe pentru o viaţă mai bună nu sunt străine de ocrotirea demnităţii umane prin
asigurarea unui nivel decent de trai chiar pentru categoriile cele mai dezavantajate
ale populaţiei, prin consolidarea principiului solidarităţii sociale26 şi garantarea
unor drepturi de asigurări şi asistenţă socială care să protejeze cetăţeanul în cazul
producerii unor riscuri sociale.
În ciuda acestor aşteptări optimiste, realitatea a demonstrat că doar puţine au
fost statele care au avut de câştigat de pe urma globalizării, în sensul că Produsul
Intern Brut (PIB) a crescut, însă nici măcar în aceste situaţii globalizarea nu a fost
de natură să atragă avantaje pentru majoritatea locuitorilor ţărilor respective. Deşi
este aproape unanim recunoscut faptul că globalizarea prezintă avantajele ei, care
au prevalat asupra dezavantajelor, există şi „motive de îngrijorare”27 care, negestionate
în mod corespunzător, s-ar putea transforma în elemente de risc la adresa drepturilor
omului în general, asupra demnităţii umane, în special:
a) globalizarea este guvernată de legi nedrepte care avantajează doar statele
industrializate dezvoltate;
b) globalizarea acordă prioritate valorilor financiare înaintea altor valori,
cum ar fi preocuparea pentru drepturile omului, pentru mediul înconjurător sau
pentru viaţa însăşi;
24
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securităţii umane, în Perspective ale securităţii şi apărării în Europa, Bucureşti, Universitatea
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2009, p. 92.
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c) modalitatea de gestionare a globalizării a afectat suveranitatea ţărilor în
curs de dezvoltare, capacitatea acestora de a lua decizii, subminând democraţia;
d) deşi adepţii globalizării au afirmat la unison că toată lumea va avea de
câştigat din punct de vedere economic, există dovezi incontestabile că multe state
au avut de pierdut;
e) sistemul economic impus ţărilor în curs de dezvoltare este, în unele cazuri,
inadecvat realităţilor naţionale sau chiar dăunător.
O problemă recent apărută la nivel internaţional, dar care nu dă nici un semn
de redresare, este degradarea bunăstării şi a nivelului de trai al indivizilor, indiferent
de statul ai cărei resortisanţi sunt, pe fondul apariţiei crizei economice. Evident,
este vorba despre criza economică globală care a afectat toate statele lumii, iar
întrebarea care se ridică în mod inerent este dacă şi în ce măsură criza economică
internaţională poate fi o ameninţare la adresa drepturilor omului şi, implicit, la
adresa demnităţii. Incontestabil, criza a afectat economia naţională a mai tuturor
statelor, prezentând interes şi stârnind îngrijorare pentru forurile naţionale şi
internaţionale. Având în vedere legătura indisolubilă dintre drepturile omului şi
noţiunea de „stat al bunăstării”28, orice tip de ameninţare îndreptată din interior sau
exterior împotriva capacităţii economice reprezintă o agresiune la adresa individului
şi a demnităţii sale. Înlăturarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor, aceste
„ameninţări potenţiale, structurale şi permanente”29, reprezintă cele mai sigure căi
şi mijloace de prevenire şi protecţie utilizate de către factorii politici de decizie în
gestionarea politicilor economice şi de securitate.
Efectele unor dificultăţi de ordin economic sunt mult amplificate în condiţiile
globalizării, din cauza unor factori precum creşterea competiţiei, amplificarea comerţului
ilegal, proliferarea muncii la negru, creşterea inflaţiei şi şomajului etc. De altfel,
unul dintre cele mai grave efecte ale crizei economice mondiale este acela că a
determinat o anumită constrângere a bugetelor de stat, reflectată mai ales în limitarea
cheltuielilor cu salariile personalului bugetar, precum şi a celor destinate pentru
plata drepturilor de asigurări sociale şi de asistenţă socială. Evident că efectele crizei
economico-financiare au fost resimţite din ce în ce mai puternic la nivel naţional,
mai ales de economiile în curs de dezvoltare sau în tranziţie, nivelul programat al
bugetelor sociale nu a mai putut fi susţinut şi astfel nu au mai putut fi acoperite
nevoile unei mari părţi a populaţiei. Costurile planurilor de salvare şi relansare
economică, precum şi presiunile deficitelor bugetare în creştere au avut un impact
negativ asupra obiectivelor şi programelor din domeniul securităţii sociale.
Prin urmare, efectele oricărei crize economice de amploare se răsfrâng în
mod nedorit asupra capacităţii statului de a satisface la un nivel acceptabil toate
necesităţile în materie de protecţie socială a cetăţenilor, în sensul diminuării acesteia.
28
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Migraţia, depopularea, competiţia orizontală sau verticală30 pot pune în pericol
nu numai siguranţa indivizilor, ci şi securitatea şi bunăstarea acestora. Astfel, deşi
fenomenul migraţiei are rădăcini istorice în România, ţara noastră fiind prima ca
volum al migraţiei în spaţiul UE, încă nu se acordă atenţia necesară unui proces cu
implicaţii profunde pe termen lung asupra stabilităţii interne şi securităţii naţionale.
Se poate afirma că migraţia internaţională în scopul găsirii unui loc de muncă
reprezintă o dimensiune incomplet dezvoltată a globalizării, fiind totodată un exemplu
al modului în care a fost promovată globalizarea până în prezent. În contextul
intensificării migraţiei internaţionale, stabilirea unor mecanisme transparente care
să canalizeze migraţia spre modalităţi sigure, legale şi umane, va deveni stringentă
pentru maximizarea beneficiilor care rezultă din acest proces şi pentru minimizarea
riscurilor. Un eşec în această direcţie nu numai că va afecta negativ creşterea
economică şi prosperitatea globală, dar va alimenta migraţia ilegală, traficul cu
fiinţe umane şi alte activităţi ilicite. Modul în care migraţia va fi dirijată în interesul
statelor, dar şi al indivizilor, va reprezenta o mare provocare a secolului XXI. Migraţia,
fie ea voluntară sau forţată, este tot mai evident legată de alte aspecte presante,
precum dezvoltarea, comerţul sau drepturile omului, iar reconsiderarea acestora
trebuie să constituie parte integrantă atât în managementul conflictelor naţionale,
regionale sau locale (frecvent pot izbucni conflicte de ordin etnic sau religios, prin
intrarea pe teritoriul unui stat a numeroşi indivizi de aceeaşi etnie, religie etc.), cât
şi în rezolvarea conflictelor internaţionale, construirea şi menţinerea păcii.
O altă ameninţare specifică la adresa individului, care a devenit „vizibilă” tot
în contextul globalizării, este deteriorarea mediului înconjurător: „Ameninţările
provenite din sectorul mediului înconjurător sunt, probabil, printre cele mai complexe,
mai ales datorită implicaţiilor oricărei intervenţii”31. Prin efectele dezastruoase pe
care le pot avea, aceste ameninţări nu pot fi ignorate în procesul de prevenire şi
sancţionare a tuturor faptelor prin care se încalcă drepturile omului şi demnitatea
umană: catastrofe naturale sau accidente nucleare provocate de factorul uman,
poluare, degradarea mediului prin exploatare etc.
O problemă actuală este aceea a crizei resurselor, componentă importantă a
fenomenului globalizării, fenomen care pentru ţările în curs de dezvoltare bogate în
resurse a adus mai mult minusuri decât plusuri: „blestemul resurselor naturale nu
este o consecinţă a sorţii, ci o opţiune”32. Recunoaşterea drepturilor omului nu
înseamnă că oamenii pot irosi resursele naturale în favoarea intereselor lor egoiste.
Demnitatea umană este inseparabilă de menirea fiinţelor umane de a avea grijă de
lumea în care trăiesc, de a fi moderaţi în satisfacerea nevoilor lor, de a păstra
bogăţia, varietatea şi frumuseţea naturii, de a respecta drepturile animalelor şi de a
ocroti speciile aflate pe cale de dispariţie.
După căderea regimurilor comuniste şi a discreditării ordinii şi ideologiei
promovate de acestea, discuţiile cu privire la drepturile omului au luat o altă direcţie,
ridicându-se problema apariţiei unor drepturi colective ale omului. Astfel, s-a avansat
30
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idea preluării în textul universal al drepturilor omului a aşa-numitelor „drepturi de
solidaritate”, printre care se numără, în primul rând, dreptul la pace, dreptul la
dezvoltare şi dreptul la un mediu curat. Chiar dacă acestea sunt ţeluri nobile şi
deosebit de importante pentru întreaga societate, au existat discuţii controversate,
punându-se sub semnul întrebării integrarea acestor drepturi colective în aceeaşi
categorie cu drepturile individuale33 şi susţinându-se că acestea „nu trebuie incluse
în drepturile omului, ci în ordinea juridică pozitivă”34.
Drepturile de solidaritate postulate reprezintă, fără excepţie, expresia unor
interese colective şi presupun acţiuni politice active care, nu de puţine ori, sunt
sortite eşecului. Filosofia drepturilor omului a presupus însă mereu că drepturile
omului sunt drepturile morale şi inalienabile ale indivizilor, pe care toate statele
trebuie să le respecte.
Luând în calcul toate aceste riscuri, nu trebuie să uităm, în egală măsură, că:
„(…) la nivel global lumea continuă să rămână puternic conflictuală. Motoarele
conflictelor operează atât în domeniul accesului la resurse, la mecanismele de distribuţie
ale acestora şi la pieţele de desfacere, cât şi în cel al diferenţelor identitare de natură
civică, etnică, religioasă, culturală sau ideologică. Probabilitatea unui conflict
militar de mare amploare este redusă, în timp ce conflictele regionale şi cele interne
pot fi mai frecvente, iar efectul lor – direct sau cumulat – tinde să devină tot mai
greu de controlat”35.
HUMAN DIGNITY AND THE CHALLENGES
OF THE CONTEMPORARY WORLD
(Abstract)
The new millennium brought profound changes on the present map of the contemporary
world, nowadays divided into nation-states, some of them having a relatively stable national
and cultural identity, others being placed within the sphere of influence of the great established
prowers of the world stage.
Globalization has developed grandually, pervasively, eroding the “national wall”
and farcing a new world configuration, through the tendencies of abolishing the physical
state borders and of creating another type of frontiers, usually invisible and of a different
nature. The modification of the traditional borders, as a result of globalization, has brought about
essential changes in developing the international relations, in perceiving and conceiving the
role of the national state in this context.
Keywords: globalization, national identity, contemporary world, economic crisis, state.
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ETNOLOGIE
CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND SIMBOLISTICA BRADULUI
ÎN CADRUL CEREMONIALULUI NUPŢIAL DIN OLTENIA
ANCA CEAUŞESCU
În materialul de faţă ne propunem o analiză a ansamblului de atitudini şi
comportamente înregistrate în cultura populară din Oltenia, cu referinţă la tradiţia
bradului, a simbolisticii şi rolului acestuia în cadrul ceremonialului nupţial. Vom
porni, în realizarea demersului nostru, de la o analiză succintă a simbolurilor,
relevantă pentru înţelegerea felului în care omul tradiţional se raportează la Lume.
Limbajul şi gândirea simbolice cu care a fost înzestrat omul au făcut ca el să
poată comunica altfel despre fenomene şi lucruri, altele decât cele din universul
apropiat, cotidian. În mentalul tradiţional, fiecărui obiect din mediul înconjurător i se
atribuie o valoare anume; fiecare element este purtător de simbolism şi, asemenea
miturilor şi practicilor religioase, acest simbolism este specific mediului cultural din
care provine. Aşadar, lumea naturală a fost principala sursă de simboluri, iar omul
şi-a dus existenţa nu numai într-un univers natural, ci şi într-unul simbolic. Mai
mult decât atât, ansamblul de relaţii stabilite între obiectele mediului înconjurător
au condus, în timp, la constituirea unor sisteme simbolice complexe şi coerente, în
măsură să explice multe din tainele comportamentului uman.
Simbolul, de multe ori, este expresia unei imagini şi a unuimod de a vedea
omul şi lumea. În culturile arhaice, semnele şi simbolurile sunt integrate unei ordini
sacre, cu funcţii şi puteri magice. Astfel, aşa cum arată Mircea Eliade: „sacrul
înseamnă... realitate1; iar omul poate trăi doar într-o lume sacră, pură, această dorinţă
exprimând, de fapt, doleanţa de a se situa într-o realitate obiectivă, căci numai o
asemenea lume sacră „participă la fiinţă, există cu adevărat”2.
Redescoperind realitatea prin intermediul simbolului, omul societăţilor arhaice
devine real prin participare. După Mircea Eliade, prin intermediul simbolurilor se

Articolul face parte din proiectul de cercetare Cultură populară şi valori spirituale în
Oltenia. Permanenţă şi schimbare în practica obiceiurilor calendaristice şi cele legate de existenţa
umană, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. NicolăescuPlopşor”: „Dezvoltarea economico-socială, politică şi culturală a Olteniei istorice, condiţia integrării
în comunitatea euroregiunilor”.

Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: ancaceausescu@yahoo.com.
1
Mircea Eliade, Sacrul şi profanul, Ediţia a III-a (traducere din franceză de Brânduşa
Prepcianu), Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 14.
2
Ibidem, p. 52.

ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 263–272

264

Anca Ceauşescu

repetă un arhetip şi, în consecinţă, prin această repetare se „dobândeşte” realitate.
După cum subliniază autorul, „obiectele lumii exterioare nu au valoare intrinsecă
autonomă. Un obiect sau o acţiune dobândesc o valoare şi devin în acelaşi timp reale
numai pentru că participă, într-un fel sau altul, la o realitate care le transcende...
Obiectul apare ca un receptacol al unei forţe exterioare care îl diferenţiază de
mediul său şi îi conferă sens şi valoare... semnificaţia, valoarea lor nu se leagă de
un dat fizic brut, ci de calitatea lor de a reproduce un act primordial, de a repeta un
model mitic”3.
Simbolul deţine o anumită realitate, spune J. Chevalier, şi aceasta are un rol
activ în viaţa imaginarului, respectiv acela de a pune bazele unei logici originale,
ireductibilă la dialectica raţională4. Prin simboluri ne vorbeşte o lume, afirmă în
continuare autorul, citându-l pe C.J. Jung, iar cu cât simbolul este mai profund, cu
atât devine mai universal şi cu cât este mai abstract şi mai singular, el va fi lipsit
din ce în ce mai mult de această calitate, riscând să devină doar o alegorie ce nu
depăşeşte cadrul concepţiei conştiente5.
Principala calitate a simbolului este aceea de a media între om şi Lume, de a-i
permite individului, periodic, să-şi redescopere apartenenţa la Tot6. Simbolul este cel
care menţine legătura dintre planul orizontal şi cel vertical; prin intermediul acestuia,
vizibilul şi invizibilul, perceptibilul şi imperceptibilul se unesc7. În acest sens, între
elementele-simbol care mediază între pământ şi cer, între om şi natură, între om şi
Cosmos se situează arborii (bradul, ramura verde, mărul, alunul).
Simbol al verticalităţii, arborele semnifică viaţa în continuă evoluţie, în
ascensiune spre cer. Avându-şi rădăcinile înfipte în pământ şi crengile avântate în
înaltul cerului, „arborele înlesneşte comunicarea dintre cele trei nivele ale
Cosmosului: cel subteran, prin rădăcinile ce răscolesc adâncurile în care se
împlântă; suprafaţa pământului, prin trunchi şi crengile de jos; înaltul, prin ramurile
dinspre vârf, atrase de lumina cerului”8. Pe de altă parte, prin regenerarea sa
periodică, arborele se constituie într-un simbol pentru caracterul ciclic al evoluţiei
vieţii cosmice, primăvara fiind o înviere a vieţii universale, implicit a vieţii umane.
Dintre speciile vegetale regăsite în credinţele şi riturile autohtone, bradul,
asemenea mărului şi stejarului, este întâlnit cel mai adesea încărcat cu valenţe
magice. Trebuie să menţionăm, însă, faptul că, din punct de vedere simbolic, bradul
este diferit de pom (arbore). Astfel, în timp ce pomul, care înfrunzeşte şi desfrunzeşte
anual, exprimă ideea nemuririi prin moarte şi regenerare, fiind simbolul veacului de
3

Mircea Eliade, Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri. Mituri, vise şi mistere, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1991, pp. 13–14.
4
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, Bucureşti, Editura Artemis,
1994, pp. 58–59.
5
Ibidem, p. 59.
6
Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucureşti, Editura Paideea, 2006, p. 35.
7
Delia Suiogan, Ramura verde – valori simbolice, în „Memoria ethnologica”, nr. 30–31,
ianuarie–iunie 2009 (An IX), p. 74.
8
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., pp. 124–125.
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om, bradul exprimă aceeaşi idee prin persistenţa cetinii, fiind simbolul veacului de
veci.
Profilul mitic al bradului este cel mai vechi şi complex; în cultura populară
orală se remarcă o veche tradiţie a muntelui şi a bradului regăsită în mituri
cosmogonice, în ritualurile din ciclul vieţii, în medicina populară, dar şi ca temă
poetică. Potrivit legendelor cosmogonice, creaţia Cosmosului a fost concomitentă
cu a arborelui cosmic, care a fost întruchipat prin brad: „Fărtatul obosit şi înciudat
de incapacitatea lui creatoare a izbit cu toiagul în apele primordiale şi în locul acela
s-a deschis şi s-a ridicat falnic un brad fosforescent; picurând stropi de apă
luminoasă şi ţinând în rădăcinile lui atâta pământ cât puteau să stea pe el cel ce a
făcut Minunea cu fratele său ce-l însoţea, de asemeni obosit şi înciudat de
neputinţă. Bradul a cuprins în coroana, trunchiul şi rădăcinile lui tot cosmosul”9.
Aşadar, în mitologie, bradul se impune ca arbore uriaş; este o coloană a
cerului, acel axis mundi care asigură legătura dintre om şi divinitate, dintre lumea
de aici şi lumea de dincolo. El este un arbore central care „prin puterea sa acoperă
întreaga gândire de la cosmos până la om, de la lumea imperceptibilă până la lumea
palpabilă, devenind... scară a universului. În mitologia noastră populară pe această
scară a universului coboară divinitatea... el imprimă drumul ascensional pe care îl
străbat străbunii, cei ce trec din lumea reală, vizibilă, în lumea ireală, invizibilă”10.
Simbol al existenţei veşnice, al tinereţii fără bătrâneţe, îndreptat ca o săgeată
spre cer, bradul rămâne un simbol al civilizaţiei noastre, reprezentativ pentru lumea
creştină. Veşnic verde, tânăr şi nemuritor, bradul a inspirat, din cele mai vechi
timpuri, credinţa oamenilor acestor locuri în forţa sa vitală, desemnându-l ca
simbol al vieţii. Totodată, numeroase date iconografice vorbesc despre marea
vechime a reprezentării bradului ca frunză, dar, mai ales, ca arbore, figurat cu
rădăcini, atribut esenţial al mitului pomului vieţii11.
În tradiţiile culturii populare româneşti, bradul îmbracă valenţe sacre: „...
este vertical, mereu verde, nu îşi pierde coroana, nu moare şi nu reînvie, este mereu
veşnic. Există arbori care la diverse civilizaţii, doar prin simpla lor prezenţă au
«puterea» şi propria lor lege de evoluţie, repetând ceea ce pentru experienţă este
întreg cosmosul. Pe când la noi, «arborele vieţii» – bradul – prin sine are verticalitate,
prin veşnicia verdelui, el însuşi devine veşnic; el este universul propriu satului
civilizaţiei noastre arhaice, dar este şi însuşi Universul pentru că îl repetă şi îl
rezumă şi în acelaşi timp îl simbolizează”12.
9

Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1985,
pp. 484–485.
10
Doina David, Bradul şi simbolistica sa în arta populară românească, în „ANGVSTIA”, nr. 2,
1977, p. 400.
11
Romulus Antonescu, Dicţionar de simboluri şi credinţe tradiţionale româneşti, p. 75, a se vedea:
http://cimec.ro/Etnografie/Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Dictionar-Simboluri-CredinteTraditionale-Romanesti.pdf (accesat în 6.06.2019).
12
Doina David, op. cit., p. 400.
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Despre sacralitatea bradului se regăsesc consemnări încă dinaintea erei
noastre, în mitologia antică: „După relatările elinilor, bradul a fost considerat în
Peninsula Balcanică un arbore sacru, deoarece era închinat când zeiţei Artemis a
vânătorii, când zeului Dionysos al vieţii. De aceea se întâlneşte figurat întreg sau
sub forma ramurii de cetină asociată cu iederă, în procesiuni dionisyace. Literatura
greacă relatează, cu emfază cazul metamorfozării punitive a păstorului Atys în
brad, de către Cybela, mama zeilor şi zeiţă a vegetaţiei la frigieni”13. În legendele
ebraice, plafonul din templul lui Solomon era din lemn de brad, considerat arbore
ceresc, sfânt14.
În opinia lui Romulus Vulcănescu, „bradul este sub raport mitic bipolar:
totdeauna arbore cosmic şi arbore terestru, arbore al vieţii şi arbore al morţii, arbore al
norocului şi arbore al nenorocirii, arbore benign şi arbore malign”15. Apreciat ca arbore
cosmogonic, teogonic şi antropogonic totodată, bradul „creează şi promovează viaţa în
formele şi aspectele ei multiple”, regăsindu-se în toate riturile şi ritualurile din ciclul
activităţilor calendaristice sau în manifestările rituale ce ţin de adorarea astrelor.
De asemenea, bradul îl însoţeşte pe om în momentele de referinţă ale existenţei
sale, regăsindu-se, cu precădere, în ceremonialele de nuntă şi de înmormântare,
simbolizând, şi într-un caz şi în celălalt, principiul masculin al vieţii; la nuntă, bradul
împodobit îl reprezintă pe mire, iar în ceremonialul de înmormântare, pe tânărul
„nelumit”, stins la o vârstă fragedă16. Totodată, bradul apare şi în ceremonialul de
la naştere, în secvenţa de înfrăţire simbolică între noul-născut şi un arbore, înfrăţire
ce se baza, în trecut, pe credinţa că în vârful arborelui era scrisă soarta noului
născut şi cum vârful bradului creştea mândru, tot aşa trebuia să crească şi copilul17.
Dintre manifestările mitico-rituale care au în centru simbolul bradului, în
continuarea materialului nostru ne vom opri asupra obiceiului de a face bradul la
nuntă, un obicei încă întâlnit în aşezările din Oltenia, cu precădere în mediul rural.
Nunta, cel de-al doilea prag al existenţei umane, este evenimentul care marchează,
în mod sărbătoresc, trecerea la un nou statut social; este singurul ceremonial de
trecere conservat la care protagoniştii participă conştient şi în care ambii termeni
aparţin „lumii albe”. „Acest fapt nu anulează însă ideea comunicării omului cu
verticala, deoarece unirea, realizată cu ajutorul actelor de ritual şi de ceremonial
vizează nu doar microuniversul familial sau social, comunitar, ci şi macrouniversul”18.
13

Romulus Vulcănescu, Coloana cerului, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1972,p. 29.
Ibidem, p. 35.
15
Ibidem, p. 29.
16
Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1999, pp. 295 şi urm.; Ilin-Grozoiu Loredana, Simbolismul bradului în practicile funerare
din Oltenia, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, vol. XV,
2014, pp. 169–182.
17
Romulus Vulcănescu, Coloana ..., p. 53; Idem, Mitologie..., p. 486; Narcisa Alexandra
Ştiucă, În pragul lumii albe, Bucureşti, Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi
Creaţiei Populare, 2001, p. 138.
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Întâlnim, la nivelul ceremonialului, alături de gesturi magico-simbolice, şi o serie
întreagă de elemente cu încărcătură simbolică deosebită, având funcţia de mediere
între lumi, între om şi Divinitate, între micro şi macrocosmos. Astfel, simbolica
bradului, legată de verticalitatea lui spre cer, de viaţa veşnică şi de receptarealui ca
simbol falic în contextul nunţii, explică atenţia şi grija sporită pentru împodobirea
şi securitatea acestuia în timpul ceremonialului nupţial.
În credinţa poporului român, bradul este „arborele nunţii”19, un simbol important
al căsătoriei, pus la începutul unei noi vieţi de familie. După Romulus Vulcănescu,
„arborele de nuntă prezintă cel puţin două ipostaze în mitologia română: o ipostază
în care este folosit ca instrument al unei prenunţi simbolice de tip ludic şi o
ipostază în care este folosit ca instrument al unei nunţi efective, concrete, reale”20.
În contextul nunţii tradiţionale româneşti, bradul apare ca substitut divin al
mirelui, simbolizând „viaţa veşnică, tinereţea şi vigoarea, mândria, curajul şi
verticalitatea masculină (bradul mirelui)”21. Este prezent pe întreg teritoriul etnofolcloric al ţării noastre, având funcţie augurală şi apotropaică: în Oltenia, Muntenia,
Dobrogea şi sudul Moldovei se regăseşte bradul împodobit, în Transilvania şi Banat
bradul a fost înlocuit cu steagul de nuntă, iar în nordul Moldovei cu băţul înflorat.
Datorită atributelor sale, bradul de nuntă ocupă un loc important în cadrul
ceremonialului nupţial, peste tot în ţară fiind aşezat la loc de cinste, respectat şi
venerat de către nuntaşi. Frumos împodobit, acesta este bine păzit, purtat în fruntea
alaiului nupţial şi jucat în hore de către cel mai voinic flăcău; în lipsa mirelui,
bradul însoţeşte mireasa. „Prin înfăţişare, prin modul cum este purtat şi jucat în
timpul nunţii, bradul (steagul) reprezintă puterea, bărbăţia şi virilitatea, trăsături
hiperbolizate ale viitorului bărbat”22. Fiind un simbol al longevităţii şi al veşniciei,
contactul cu bradul va transmite actantului ceremonialului această calitate, în cazul
nunţii fiind vorba despre o căsnicie durabilă.
Ceremonia gătirii bradului are loc în ajunul nunţii şi se înscrie ca unul dintre cele
mai interesante momente ale ceremonialului nupţial. Într-o consemnare mai veche din
com. Leu, jud. Dolj, se menţionează faptul că pentru acest eveniment, bradul era adus
de la munte de către prietenii mirelui: „Băiatul bradului cu alţi băieţi şi uneori cu
ginerele, cu lăutari, aduceau bradul de la dumbravă, din pădure, cu cai, car sau pe
jos”23. Conform tradiţiei, acesta trebuia să fie un brad tânăr, aproximativ de vârsta
şi înălţimea mirelui. Alegerea bradului din pădure se desfăşura după un ceremonial
anume, asemănător celui cu care se alegea bradul de naştere. După o informaţie din
19

Romulus Antonescu, op. cit., p. 75.
Romulus Vulcănescu, Coloana..., p. 57.
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1994, p. 23.
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23
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EdituraEnciclopedică, 2001, p. 100.
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judeţul Vâlcea, bradului i se cerea iertare pentru că va fi tăiat, după ce, în prealabil,
i se explica motivul tăierii: „Te-am ales fârtate / Să nunteşti la ziuă; / Te-am ales pe
tine / Din pădurea-ntreagă / Că eşti cel mai mândru, / Mândru şi fălos, / Să ţii loc
de mire / Până la nuntire, / Că tu eşti de vârsta / Împăratului nost' ...”24. Parţial,
ceremonialul tăierii şi aducerii bradului de la munte poate fi reconstituit şi din
următoarele versuri: „Hai, bradule, hai / Hai, c-am să te tai, / C-o bardă tăioasă, /.../
Hai, bradule, hai, / Nunta să-mi cinsteşti / Şi s-o-nveseleşti”25.
Paul de Alep, consemnând obiceiul nunţii în secolul al XVII-lea, în satul
Poiana din judeţul Dolj, descria coborârea bradului de la munte şi valoarea
simbolică a acestuia: ramurile de copaci, aduse cu carele de la munte, erau ascuţite
şi înfipte în ziduri, de jur împrejur, în faţa porţilor şi de-o parte şi de alta a
drumului de la biserică până la casa mirelui; explicaţia gestului este aceea că, aşa
cum frunzele acestui copac sunt întotdeauna verzi şi nu cad niciodată, tot aşa să dea
Domnul mirelui şi miresei26. Obiceiul este consemnat şi de S.Fl. Marian la sfârşitul
secolului al XIX-lea în Bucovina, în special la clasele mai înstărite, unde, înainte
de ziua cununiei se împodobeau cu brăduţi verzi casele mirilor şi marginile
drumului de la casa ginerelui până la casa miresei27.
Conform normelor tradiţionale, împodobirea bradului pentru nuntă se
desfăşura după un scenariu anume, cu respectarea tuturor secvenţelor şi regulilor
transmise de-a lungul timpului. În unele sate (Amărăştii de Jos, Ostroveni, jud.
Dolj, Brâncoveni, Spineni, jud. Olt) activitatea se desfăşura în joia sau vinerea
dinaintea nunţii, dar, în cele mai multe aşezări „gătirea” bradului avea loc sâmbătă
seara, în ajunul evenimentului. Participau tineri din partea mirelui şi a miresei,
prieteni apropiaţi ai acestora.
După mai multe informaţii, bradul se împodobea la mireasă, unde era adus,
fie de către ginere, fie de alţi băieţi trimişi de acesta: „Ginerele aducea bradul de la
Tg. Jiu sau din pădure, cu căruţa sau pe jos. Îl găteau sâmbătă seara la mireasă
acasă”28, „băieţi şi fete îl făceau de sâmbătă seara la casa miresii [unde] rămânea
până duminică dimineaţa când veneau nuntaşii să ia mireasa”29, „bradul era
împodobit de fete şi flăcăi la casa miresei, sâmbătă seara, după ce se lua zestrea”30.
În alte aşezări, precum comuna Ilovăţ, jud. Mehedinţi, bradul era împodobit
la casa mirelui, de unde era dus, a doua zi, dimineaţa, la mireasă: „Băieţii aduceau
steagul din pădure. Fetele făceau steagul sâmbătă după amiază, la ginere”31, iar în
24
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judeţul Olt, la Verguleasa, „O rudă a băiatului cumpăra de la oraş bradul; îl ducea
la mire unde se împodobea joi seara cu hârtie de diferite culori. Vineri îl duceau la
mireasă unde îi mai puneau mere şi covrigi”32. Mai aproape de zilele noastre, dar şi
în prezent, acolo unde obiceiul se mai păstrează, bradul se împodobeşte duminică
dimineaţa, la casa unde are loc nunta.
În momentul împodobirii, bradul este aşezat pe o masă rotundă, mică, în
curte. Într-o atmosferă de veselie, cu cântec şi joc, prietenii mirilor participau la
„gătirea” acestuia cu panglici multicolore, flori, mere, zahăr, nuci, covrigi, batiste,
basmale, care trebuiau să fie albe şi roşii. Albul este simbol al virginităţii miresei şi
al caracterului sacru al uniunii sexuale, iar roşul exprimă dragostea, având şi un
puternic rol apotropaic. În vârful bradului se leagă o batistă sau se pune un măr ori
busuioc, pentru a aduce noroc şi bogăţie. Astfel încărcat, bradul nupţial „reprezintă
pomul vieţii, semnificând belşugul, rodnicia şi perenitatea; acest brad se asociază
cu mirele pe care îl figurează simbolic în actele rituale menite să-i apropie pe cei
doi tineri şi să stabilească legături cât mai trainice între cele două case şi două
familii pe cale de înrudire”33.
În unele aşezări din judeţul Gorj (Cloşani, com. Padeş şi Olteanu, com.
Glogova), partea de jos a bradului, de unde se ţinea cu mâna, era curăţată de coajă
şi înfăşurată cu brăciri. La Spineni, jud. Olt, după ce îl terminau de împodobit,
mirele stropea bradul cu vin34. În acest context ritual, vinul, asemănător apei, deţine
un rol purificator. La final, fetele şi flăcăii care au împodobit bradul încingeau o
horă în jurul acestuia, la care participau şi alţi invitaţi la nuntă. Ulterior, pe tot
parcursul ceremonialului nupţial, bradul va fi purtat de către brădar (stegarul,
cumnatul de mână), un băiat necăsătorit, prieten cu mirele.
Romulus Vulcănescu, consemnând funcţia ceremonială a bradului de nuntă,
descrie ritualul împodobirii acestuia la casa mirelui, unde „«gătitul bradului» era o
activitate de tipul şezătorii. Bradul se gătea jucându-se hora în jurul lui şi din joc
punându-i-se câte o podoabă astfel încât întreaga operaţie să descopere toate
faţetele şi valenţele dinamice ale împodobirii ludice”35. A doua zi, dimineaţa,
brădarul, însoţit de colăceri mergeau la casa miresei, unde avea loc «predarea
bradului» către aceasta. După colăcărie, se făcea hora bradului, când se rostea
textul: Bradule, brăduţule / Te jucăm, drăguţule / La casa miresii / Şi-a împărătesii /
Ca să ţii tu parte / Mirelui departe ...36.
În satele oltene, un alt brad se împodobea pentru poartă, atât la casa miresei,
cât şi la mire. Astfel, între stâlpii porţii era confecţionată, din crenguţe de brad, o
arcadă care se decora cu flori şi panglici din hârtie creponată, divers colorată. De
asemenea, tot cu brăduţi era împodobită şi locaţia unde avea loc petrecerea după
cununie (ospăţul).
32
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Ceremonia împodobirii bradului se regăseşte şi în Transilvania, unde
acesta, după cum am menţionat în rândurile de mai sus, a fost înlocuit cu steagul de
nuntă. Aici, sâmbătă seara, la casa mirelui avea loc cusutul steagului de nuntă care,
după cum precizează Gail Kligman, era ataşat unei lănci de aprox. 2 metri37. Era
utilizată o lance simplă pe care erau prinse baticuri oferite de prietene, batiste şi
coliere legate peste năframe de culoare neagră, albă, verde şi roşie. Se mai adăugau
şi alte obiecte, cu simbolică bogată: oglindă (pentru alungarea spiritelor rele),
verdeaţă, legată de părţile steagului (care formează cununa steagului), clopoţei,
batiste, panglici, bijuterii. După ce a fost cusut, ca şi în alte regiuni ale ţării, are loc
jocul steagului. În opinia lui G. Kligman, „cusutul şi jocul steagului reprezintă
despărţirea rituală a mirelui de prietenii lui holtei, de ocaziile de a face curte (hora
duminicală) şi de prerogativele tinereţii”38.
La nunţile din unele regiuni ale ţării, bradul, ca simbol masculin, formează
cupluri divine cu un alt obiect ritual, ce simbolizează principul feminin. Astfel, în
Transilvania, bradul este înfipt într-un cozonac aşezat pe masă, element ritual care,
prin simbolismul său, aparţine categoriei simbolurilor feminine39. La Schitu, jud.
Olt, mireasa agăţa într-o ramură a bradului pâine făcută în casă40. În Muntenia,
bradul mirelui se pune într-o găleată cu apă, adusă de către mireasă împreună cu
cumnatul de mână de la izvor şi aşezată în mijlocul curţii; în jurul lor se joacă o
horă41. În această conjuncţie simbolică, apa şi recipientul în care a fost pusă (găleata)
reprezintă principiul feminin; rolul ritual al bradului şi al găleţii cu apă este evidenţiat şi
de faptul că, după ce se termină hora ce confirmă „unirea simbolică a stihiei masculine
cu cea feminină”, bradul se pune pe pat, în colţul miresei, iar găleata cu apă e jucată de
nuntaşi într-un dans ritual, numit „jocul găleţii” sau „jocul apei”42.
Un alt obicei specific satelor olteneşti era acela de a urca bradul împodobit
într-un pom sau în vârful unei prăjini cât mai înalte, de unde trebuia să fie coborât
înainte de a pleca la Biserică, pentru cununie. Astfel, la Pristol, judeţul Mehedinţi,
„Până la cununia religioasă, bradul era ţinut la casa miresii; după ce era gătit,
trebuia urcat într-un pom, cât mai înalt posibil (pe vremuri se urca în vârful unei
prăjini anume făcută)”43. Asemănător şi la Păuşeşti, jud. Vâlcea, unde „bradul este
uns cu untură şi suit de socru mic cu nişte băieţi într-o prăjină înaltă. Când vine pe
la ora 12 ginerele cu alaiul să ia mireasa are loc o întrecere între flăcăii care pot să
se urce pe prăjină până în vârf să dea jos bradul”44. De la câştigător, bradul era luat
37
Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania, Ediţia a
II-a, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 64.
38
Ibidem.
39
Ivan Evseev, Simboluri folclorice. Lirica de dragoste şi ceremonialul de nuntă, Timişoara,
Editura Facla, 1987, p. 192.
40
Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri..., p. 103.
41
Elena Sevastos, Nunta la români, 1889, p. 152.
42
Ibidem; Ivan Evseev, Simboluri folclorice…, p. 192.
43
Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători şi obiceiuri..., p. 105.
44
Ibidem, p. 105.
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de către brădar în schimbul unei sume de bani. În Mehedinţi, bradul era coborât din
pom de către cumnatul de mână.
La Polovragi, jud. Gorj, înainte de a se pleca la cununia religioasă se juca
hora bradului: „La Hora de mână, când se lua mireasa la cununie, [bradul] era jucat
în faţa casei. Cu coada lui se făcea o cruce pe o pâine şi se spunea: «Sfânta Troiţă
să ne fie de o fiinţă», «Sf. Hristos să ne fie de folos», «Maica Precistă să ne fie de
ajutor». De trei ori”45. Apoi, bradul era luat la biserică, unde stătea lângă tinerii
căsătoriţi până se termina slujba.
În judeţul Vâlcea, la Păuşeşti, Hora bradului se repetă şi după cununia
religioasă, în faţa bisericii, de trei ori46. Observăm prezenţa horei pe întreg parcursul
ceremonialului, care, datorită funcţiei sale magice, ajută la trecerea actantului dintro stare în alta. După cum notează Delia Suiogan, în ceremonialul nupţial, „hora
bradului, hora cununii, hora schimburilor pot fi considerate rituri de sacrificiu;
intrarea în horă a miresei/mirelui după îndeplinirea anumitor acte ceremoniale,
îmbrăcarea, învelirea, bărbieritul, luarea iertăciunilor, încununarea reprezintă atât o
formă de consacrare, dar şi una de iniţiere. Toate aceste rituri au ca scop ultim
anularea distanţei dintre cei doi actanţi, anularea contrariilor şi contopirea lor în
acel Unu”47.
Un loc important îl ocupă şi oraţiile, care contribuie la reliefarea dominantelor
semnificative ale momentului „ajutând la proiectarea în plan mitic şi poetic a
realităţii”48. Există un „cântec al bradului” şi oraţii speciale numite „vorbele
bradului”.
În opinia lui Ion Şeuleanu, „Oraţia bradului are sensul unui mesaj al mirelui
către mireasă, în care sunt implicate, însă, şi elemente de descriere a
ceremonialului. Se face mai întâi o descriere a drumului parcurs de brădar şi de
ceata sa de la casa mirelui la casa miresei, apoi se transmit, din partea mirelui,
poruncile de cinstire a bradului şi poruncile de pregătire pentru primirea mirelui”49.
Redăm în continuare o variantă de oraţie, culeasă de Gh. Fira din judeţul Vâlcea:
„La fata Dumneavoastră mă-nchin / Ca la o ramură de măslin / Şi vă aduc acest
brad înalt / De împăratu’ nostru-mbrăcat, / Să-l stăpânească voioasă / Cu toată casa
sănătoasă; / Şi mi-a zis împăratul nostru / Să fie cinste şi auzul vostru / Ca să-l
înălţaţi / Şi să-l împlântaţi / Sus pe vârf de munte / Unde-s fete multe / Ca ele să-l
stropească / Să nu se ofilească; Dacă muntele e departe / Şi n-aveţi care ferecate /
Apoi tânărul nostru-mpărat / La faţă s-a-mbujorat / Şi aşa mi-a cuvântat…”50.
După nuntă, bradul este aşezat în faţa casei tânărului cuplu, la colţul
locuinţei sau într-unul din stâlpii porţii, unde rămâne până se usucă. Adesea, bradul
45
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47
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se punea sus, pe casă, pentru a nu fi luat de nimeni, pentru că, în cazul în care este
luat şi dus la o răspântie, casa celor tineri „se risipeşte”51sau, în alte situaţii, era
prins la o anexă din gospodărie: „Luni dimineaţa «se adăpa» mireasa. Cumnatul de
mână lua cu sine bradul şi însoţit de mireasă şi mire şi de alţi flăcăi şi fete se
duceau la fântână. Mireasa răsturna la fântână o găleată de apă. Cumnatul de mână
punea bradul în găleată, iar mireasa rupea din brad şi împărţea. Cu restul bradului
venea la casa mirelui, unde bradul era prins la pătul sau magazie”52.
Aşadar, bradul ocupă un loc important în cadrul ceremonialului nupţial, unde
apare ca model al divinităţii masculine. Alături de alte elemente încărcate cu sens şi
valoare, regăsite în cadrul ceremonialului (colacul, apa), bradul imprimă, prin
simbolica lui, o puternică amprentă magico-rituală asupra întregului ceremonial.
SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE SYMBOLISM
OF THE FIR TREE WITHIN THE WEDDING CEREMONY
IN OLTENIA
(Abstract)
In the spiritual culture of the Romanian people, the fir tree is considered a sacred
tree, an axis mundi that makes the conection between sky and earth. Charged with sacred
valences, the tree accompanies the human being in major moments of life and is also
present in rituals in the cycle of calendar activities or in ritual manifestations related to the
adoration of the stars.
Because of its attributes of giant, vertical, eternal green and immortal tree, the tree
occupies an important place in the wedding ceremony, where it is a substitute for the
groom. In the way it is decorated during the wedding, the tree represents the energy, the
health, the power, the features of the future man. Also, as a symbol of longevity and
eternity, the contact with the fir tree will send the actress to the ceremony this quality, in the
case of the wedding that expresses the idea of a lasting marriage.
Keywords: Oltenia, traditional mentality, the fir, symbolism, the wedding ritual.
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TOIAGUL – OBIECT RITUAL, SEMN AL PUTERII
ŞI AL ÎNŢELEPCIUNII
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU**
Din cele mai vechi timpuri, toiagul însoţea călătorul, fiind sprijin la mers sau
apărător în faţa primejdiilor. Însemn al drumeţului, toiagul era un obiect indispensabil
în depăşirea obstacolelor ivite, dar ajuta şi la înaintare în cazul unui defect fizic.
Sprijinit de poartă sau uşă, toiagul era considerat, în mod simbolic, un instrument
de pază al casei fără stăpân, lăsată neîncuiată.
Potrivit credinţelor populare, toiagul face parte din categoria adjuvanţilor
sufletului călător spre Împărăţia Divină. Cu toiagul, sufletul se apără de câinii
morţilor care îl latră în prima noapte, necunoscându-l1. În mai multe localităţi din
Transilvania, după înmormântare, două sau trei rude apropiate ale decedatului
mergeau noaptea la mormânt, îl stropeau cu apa adusă într-un ulcior şi aprindeau
toiagul cât timp acestea făceau 15 metanii. Se credea că astfel erau îmblânziţi căţeii
pământului. Lumânarea de ceară rămasă se ducea la biserică2.
Toiagul mortului, numit în raport de zona etnografică stat, trupnic, boi,
lumină de stat, privighetoare este o lumânare egală cu lungimea trupului decedatului,
confecţionată din ceară de albine, pe un fitil, împletită în cercuri concentrice şi
aprinsă în anumite momente ale desfăşurării ceremonialului funerar. În Oltenia,
toiagul de înmormântare se numeşte stat, se confecţionează de către o femeie
curată dintr-un fir de aţă de tors şi se aşează pe pieptul mortului. Se aprinde când
preotul citeşte rugăciunile de ieşire a sufletului, în timpul slujbei acasă şi în
biserică, precum şi când se fac opririle sau odihnele la troiţe, la răscruci de drum, la
trecerea peste un pod. Discul făcut din lumânări care a rămas se va aprinde timp de
patruzeci de zile pe mormânt de către femeia care se ocupă cu tămâiatul sau va fi


Articolul face parte din proiectul de cercetare Cultură populară şi valori spirituale în
Oltenia. Permanenţă şi schimbare în practica obiceiurilor calendaristice şi cele legate de existenţa
umană, inclus în programul de cercetare al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. NicolăescuPlopşor”, Craiova: „Dezvoltarea economico-socială, politică şi culturală a Olteniei istorice, condiţia
integrării în comunitatea euroregiunilor”. O parte din material a fost susţinut în cadrul simpozionului
internaţional „Mehedinţi, istorie, cultură şi spiritualitate”, ediţia a XI-a, organizat de Mitropolia
Olteniei, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Drobeta Turnu-Severin, 7–9 mai 2018.
**
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova al Academiei Române; e-mail: lorelayy2007@yahoo.com.
1
Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti,
Editura Fundaţiei Culturale, 1999, p. 221.
2
Simion Florea Marian, Înmormântarea la români,. Studiu etnografic, Bucureşti, 1892,
pp. 155–156.
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 273–280

274

Loredana-Maria Ilin-Grozoiu

îngropat alături de decedat: „Mai demult, statul îl făcea o femeie bătrână care se
ocupa de ale mortului, din ceară curată de albine pe o sfoară de cânepă de lungimea
mortului. Statul este aşezat ca un colăcel pe pieptul mortului lângă mâinile
încrucişate şi se aprinde când vine popa să citească de ieşirea sufletului, când vine
să-l ia de acasă popa pe mort în ziua înmormântării şi în biserică în timpul slujbei.
Pe măsură ce arde, se desface din el. Se ridică de pe pieptul mortului şi se dă femeii
care tămâie să-l aprindă la mormânt 40 de zile. De stat trebuie să ai mare grijă, să
nu-l ia femeile că fac vrăji cu el. Tot vrăji fac şi cu piedica mortului, o sfoară
groasă roşie cu care se leagă picioarele mortului. Picioarele mortului se dezleagă
când spune popa în biserică, sfoara se rupe şi se lasă în tron”3. Se crede că, pe
această lumânare specială se reazimă sufletul mortului ca pe un adevărat toiag când
călătoreşte spre cealaltă lume.
Alexandru Lambrior, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nota
că în Moldova, pentru confecţionarea toiagului de ceară, era utilizată şi lumânarea
care a fost ţinută muribundului în mână când i-a ieşit sufletul4. În legătură cu ceara
lumânărilor, trebuie avute în vedere şi atributele sacramentale ale albinei, aceasta
simbolizând sufletul în culturile tradiţionale ale mai multor popoare: la egipteni,
sufletul vine de la zeul Ra, ale cărui lacrimi se transformă, pe pământ, în albină; în
India, se crede în Uriaşi ai sufletului care sălăşluiesc în albine; în Bucovina,
potrivit credinţelor populare, sufletele celor care au săvârşit fapte bune se
transformă în albine, iar în Lumea Lui Dumnezeu albinele sunt sufletele oamenilor
plăcuţi acestuia5.
Ion Ghinoiu ne furnizează date importante despre atestarea obiceiului de a i
se confecţiona mortului un toiag în Moldova, Transilvania şi Banat. În unele părţi
din Moldova, lumânarea de ceară se răsucea pe un toiag de lemn, căpătând
înfăţişarea stâlpului funerar, cu şarpele încolăcit în jurul său6. Astfel, obiceiul în
care o mare însemnătate se dă toiagului are o vechime incontestabilă, este răspândit
şi atestat de cercetările de specialitate în toate teritoriile locuite de români7.
Deoarece aceluiaşi câmp semantic al toiagului aparţin nuiaua şi băţul, vom
aduce în discuţie câteva ritualuri care promovează valenţele etnologice ale acestora
în spaţiul etnografic oltenesc.
Nuiaua de alun este folosită la măsurarea mortului în scopul confecţionării
locuinţei postume. În zona Gorjului, această nuia, după utilizare, se rupe în trei
bucăţi şi se aruncă în mormânt.
3
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Toiagul, o ramură sau un băţ de pom roditor, apare implicat şi în ceremonialul
de pomenire a defunctului. În Oltenia, toiagul mortului este de alun, corn sau măr
şi are în vârf fixată o lumânare care se aprinde în cadrul procesiunii religioase
săvârşite de către preot. Toiagul este împodobit şi cu măr (poate fi înlocuit la
nevoie şi cu alte fructe), covrig (colăcel), o bucată dreptunghiulară de pânză
(prosop, batic sau batistă) pe care este înnodat un ban de metal şi un bucheţel de
flori, iar lângă el se pune o oală de pământ (sau un vas cu apă). La toate soroacele
de pomenire individuală, toiagul este dăruit împreună cu mâncarea şi o găleată cu
apă sau o oală de pământ unui copil sau unui adult de acelaşi sex cu cel decedat.
Potrivit credinţelor populare, toiagul trebuie aşezat în capul mesei întrucât va păzi
mâncarea. Şi în Banat, toiagul, substitutul mortului, era incinerat simbolic:
„...aşezându-se cu toţii la masă, se stinge lumânarea şi se pune băţul pe un scaun
lângă masă, ţinând astfel locul mortului”8.
În practicile funerare, mărul (creanga şi rodul) dobândeşte valenţe integratoare:
după depăşirea tuturor obstacolelor, sufletul decedatului este integrat în Lumea de
Dincolo, în familia moşilor şi strămoşilor mitici. Colacul, prosopul şi florile
dovedesc o simbolistică aparte, fiind percepute, în mentalul colectiv ca mijloace
care au puterea de a ajuta sufletul să depăşească piedicile puse în calea sa.
Băţul de alun (răbojul) apare implicat şi în ritualul slobozitului apei la râu
sau la jgheabul unei fântâni la şase săptămâni de la decesul unei persoane.
Deoarece ritologiei apei i-am dedicat studiul Simbolismul apei în riturile de trecere
din Oltenia, apărut în anul 2014, în „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor
«Constantin Brăiloiu»”9, vom preciza doar că pe răboj este însemnat, prin crestături,
numărul găleţilor aduse înainte de răsăritul soarelui de către fiecare nubilă timp de
patruzeci de zile de la deces. Băţul de alun, rupt în două sau în trei bucăţi şi cele
trei lumânări aprinse la cele două capete sunt aşezate într-un suport de coajă de
dovleac (troacă, cotovaică) căruia i se dă drumul să plutească pe o apă curgătoare.
În credinţele populare, dacă troaca de dovleac va ajunge la mijlocul pârâului şi va
pluti, fără să se răstoarne, înseamnă ca izvorul a fost primit, dacă nu, trebuie să i se
dea mortului multă apă de pomană.
Băţul de alun dobândind virtuţi de consacrare şi integratoare apare pe parcursul
ceremonialului nupţial, după cum relevă o informaţie din Oltenia: „Dimineaţa
devreme, mireasa cu nuntaşii tineri şi cumnatul de mână pleacă să adape bradul la
o fântână către răsărit. Ia cu ei o găleată pe care o duc cu ajutorul unui băţ de
alun”10. În ceremonial este implicată fântâna, simbol al fertilităţii.
Puterile magice ale băţului de alun se regăsesc şi în anumite momente ale
ciclului calendaristic, dintre care, în continuare, vom trece în revistă câteva
exemple din varietatea contextelor rituale în care apare implicat.
8
Theodor Burada, Datinile poporului român la înmormântări, în „Opere”, vol. III. Folclor şi
Etnografie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1978, p. 34.
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În Oltenia şi Banat, în ajunul Crăciunului, cetele de colindători purtau în
mână beţe de alun (colindeţe sau colinde) pregătite din timp. Redăm o descriere
amplă a confecţionării colindelor în judeţul Vâlcea: „Cu două săptămâni înainte de
Crăciun copiii se duceau în pădure, după beţe de alun, alegând pe cele mai drepte şi
netede în coajă. Se spune că beţele trebuiau procurate din timp, ca să nu vină
părintele Ignaţi cu ţipătul porcilor „să le strâmbeze”. Le aşezau la uscat, după sobă,
şi, în noaptea spre Ignat, tatăl copiilor dintr-o casă le cojea, le înfăşura în belterii
(fâşii) din coajă de tei şi le înnegrea la fumul de la coş sau la cel produs din focuri
aprinse din coajă de mesteacăn. După afumare, fâşiile din coajă de tei se
îndepărtau, beţele rămânând frumos ornamentate. Pentru a putea fi aprinse ca nişte
torţe, în vârfuri se fixa coajă de cireş11. În timp ce rostesc urările, colindătorii
scormonau cu ajutorul beţelor de alun în focul din vatră : „Bună dimineaţa la Moş
Ajun / Că-i mai bună a lui Moş Crăciun / Porcii unturoşi / Oamenii sănătoşi / Câte
cuie pe casă / Atâţia poli pe masă / O mie de vaci, cai, boi, / Capre, porci, oi, / Şi
mai multă sănătate / Că-i mai bună decât toate”12. Urările au în vedere o stare bună
de sănătate, sporul casei şi prosperarea belşugului.
Tot de Crăciun, care este şi sărbătoare dedicată sufletelor morţilor, aceste
beţe de alun ornamentate se dau de pomană sau sunt înfipte de copii lângă cruce,
pentru a fi acestora de folos în călătoria din noaptea de Ajun a Crăciunului13.
În funcţie de tehnica ornamentaţiei, Petru Caraman identifică în studiul său
două variante ale toiagului de colindător: toiagul ornat prin afumare şi cel sculptat.
În opinia sa, acestea amintesc despre vechi reprezentări ale şarpelui alb şi a celui
negru, care se încolăcesc formând fie benzi spiralate alternative, fie romburi.
Element de recuzită, toiagul colindătorilor, potrivit autorului, nu este înrudit cu
thrs-ului dionisiac, caduceul lui Hermes-Mercur sau sceptrul lui Janus14.
Practicile rituale de la Mucenici, precum şi cele de la Joimari legate de cultul
morţilor implică de asemenea băţul de alun care dobândeşte potenţe sporite.
Potrivit mentalului popular, în aceste zile cei trecuţi dincolo („moşii”) se întorc
pentru moment pe pământ şi solicită anumite drepturi. În sprijinul credinţei în
întoarcerea sufletelor celor decedaţi cu prilejul sărbătorilor de primăvară pot fi
aduse următoarele mărturii: „La Mucenici şi de Joimari aprindem focurile
dimineaţa în bătătură şi la cimitir cu surcele de alun pentru a se încălzi morţii
noştrii. Lemnele de alun aduse din pădure se rup în mai multe bucăţi, nu se taie cu
toporul. Lângă foc, pe o măsuţă joasă cu trei picioare pe care o am de la părinţii
mei, acum nu se mai fac, punem ulcele cu apă şi vin ca să-şi potolească setea. În
11
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12
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Petru Caraman, Descolindatul în orientul şi sud-estul Europei. (Studiu de folclor comparat),
ediţie îngrijită şi postfaţă de Ion H. Ciubotaru, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
1997, pp. 412–415.
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jurul mesei punem şi scăunele mici ca să se odihnească”15 ; „La Joimari ne sculăm
devreme şi facem focurile în curţi cu lemne de alun sau boj că vin morţii pe la noi.
Lângă focul aprins aşezăm o masă pe care punem colaci cu lumânări şi căni cu apă.
Cei plecaţi dintre noi vin şi se încălzesc, mănâncă şi pleacă. Se spune că dacă nu-i
aştepţi vin şi pleacă supăraţi”16. Se remarcă grijă deosebită şi atenţia acordată
întoarcerii moşilor şi strămoşilor cu ocazia celebrării unor evenimente creştine.
Alături de vegetal, dobândesc virtuţi de consacrare şi integratoare colacul, lumânarea
şi apa, simboluri întâlnite şi în alte contexte rituale. Sunt valorificate şi disponibilităţile
focului ritual, element polarizator care traversează, ca şi în alte regiuni ale ţării,
întregul an calendaristic.
Toiagul este asociat cu dansul care îndeplineşte funcţii rituale legat de
sărbătorile de vară, cel al Căluşarilor. La începutul secolului al XX-lea modelul
ritual al căluşului este atestat de către Ionuţ Semuc în Câmpia Dunării (ambele
maluri), în Transilvania, Banat şi în sudul Moldovei17. În cadrul derulării
secvenţelor obiceiului, toiagul apare ca element de recuzită magică, fiind purtat de
către vătaf şi de către ceilalţi dansatori.
Toiagul are valoare de semn distinctiv şi de simbol al unei autorităţi sau
demnităţi. Toiagul arhieresc (lat. baculus pastoralis) este însemnul distinctiv purtat
de ierarhi şi monarhi de rang înalt ai bisericii creştine apusene şi de răsărit care
simbolizează autoritatea păstorească şi dreptul de jurisdicţie. La primirea toiagului
de păstor se rosteşte rugăciunea: „Toiagul puterii tale ţi-l trimite Domnul din
Sion”18. Este confecţionat din lemn sau metal şi este împodobit în partea de sus cu
un ornament reprezentând doi şerpi afrontaţi ce simbolizează înţelepciunea
pastorală19 peste care se suprapune un glob, surmontat de o mică cruce. Prototipul
toiagului de păstor este în Vechiul Testament toiagul lui Aaron: „Apoi Moise a pus
toiegele înaintea Domnului, în cortul adunării. Iar a doua zi au intrat Moise şi
Aaron în cortul adunării şi iată toiagul lui Aaron, din casa lui Levi, odrăslise,
înmugurise şi făcuse migdale”20. Astfel, pateriţa simbolizează puterea de a păstori
Biserica şi autoritatea pastorală a arhiereului.
În Vechiul Testament, Moise este ales de Dumnezeu în vederea eliberării
poporului evreu din robia egipteană. Îi încredinţează acestuia misiunea conducerii
şi a îndrumării spre Ţara Sfântă prin semnul vizibil al puterii care este toiagul: „Iar
tu ridică-ţi toiagul şi-ţi întinde mâna asupra mării şi o desparte, şi vor trece fiii lui
Israel prin mijlocul mării ca pe uscat. Iată, Eu voi învârtoşa inima lui Faraon şi a
15

Inf. Maria Rădulescu, 68 de ani, localitatea Bălceşti, jud. Vâlcea, 2016.
Inf. Ioana Roman, 55 de ani, localitatea Bărboi, jud. Dolj, 2016.
17
Ionuţ Semuc, Însemne ale căluşului, în „Studii şi comunicări de etnologie”, tomul XXXII,
serie nouă, 2018, p. 46.
18
Psalmii, 109: 1–7.
19
„Iată, Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi
nevinovaţi ca porumbeii” (Matei 10, 16).
16

20

Numerii 16: 7–8.

278

Loredana-Maria Ilin-Grozoiu

tuturor Egiptenilor, ca să meargă pe urmele lor. Şi-Mi voi arăta slava Mea asupra
lui Faraon şi asupra a toată oştirea lui, asupra carelor lui şi asupra călăreţilor lui”21.
În acest sens, din întâlnirea iniţială a lui Moise cu Dumnezeu, toiagul a fost o
mărturie a puterii şi a prezenţei lui Dumnezeu, iar aruncarea acestuia, după poruncă,
la pământ şi transformarea lui în şarpe simbolizează, după cum spun Sfinţii Părinţi
ai Bisericii creştine, prezenţa lui Iisus în mijlocul oamenilor, moartea şi îngroparea
Sa în vederea răscumpărării şi eliberării omului din robia păcatului.
De asemenea, toiagul de păstor al lui Moise simbolizează păstorirea Bisericii
de către Iisus prin îndrumarea evanghelică a preceptelor morale şi a acţiunilor Sale
eliberatoare pentru întreaga umanitate.
În Noul Testament, însuşi Domnul Hristos foloseşte alegoria toiagului pentru
a desemna pe cei care sunt aleşi să conducă propriile lor suflete spre mântuire: „Şi
celui ce biruieşte şi celui ce păzeşte până la capăt faptele Mele, îi voi da lui
stăpânire peste neamuri. Şi le va păstori pe ele cu toiag de fier şi ca pe vasele
olarului le va sfărâma, precum şi Eu am luat putere de la Tatăl Meu”22.
Bastonul /„cârja lui Dumnezeu” ca însemn sacru al puterii divine se
regăseşte în legende, colinde ori basme. Cu titlu exemplificativ, o legendă
surprinde valenţele cosmogonice ale acestui obiect divin: „Pământul are un singur
stâlp pe care se ţine şi care stâlp e ciomagul lui Dumnezeu”23. Acest stâlp susţine
basmaua spoită cu pământ din ghearele racilor, prinşi din fundul Apelor de către
Dracul, basma care formează pământul care se sprijină şi în prezent pe acel
ciomag24. Potrivit acestei legende cosmogonice, încă de la început Dumnezeu ar fi
făcut un singur stâlp pentru a sprijini pământul să nu se prăbuşească în apă. Vasile
Filip sublinia că atât Pomul-axă, cât şi „cârja lui Dumnezeu”, „concretizează un
principiu creator prim, consubstanţial cu Dumnezeu însuşi sau chiar „mai vechi”
decât acesta, aşa cum sugerează concluzia motivului disputei sfinţilor pentru
vechime într-o colindă despre pedepsirea lui Iuda, conform căreia cârja ar fi „mai
mare” atât decât Fiul cât şi decât Tatăl”25.
În conformitate cu o altă legendă cosmogonică, creatorul este Dumnezeu
care întemeiază macrocosmosul în acel punct în care se înfige toiagul: „Dumnezeu,
umblând pe ape, a înfipt toiagul şi s-a făcut pământ”26.
Potrivit unei legende creştine privitoare la viaţa Sfântului Grigorie Teologul
care a trăit în secolul al-IV- d. H., odată cu moartea trupului viaţa nu se termină,
sufletul (întruchipat de toiag) fiind cel care îşi continuă existenţa şi în Lumea de
21

Ieşirea 14, 16–17.
Apocalipsa 2: 25–27.
23
Legendele românilor, vol. I Legendele Cosmosului, ediţie critică şi studiu introductive de
Tony Brill, Bucureşti, Editura „Grai şi suflet – Cultura naţională”, 1994, p. 139.
24
Ibidem.
25
Vasile Filip, Universul colindei româneşti. În perspectiva unor structuri de mentalitate
arhaică, Bucureşti, Editura Saeculum, 1999, p. 78.
26
Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului român, Cernăuţi, 1903, p. 15.
22
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Dincolo27: „... pe vremea când Sfântul Grigore era om pe pământ s-a oprit la o
fântână şi a înfipt toiagul în pământ şi s-a aplecat să bea apă; atunci, Arhanghelul
Mihail i-a luat sufletul, apoi au purces la drum împreună. Amintindu-şi de toiagul
uitat, sfântul s-a întors din drum şi l-a găsit la fântână sub forma unui pom înflorit,
iar alături, un stârv”28.
În colindele despre Furarea astrelor, „cârja lui Dumnezeu” este unul din
obiectele sacre ale Raiului jefuite de către Iuda, demon „pe rând, sau simultan, (...)
chtonian, acvatic, aerian şi igneu pentru că, fiiind o întruchipare a Haosului
precosmogonis, el conţine, în stare virtuală şi nediferenţiată, toate cele patru «stihii
primordiale»”29. Răpirea acestor obiecte (dintre care menţionăm: soarele, luna,
stelele, „toiagul de judecată”, „băţul de vitejie”, „scaunul de judecată”, „cununa
raiului”, spicul cel mai bun) periclitează ordinea cosmică, determină „întoarcerea
Haosului, prilej al unei noi Creaţii şi al reînnoirii lumii”30.
Prezenţa unui complex de rituri, ritualuri şi practici ceremoniale legate de
toiag (cu variantele sale) în spaţiul etnografic românesc dezvăluie, la o cercetare
detaliată, implicaţii profunde de ordin mitico-religios. De asemenea, virtuţi miticomagice ale toiagului sunt evidente şi în speciile folclorice, cu precădere în legende,
colinde şi basme.
Toiagul mortului, cu multiplele denumiri ce evidenţiază rolul acestuia, îl
putem înscrie în seria simbolurilor Axei Lumii. Acest obiect ritual are o formă de
spirală, simbol al drumului sufletului după moarte. În călătoria pe care o face
sufletul după moarte este esenţială alegerea corectă a căii spre dreapta. Tot de la
stânga spre dreapta are loc şi mistuirea ritualică a lumânării de ceară.
De asemenea, toiagul este semn al conducerii şi al puterii, simbol al
înţelepciunii şi al alegerii omului de către Dumnezeu într-o poziţie de stăpânire şi
îndrumare în raport cu oamenii.
TOIAG – RITUAL OBJECT, SIGN OF POWER AND WISDOM
(Abstract)
The presence of a complex of rites, rituals and ceremonial practices related to toiag
(circular-shaped candle; staff), in the Romanian ethnographic space, unravels, when
researched thoroughly, profound mythical-religious implications. Moreover, mythical and
27

Despre perpetuarea credinţelor şi tradiţiilor potrivit cărora sufletul supravieţuieşte morţii
trupului, vezi Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Concepte, credinţe şi tradiţii privind nemurirea sufletului
şi cultul morţilor, Craiova, Editura Universitaria, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014.
28
Narcisa Alexandra Ştiucă, Spirala sărbătorilor. Rosturi, tâlcuri şi desluşiri, Sibiu, Editura
„Astra Museum”, 2014, p. 101.
29
Andrei Oişteanu, Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească,
Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 41.
30
Vasile Filip, op. cit., p. 91.
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magical virtues of the toiag are also evidenced in the folkloric sub-genres, preponderantly
in legends, carols and fairy tales.
The toiag of the dead person, with its multiple denominations that evidence its role,
can be inserted in the series of the World Axis symbols. This ritual object has a winding
shape, which is a symbol of the road the soul goes after dying. In the journey that the soul
makes, it is essential the correct choice of the way towards right. From left to right, it is also
burnt the wax candle.
Furthermore, the toiag is a sign of power, symbol of wisdom and the placing of the
man, by God, in a position of leadership and control, in relation to the other people.
Keywords: toiag, symbolism, ritual object, sign of power, sign of wisdom.

SIMBOLURI ALE INTIMITĂŢII ÎN BASMUL FANTASTIC
ROMÂNESC. MOTIVUL TRISTAN ŞI ISOLDA
COSTEL CIOANCĂ*
Cu luciditate şi/sau interesat, de-a lungul timpului imaginarul tradiţional a
înglobat în structura-i, o sumă de subiecte, teme şi motive aparţinând altor modele
culturale decât cele specifice comunităţii româneşti. Acest fapt vorbește, o dată în
plus, despre contigua capacitate de adaptare a mentalitarului colectiv la limbaje
(cultural-) simbolice out group.
Chiar cu anumite (şi inevitabile) mutaţii suferite în textura de bază, recent
am descoperit la nivelul epicului fantast de basm, un motiv care a hrănit imaginarul
medieval european o bună perioadă de timp: motivul Tristan şi Isolda. Este drept,
eficienţa specifică etosului folcloric românesc a simţit nevoia de eliminare a elementelor
entropice şi, mai ales, de concretizare a valorilor proprii, dar, coordonatele de bază
ale acestui motiv mitic-medieval încă sunt prezente şi nealterate. Chiar reordonând
sau reactualizând simbolic anumite experienţe ale realităţii intim-trăite de către
eroul de basm fantastic românesc1, în deplină concordanţă cu noul sistem cultural
care l-a adaptat (de exemplu, relaţia senior – vasal este substituită, la nivelul
epicului fantast, de ,,instituţia frăţiei de cruce” dintre cei doi eroi), acest motiv încă
păstrează filiaţiile interne cu cel original.
*

Coordonator cultural-ştiinţific, dr., Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană,
Bucureşti; e-mail: kishinn@gmail.com.
1
Prezentul studiu este parte integrantă a unui proiect amplu vizând epistemologia trupului
carnal din basmul fantastic românesc (direcţiile de cercetare vizând apetenţele carnale; relaţia carnalobiectiv versus sufletesc-subiectiv; ontologiile şi somatologiile corporalităţii fizice; evaluările axiologice
etc.), toate subiectele, temele şi motivele grupate de mine sub această sintagmă, având în vedere
deopotrivă structuralul, funcţionalul şi valoricul luat de acestea. Pe lângă studiile cuprinse în volumul
Contribuţii la o fenomenologie a corpului din basmul fantastic românesc, Craiova, Editura Universitaria,
2017, o serie de alte subiecte au apărut deja în reviste de specialitate (Costel Cioancă, Simboluri ale
intimităţii în basmul fantastic românesc. (III) Armele magice, în „Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei”,
XLIV, 2017, pp. 355–370; Idem, Simboluri ale intimităţii în basmul fantastic românesc. (I) Theoxenia,
în „Danubius”, XXXV, 2017, pp. 261–276; Idem, O iluzie funcţională: femeia tânără din basmul fantastic
românesc, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, 2017, pp. 19–36; Idem, Fenomenologia
unei iluzii a non-individualismului: despre trădare în basmul fantastic românesc, în Acta Iassyensia
Comparationis, 21 (1), 2018, pp. 13–22; Idem, Simboluri ale intimităţii din basmul fantastic românesc.
(IV) Instituţia Destinului, în „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Ştiinţe Filologice”,
LVI, 2018, pp. 101–112; Idem, Simboluri ale intimităţii din basmul fantastic românesc.(V) Instituţia
Bătrâneţii, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, 2018, pp. 91–117), altele fiind în curs
de apariţie sau de redactare.
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 281–297
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Nu ştiu când sau cum anume, acest mit medieval a ajuns (şi) în unele basme
fantastice româneşti. La fel cum nu ştiu dacă faptele de cultură folclorică din aceste
basme cu motivul Tristan şi Isolda, completează continuu un mit ajuns cine ştie
cum/când în memoria colectivă, sau trebuie/putem să vorbim de producţii proprii,
manifestări populare ce transpun, în fapte de cultură, evenimente ale socialului
local. (Deşi, numărul extrem de mic cu astfel de menţionări exclude, cred eu,
varianta naşterii autohtone şi independente de mitul original, a unui asemenea
motiv: izomorfic, astfel de fapte şi întâmplări ale realului tradiţional, ar trece foarte
repede şi în număr relativ mare, în produse mentalitar-culturale, mai ales în cele ale
culturii orale. Ceea ce nu se poate spune despre acest motiv). Or, dacă ele validează
praxiologic, la fel ca în mitul medieval, doar unele instituţii sau fenomene ale
socialului, mai mult decât valorizează (moral) fenomenologia carnalului. Nu în
ultimul rând, dacă tendinţa de schimbare a paradigmei, cu nucleul simbolic încă
prezent/nealterat (menţionarea ritualului de punere a sabiei între eroul secund şi
cumnata sa), exprimă, la nivelul epicului fantast de basm, procesualitatea de
adaptare, armonizare a realului banal-cotidian cu imaginarul îndrăzneţ.
Prin urmare, studiul de faţă încearcă să surprindă atât greutatea ontologică a
unui atare motiv, cât şi dinamica inepuizabilă a realului sublimat de către conştiinţa
morală a mentalitarului şi imaginarului tradiţional. În basmul fantastic românesc,
ambele racordate sau convertite noilor nevoi, apetenţe, tendinţe ale mentalitarului
tradiţional, deopotrivă generator şi consumator (şi) de basm fantastic.
Foarte scurt preambul epistemic la un motiv mitologic medieval: Tristan
şi Isolda
Îndrăzneaţă şi nobilă intenţional, legenda romantică a cavalerului Tristan (Tristam)
de Lyones şi a prinţesei irlandeze Isolde (Iseult, Yseult, Isodd etc.) are rădăcini undeva
în sec. XII–XIII, această naraţiune precedând-o şi, poate, influenţând-o pe cea dintre
Lancelot du Lac şi Guinévieve, ambele cu un impact considerabil asupra producţiilor
culturale. Astfel, avem numeroase scrieri literare bazate pe această legendă2,
2

Dintre cele mai semnificative producţii culturale având ca subiect această legendă, amintesc
poeme şi drame (John Comyns Carr, Tristram & Iseult: A Drama in Four Acts, London, Duckworth,
1906; Cyril Emra, The Love-Song of Tristram and Iseult, în The Love-Song of Tristram and Iseult and
Other Poems, London, Elliot Stock, 1905, pp. 1–23; Thomas Hardy, The Famous Tragedy of the
Queen of Cornwall at Tintagel in Lyonesse: A New Version of an Old Story Arranged as a Play for
Mummers in One Act Requiring No Theatre or Scenery, London, Macmillan, 1923; William A. Percy,
A Brittany Idyll, în The Collected Poems of William Alexander Percy (Foreword by Roark Bradford),
New York, Alfred A. Knopf, 1943, pp. 265–270 etc.), dar, şi de ficţiune (William Faulkner, Mayday
(Introduction by Carvel Collins), Notre Dame, Indiana University of Notre Dame Press, 1978; Paul
Griffiths, The Lay of Sir Tristram, London, Chatto & Windus, 1991; Thomas Mann, Tristan, Berlin,
Reclam Verlag, 1903; Ruth C. Sharpe, Tristram of Lyonesse: The Story of an Immortal Love, New
York, Greenberg, 1949; Rosemary Sutcliff, Tristan and Iseult (Publicată în 1971, va primi BostonGlobe Horn Book Award în 1972, în acelaşi an fiind nominalizată şi la Carnegie Medal); Anna
Taylor, Drustan the Wanderer: A Historical Novel Based on the Legend of Tristan and Isolde,
London, Longman, 1971 etc.

Simboluri ale intimităţii în basmul fantastic românesc. Motivul Tristan şi Isolda

283

după cum subiectul a inspirat importante opere picturale3, compoziţii muzicale4,
filme5.
Două sunt variantele primare ale legendei, vehiculate de către poeţii Thomas
of Britain (opera acestuia fiind datată 1173) şi Bèroul, variantele ulterioare
revendicându-se, aproape în totalitatea lor, de la ceea ce se numeşte Prose Tristan
(c. 1240). De altfel, aceasta va deveni sursa principală/oficială pentru povestea de
dragoste medievală dintre Tristan şi Isolda, amplu şi inspirat relatată de romanul
Moartea lui Arthur, de sir Thomas Malory (c. 1469).
Povestea este următoarea6: Tristan de Lyones călătoreşte în Irlanda spre a
i-o aduce pe prinţesa Iseult/Isolda a Irlandei drept mireasă unchiului său, regele
Mark de Cornwall. După ce îl învinge pe balaurul/dragonul de la marginea
cetăţii, eroul primeşte propunerea (venită din partea regelui Irlandei, tatăl Isoldei)
de a i-o da soţie pe Iseult, dar acesta refuză, fiind menită seniorului său, regele
Mark de Cornwall. Pe drumul de întoarcere, spre a nu păcătui cu viitoarea soţie a
seniorului său, Tristan va pune între el şi aceasta o sabie. Doar că, fie sub
imperiul unei poţiuni magice, accidental sau deliberat băute (un ulcior cu vin,
destinat consumării magice de către soţi în noaptea nunţii), fie din pornirile fireşti
ale tinereţii amândurora, Tristan va iniţia o relaţie amoroasă cu Isolda, ulterior
măritată cu regele Mark. Or, conform normelor arthuriene, este non-moral ca o
asemenea relaţie să fie iniţiată şi/sau continuată, această femeie fiind sortită
seniorului, iar adulterul pedepsit aspru.
3

Cele mai cunoscute picturi cu titlul Tristan şi Isolda sunt semnate de: Herbert James Draper
(1863–1920); Hughes Merle (1823–1881); John Duncan (1866–1945); Edmund Leighton (1852–
1922; tabloul se numeşte The End of the Song şi îi prezintă pe Tristan, Isolda şi Mark); Eugénie
Honorée Marguerite Servières (1786–1855; tabloul se numeşte Geneviève and Lancelot at the Tombs
of Isolde and Tristan); John William Waterhouse (1849–1917), chiar şi Salvador Dali pictând, în
1944, un tablou cu acest titlu.
4
În 1832, Gaetano Donizetti făcea trimitere (în L`elisir d`amore) la această legendă,
Nemorino întrebându-l pe şarlatanul Dulcamara despre elixirul dragostei amintit de către povestea
medievală a lui Tristan şi a Isoldei; în 1859, Richard Wagner compunea Tristan und Isolde,
considerată una dintre compoziţiile cele mai influente din toate timpurile; Olivier Messiaean îşi scria
simfonia Turangalîla, pornind tot de la povestea lui Tristan şi a Isoldei, chiar şi o formaţie de power
metal din Germania (Blind Guardian), folosindu-se de acest mit în melodia The Maiden and the
Minstrel Knight de pe albumul A Night at the Opera….
5
Pornind de la cel mai vechi film cu acest subiect (datând, probabil, din 1909), trebuie
amintite avantgardistul film francez din 1972, Tristan et Iseult (regia Yvan Lagrange, cu Yvan
Lagrange, Claire Wauthion), Lovespell (1981; regia Tom Donovan, cu Nicholas Clay, Richard
Burton, Kate Mulgrew); adaptarea lui François Truffaut din 1981 (La Femme d'à côté) ori, cea mai
recentă adaptare (2006), Tristan and Isolde (regia Tony Scott şi Ridley Scott, cu staruri precum James
Franco şi Sophia Myles) etc.
6
Sinteza legendei medievale este realizată după sursele avute la dispoziţie spre consultare,
anume: Bèroul, The Romance of Tristan (Edited and translated by Alan S. Fedrick), Middlesex,
Penguin, 1970; Thomas of Britain, The Romance of Tristam and Ysolt (Translated by R.S. Loomis),
New York, E.P. Dutton, 1967; The Saga of Tristam and Isönd (Translated with an introduction by
Paul Schach), Lincoln, University of Nebraska Press, 1973; Thomas of Britain, Roman de Tristam
(Translator – Stewart Gregory), New York, Garland Publishers, 1991.
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În versiunea lui Bèroul, efectul poţiunii magice de dragoste va lua sfârşit la
un moment dat, de acum protagoniştii acestei adulterine relaţii fiind singurii care
pot decide asupra viitorului relaţiei. Marşând pe caracteriologia medievală de
reliefat – cavalerul trebuind să fie exponentul nu doar militar, ci şi moral al păturii
conducătoare, un model de urmat de către alţii –, autorul legendei va relata despre
tulburea condiţie sufletească şi suferinţele morale ale eroului prins între ideologic
(= statutul social de respectat: vasal al unui senior, orice întreprindere contra acestuia,
cu atât mai mult un adulter!, era considerată trădare…), şi terapeutica corpului
(recte, trăirea poveştii de dragoste, indiferent de consecinţe). Regele, aflând despre
relaţia celor doi, va încerca să îi pedepsească (Tristan să fie spânzurat, Isolda dusă
într-o leprozerie), dar, vor scăpa şi se vor adăposti într-o pădure, unde o perioadă
de timp îşi trăiesc şi consumă iubirea interzisă. Ulterior, fie vor fi descoperiţi de
oamenii regelui trădat, fie sub imperiul remuşcărilor care îl încercau pe Tristan,
Isolda va fi returnată soţului de drept, regele Mark. După reîntoarcerea acesteia la
soţul legitim, Tristan va călători în Britania, unde se va căsători cu Iseul ,,Mâini
Albe”, fiica lui Hoel de Britania, sora lui Kahedin.
Moartea eroului are variante diferite. Cf. Prose Tristan, eroul va fi rănit
mortal cu o lance otrăvită, de către Mark, regele trădat. Cf. versiunii Thomas
Malory, moartea lui Tristan survine în timpul unei lupte în care el apără o doamnă
de atacul a şase cavaleri, lovit tot de o lance otrăvită. Grav rănit, eroul îl roagă pe
prietenul şi cumnatul său, Kahedin, să meargă la Iseul, soţia lui Mark, aceasta fiind
singura care îl poate salva; rugându-l, totodată, ca, la întoarcere, în caz de reuşită să
ridice pânze albe, în caz de nereuşită, acestea să fie negre. Cum aceasta consimte să
îl revadă pe Tristan, din gelozie, soţia acestuia, Iseul ,,Mâini Albe”, va schimba
culoarea pânzei de arborat, Tristan murind de durere.
Cu prezenţe/variante şi în alte spaţii culturale7, legenda aceasta medievală
este ,,povestea amorului nefericit, a amorului ce veşnic se vrea realizat şi veşnic e
lipsit de noroc”, fiind, totuşi, ,,povestea dragostei adevărate, povestea durerii şi a
sperării, povestea destinului însuş”8. Iar opţiunile epistemologice ale autorilor care
s-au ocupat, aplicat ori la modul general, de această legendă9, relevă tocmai acest
(inevitabil) tragism de care amintea Vl. Dogaru, prezent şi sublimat etiologic, după
cum voi arăta la momentul oportun, şi în referinţele descoperite în basmul fantastic
românesc.
7

Vezi, spre exemplu, Nahir Otaño Garcia, Arthur`s Heirs: Comparing the Nordic and Spanish
Tristan, în „Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica”, 2, 2014, pp. 185–213.
8
Vladimir Dogaru, Tragicul în Tristan şi Isolda, în „Universul Literar”, An LI, nr. 13,
Sâmbătă 28 Martie 1942, p. 1.
9
A se vedea, spre exemplu: John A. Fisher, Tristan and Courtly Adultery, în „Comparative
Literature”, 9 (2), 1957, pp. 50–64; Meriç Tutku Őzmen; Şafak Horzum, The Reversal of Courtly
Love Tradition in Thomas Malory`s «Le Morte Darthur»: The Case of Tristan and Isolde, în
„Söylem”, 3 (2), 2018, pp. 168–187; Paul Schach, The Saga of Tristam ok Isodd. Summary or Satire?,
în „Modern Language Quaterly”, 21, 1960, pp. 336–352 etc.
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Tratând amănunţit şi savant despre prezenţa, tipologia şi rolul armelor
medievale în Transilvania şi Banatul secolelor IX–XIV, Zeno K. Pinter amintea,
printre altele, despre o veche superstiţie germană. Anume, aceea a trecerii peste
,,Spada goală” (= fără teacă), trecere ce ar aduce nenorociri şi ar duce la moartea
cuiva. Pentru prima dată, această superstiţie este întâlnită în Edda nordică (ciclul
Wolsunge und Niflunge), unde avem prezent motivul care face obiectul studiului de
faţă: Sigurt, peţind pentru seniorul său o mireasă şi fiind nevoit să înnopteze pe
drum sub acelaşi acoperiş cu ea, aşează, între el şi mireasa seniorului, spada trasă
din teacă10. Motivul apare şi în Cântecul Nibelungilor (între Siegfried şi Brunhild11),
mai târziu în romanul cavaleresc, pentru prima dată la Gotfried von Strassburg
(între Tristan şi Isolde, în faimoasa scenă a ,,descoperirii în pădure”12). Această
scenă este redată şi pe o casetă din fildeş, realizată probabil în Franţa şi datată în
secolul al XIV-lea (păstrată la Muzeul Ermitage, Sankt Petersburg), cu deosebirea
că aici spada dintre cei doi este înfiptă în pământ13.
Este, de fapt, firul roşu al acestui motiv abordat în rândurile de faţă. Prin
plasarea sabiei de către un erou între el şi soţia seniorului său (a fratelui de cruce,
în basmul fantastic românesc), se vehiculează atât normele unui cod de conduită
cavalerească, cât şi atitudinea ideologică a păstrării unei ordini fireşti a moralului.
Cu o structură formală (chiar şi atunci când avem de-a face cu schimbarea formei de
prezentare!), fenomenologic vorbind, valorizarea simbolică nu are deloc de suferit.
Ba dimpotrivă, câştigă prin transsubstanţializarea carnală şi morală a normelor şi
interdicţiilor de respectat de către eroi, după cum voi arăta la mitanaliza basmelor
în care am decelat acest motiv, precum şi la Concluzii.
10

Friedrich Wolters, Carl Petersen, Die Heldensagen der germanischen Fruehzeit, Breslau,
Editura Hirt, 1941, p. 45, apud Zeno K. Pinter, Aspecte ale cultului armelor. Valoarea spirituală şi
simbolică a pieselor de armament în mentalitatea medievală, în „Anuarul Institutului de Cercetări
Socio-Umane Sibiu”, I, 1994, p. 17; Idem, Spada şi sabia medievală în Transilvania şi Banat
(secolele IX–XIV), Sibiu, Biblioteca Brukenthal, 2007, p. 33.
11
Pentru a o putea învinge pe Brunhilde, cum Gunther nu o putea face singur, Siegfried se va
da drept vasal al acestuia – vezi Rapsodia a VI-a, Cum călători Gunther spre Islanda, la Brunhilda: ,,
[…] Cum veţi vedea pe Brunhild cu-alaiul ei venind, / să fiţi, iubiţi tovarăşi, o vorbă şi un gând: / că
Gunther mi-i stăpânul, că sunt al lui supus, / atunci tot ce-i cere, crăiasa îi va da. Aşa, v-am spus!”
(Cântecul Nibelungilor, Tălmăcire de Virgil Tempeanu, Bucureşti, Editura pentru Literatură
Universală, 1964, p. 92). După cucerirea acesteia de către Siegfried deghizat şi după ce Brunhilde
devine soţia lui Gunther, cum acesta nu putea beneficia încă de statutul de soţ, Siegfried se va
substitui lui Gunther, luptând iarăşi cu apriga regină islandeză: aici este amintit şi momentul în care,
fiind soţia prietenului, cumnatului şi pretinsului senior, Siegfried nu o poate lovi cu ascuţişul sabiei pe
aceasta, interpunând între el şi ea, mânerul armei:,, […] Gândeşte: «Nu e bine fecioara s-o lovesc; /
de-aceea nu spre dânsa tăişul îl chitesc!”/ Mânerul fără preget spre platoşă-a-ndreptat, / cu-atâta
străşnicie, încât până departe-a răsunat” (Ibidem, p. 106).
12
*** Kurze Geschichte der deutschen Literatur, Berlin, Volk und Wissen Volkseigener
Verlag, 1981, p. 56 sq. (apud Zeno K. Pinter, op. cit., p. 33, nota 218).
13
Vezi Zeno K. Pinter, Aspecte ale cultului armelor, Pl. 8; Idem, Spada şi sabia medievală,
Pl. 12A.
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Motivul Tristan şi Isolda în basmul fantastic românesc
Imaginarul tradiţional a contrapus, în basmele cu acest motiv, o realitate imediatantropologică (= posibilitatea existenţei unei inoportune relaţii între soţia cuiva cu fratele
soţului), unui complex proces psiho-(i)raţional în care imaginaţia, pornind de la o sumă
de părelnice presupuneri, se corelează realului. După părerea mea, structura narativă a
acestui motiv mitic-medieval, include, urmează şi punctează, la nivelul epicului fantast
de basm, următoarele etape, organic legate între ele, fiecare relevând deopotrivă
realismul fantastic şi recuzita imaginară folosită de către creatorul anonim de basm:
1) Detaliul semnificativ (şi esenţial) de remarcat dintr-un început, este existenţa,
la nivelul epicului de basm fantastic, a unei perechi masculine de eroi, situaţi pe poziţii
sociale diferite14, dar, care, surmontând astfel de prejudecăţi, se vor prinde fraţi de
cruce, promiţându-şi ajutor reciproc şi ,,jurând amândoi să petreacă toată viaţa lor în
unire, dragoste şi frăţie”15. Eroii se înţeleg foarte bine, relevant fiind acel ,,[…] Adese
mergeau şi unul şi altul. Adese se consultau amândoi despre cele viitoare” din basmul
colecţiei S.Fl. Marian16. Cum voi trata ,,instituţia frăţiei de cruce” dintre eroii de basm
fantastic românesc, într-un studiu de sine stătător, nu voi insista, aici şi acum, asupra
acestui tip de relaţie, a existenţei şi practicării unui anumit cod ,,cavaleresc”, care îi
face pe eroi să simtă, să gândească şi să acţioneze ca un tot17.
14

La Ion Nijloveanu, Basme populare romîneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 270 şi
următ. (basmul Afin-Dafin), Dafin este fiu de împărat, Afin este ,,un băiat dintr-un sălaş dă ţâgani, d-ăştia
care umblă cu căldări”. Alte perechi de eroi masculini care voi fi implicaţi în motivul Tristan şi Isolda,
avem la Simeon Florea Marian, Basme populare româneşti (Ediţie îngrijită şi prefaţă de P. Leu),
Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 267 şi următ. (Povestea Luceafărului de sară şi de dimineaţă);
Ioan Micu Moldovan, Poveşti populare din Transilvania, culese prin elevii şcolilor din Blaj (1863–1878)
(Ediţie îngrijită de I. Cuceu şi Maria Cuceu, Prefaţă de Ov. Bîrlea), Bucureşti, Editura Minerva, 1987,
p. 3 şi urm. (Trandafir şi Rozmarin); Ionel Oprişan, Basme fantastice româneşti, vol. I–XI, Bucureşti,
Editura Vestala, 2005–2006 (II, p. 102 şi urm.: Cu Trandafir şi Busuioc; VI, p. 5 şi urm.: Busuioc şi
Siminoc); Ioan Pop-Reteganul, Poveşti ardeleneşti. Basme, legende, snoave, tradiţii şi povestiri (Ediţie
îngrijită şi studiu introductiv de V. Netea), Bucureşti Editura Minerva, 1986, p. 164 şi urm. (Măr şi Păr);
Dumitru Stăncescu, Sur-Vultur. Basme culese din gura poporului român (Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel
cronologic de I. Datcu), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2000, p. 95 şi urm. (Busuioc şi Musuioc) etc.
15
Simeon Florea Marian, op. cit., p. 16.
16
Ibidem.
17
De altfel, astfel de relaţii, prezente şi practicate în cadrul unor ,,instituţii tradiţionale de afirmare a
culturii socio-normative” (Varvara Buzilă dixit!), sunt tratate şi încadrate într-un macrocontext sociocultural tradiţional, lucrări referenţiale fiind, pentru acest subiect, cele semnate de Romulus Vulcănescu,
Fenomenul horal, Craiova, Editura Ramuri, 1944; Traian Herseni, Colinde şi obiceiuri de Crăciun.
Cete de feciori din Ţara Oltului (Făgăraş) (Ediţie, prefaţă şi glosar de N. Dunăre), Bucureşti, Editura Grai
şi Suflet – Cultura Naţională, 1997; Ilie Moise, Ceata junilor – un obicei specific satului tradiţional
din România, în „Filologie şi istorie”, Sibiu, 1990, pp. 116–127; Idem, Ceata de feciori: funcţii şi
atribuţii, în „Studii şi comunicări de etnologie”, VI, 1992, pp. 79–92; Idem, Consideraţii privind rolul
modelator al confreriilor carpatice de tineret, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, XI, 1997,
pp. 7–11; Idem, Confrerii carpatice de tineret. Ceata de flăcăi, Sibiu, Editura Imago, 1999; Lucia Cireş,
Magia laptelui matern, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, I, 2001, pp. 73–79; Varvara Buzilă,
Ceata flăcăilor şi hora satului. Instituţii tradiţionale de afirmare a culturii socio-normative, în
„Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XV, 2015, pp. 51–84 etc.

Simboluri ale intimităţii în basmul fantastic românesc. Motivul Tristan şi Isolda

287

2) Cu implicaţii evidente asupra paradigmei virtuale dezvoltate ulterior, de-a
lungul epicului şi la momentul stipulării motivului Tristan şi Isolda, este apartenenţa
eroilor la un tip de confrerie/frăţie, aici fiind de menţionat episodul despărţirii celor
doi fraţi (gemeni sau de cruce), cu reliefarea acelui ritual de despărţire. Aproape
inconştient preambul epistemic al încercării eroului prim de a-şi descoperi destinul,
întru justificarea plecării sale de acasă, acesta reclamă inoportune atitudini din
partea celor dragi: „[…] Era în ziua Paştilor. O babă bătrână, blăstămată, vrând să
le strice fericirea lor, când ies oamenii din biserică, aşteaptă până când iesă şi
Maria cu copilaşii, cari acuma era mărişori, o cheam la un picuţ de laturi: – Ştii –
zice – tu Maria, sufleta mea! Ce să-ţi spui io ţie? Ie seamă tu, că copiii ăştia nu-s
amândoi ai tăi. Na mărul esta şi cându-i ajunge acasă zi: «Vină, mândrul mamei, na
un măr!» Şi tu te vei uită care o veni mai curând, ala e al tău; celălalt, ba! Maria-i
iubea pre amândoi ca sufletul ei, dar dacă vine, mai mult din glumă şi din diezmerdare,
fără să gândească la vreo urmare rea, ce vrea afurisita de bătrână să se întâmple,
scoate mărul şî face chiar cum o zis baba. Rozmarin vine şi ia mărul. Dar Trandafir
dacă vede aşa se obidează şi-l loveşte oarecum o jele. Nici nu vrea să mănânce. […]
– Ba nu, mamă! Să vă spui dar adevărat. Io văd că io nu-s al dumnelor-voastre, numai
aşa mă ţineţi dumneavoastră. – Cum să nu fii tu al nostru? Şi noi pre voi v-avem
mai scumpi în lume. Se pun părinţii pre lângă el şî frate-so, vreau să-l mângâie, dar
mai tare-l întrista. Până când în urmă, dându-i lacrămile, le zice: – Vă mulţumesc,
dragii mei părinţi, că m-aţi crescut şi m-aţi învăţat, de pot trăi şî io în lume, dar io
acuma mă duc. Să fiţi buni să-mi daţi numai puţină merinde! – Cum să mergi tu de
la casa noastră? Şî noi abia vă vedem pre amândoi şî orice am face pentru voi,
numai să puteţi fi şî voi fericiţi. Maria începe a plânge, dar n-au încătrău. Trandafir
nu mai vrea să şadă aci”18.
Despărţirea eroului prim de fratele său, este una pusă sub semnul iniţierii
amândurora. Construit aproape arhetipal, momentul acestei despărţiri cuprinde, în
structura folclorică de bază, o ipostază simbolică a drumului iniţiatic (obligatoriu) de
parcurs de eroul prim, întru descoperirea destinului său. Că este vorba de un moment
de tip mitic, ontologic însemnând mai mult decât simpla traducere in actu a unei
despărţiri, ne-o dovedeşte simbolistica semnului prestabilit de cei doi eroi/fraţi:
,,[…] Când plecă, fratele său de cruce, Păr îl petrecu cale de două zile, şi îl rugă
baremi lui să-i spună adevărat pentru care pricină se duce, căci se temea să nu-i fi
părut rău, pentru că el, fecior de împărat, s-a făcut frate de cruce cu un fiu de
bucătăreasă. – Frate, să mă crezi, răspundea, mama mi-a mâncat norocul, eu nu
le-am spus lor, dar trebuie să mor; tu însă când vei vedea pe marama aceasta, pe
care ţi-o dau acum, trei picături de sânge, să ştii că am murit, vino şi mă caută, căci
de mă vei afla iar voi fi cu noroc, dar până atunci nu”19.
18

Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 5. La Simeon Florea Marian, op. cit., p. 271, motivul
invocat de către eroul prim, Dumbră-albă, pentru a se despărţi de fratele său, Petrea Făt-Frumos, este
de tip agōn atletic (,,[…] – Frate, eu am să mă duc de amu în lume să văd este încă multă lume şi ori
de se mai află voinici ca noi!”); la I. Pop-Reteganul, op. cit., p. 166, eroul prim, Măr, reclamă
,,mâncarea norocului” de mama sa, împărăteasa, prin împletirea câtorva şuviţe din părul său etc.
19
Ion Pop-Reteganul, op. cit., p. 166. Sublinierea este a mea, C.C.
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Cu foarte mici variaţii, ritualul despărţirii presupune existenţa şi dăruirea, de
către eroul prim către eroul secund, a unui obiect personal, textil (mamară, năframă,
batistă)20.
3) Intermediar între perceptele de respectat şi conceptul existenţial de urmat,
definitorie pentru afectul şi efectul implicat în motivul Tristan şi Isolda, este etapa
faptelor de vitejie realizate de către eroul prim, cel plecat de acasă, etapă în urma
căreia acesta se va însura cu o fată de împărat. Presupunând existenţa unui alt motiv
mitic (păzirea unei surse de apă de către o fiară, care, în schimbul unui tribut feminin
– o fecioară –, permitea din când în când comunităţii respective să ia apă21; ghicirea
semnelor pe care le avea o fată de împărat pe corp22), această etapă conţine nucleul
simbolic al motivului abordat de acest studiu: după lupta cu balaurul/zmeul care
păzea fântâna şi deconspirarea înşelăciunii ţiganului care îşi aroga uciderea fiarei,
eroul prim se va însura cu fata de împărat23. Doar că nu acum, cu acest mariaj, se
sfârşeşte destinul eroului prim. În contextul culturii folclorice, este momentul în care
eroul are nevoie de re-semnificarea traiectului său existenţial, mobilul constituindu-l,
ca de atâtea ori, verosimilizarea epicului fantast. Şi, pentru această redimensionare/
resemnificare existenţială a eroului prim, ce ferment mai bun putea folosi imaginarul
tradiţional, decât o activitate concretă precum vânătoarea?! De altfel, creatorul
anonim de basm nu ezită a folosi, la acest moment al epicului, sintagme tari prin care
să se justifice, ulterior, derularea epic-fantastă (,,[…] Fata de împărat şi cu Trandafir
trăiau acum ca doi porumbei. Dar Trandafir avea năravu de a merge la vânat”24),
alterori fiind adusă în prim-plan concreteţea unor obiceiuri deprinse şi practicate de
către erou încă din copilărie (,,[…] După ce se sfârşi nunta, zise Dumbră albă către
soţia sa: – Draga mea, trezindu-mă din copilărie cu vânatul tare, mi-a venit gustul să
merg oleacă la vânat. – Bine, răspunse ea, numai să nu zăboveşti mult fiindu-mi, fără
tine, foarte urât!”25).
4) Conturând, finalmente, destinul (tragic al) eroului prim şi activarea destinului
eroului secund, fratele geamăn sau de cruce al primului, este etapa în care eroul
prim moare. Fie înghiţit ,,pe nemestecate” de o pajură26 sau de ,,o ciută” pe moşia
căreia intrase să vâneze27, fie rugat să o ajute şi momit de mama celor doisprezece
20

Doar la Simeon Florea Marian, op. cit., p. 271, este vorba de ,,trei săgeţi, şi când îi vidè că
vor picura trei picuşori de sânge, apoi să mă cauţi, că eu atunci să ştii că-s mort!”… Pentru funcţiile şi
semnificaţiile jucate la nivelul mentalitarului tradiţional de astfel de piese textile, a se vedea Varvara
Buzilă, Batista în contextul comunicării juvenile, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”,
VIII, 2008, pp. 69–92.
21
Simeon Florea Marian, op. cit., pp. 272–275; Ioan Micu Moldovan, op. cit., pp. 7–11; Ion
Pop-Reteganul, op. cit., pp. 169–172.
22
Ion Nijloveanu, op. cit., pp. 271–273.
23
Simeon Florea Marian, op. cit., p. 275; Ioan Micu Moldovan, op. cit., pp. 12–13; Dumitru
Stăncescu, op. cit., p. 102.
24
Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 13.
25
Simeon Florea Marian, op. cit., p. 276.
26
Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 102.
27
Simeon Florea Marian, op. cit., p. 276.
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zmei ucişi, metamorfozată într-o ,,baba care de abia ducea nişte desagi plini în
spate”28, eroul prim va muri. Iar imaginaţia tradiţională, cea care deopotrivă anticipează,
prevede şi serveşte acţiunii propriu-zise, a inserat acum, la momentul morţii eroului
prim, indiciul semnificant al relaţiei strânse dintre cei doi eroi/fraţi. Aproape un
etimon al realităţii, descoperirea momentului morţii fratelui său, este, pentru cel
rămas acasă, o modalitate obiectivă de a(-şi) etala non-separaţia subiectivă de fratele
său ucis. Fie şi din întâmplare29, această descoperire nu are nimic formal, activând,
obiectivând şi justificând conştiinţa de sine a eroului secund; care nu va pregeta să
lase totul, chiar să lase trăirea de/pentru sine, spre a-şi regăsi fratele mort: „[…]
Vai! Sărmanul Rozmarin, fratele cel dulce al lui Trandafir! În ceasul ăla era chiar
să intre în biserică la cununie. Era vară şi era tot asudat; scoate năframa din
buzunar să se şteargă; o năframă albă, care i-o fost dat-o frate-so la despărţire. Era
plină de sânge năframa. No, sărmanul Rozmarin, ce să facă, îl loveşte o supărare şi
nişte sudori de moarte. Acolo-şi lasă mireasa, acolo-şi lasă părinţii, acolo-şi lasă
toate cele şi se duce. –Da, stai până-om ieşi din biserică – îi zic părinţii şi toţi. Stai
până om împlini odată de ce ne-om apucat, apoi ti-i duce unde-i avea să meri! Nu
zicea nimic, fără zicea că să-i dea pace. Îşi ia în straiţă de-acasă, şi-o luat ziua bună
de la aceea care era să-i fie partea, de la păinţi şi de la toţi şi s-o cam dus”30.
5) Activarea destinului eroului secund, plecat în căutarea eroului prim, mort,
va aduce pe tapet motivul Tristan şi Isolda. Plecat aproape intempestiv de acasă, ba
chiar anulându-şi, prin decizia luată, cum spuneam, propriul destin uman în
favoarea unuia incert-eroic (vezi, supra, acel ,,şi-o luat ziua bună de la aceea care
era să-i fie partea”…), acest erou secund urmează întru totul traiectul fratelui său,
descoperind şi cunoscând aceeaşi realitate (culturală). Este de amintit aici, în
primul rând, asemănarea izbitoare/identică cu fratele său mort, care păcăleşte nu
doar oamenii obişnuiţi cu care eroul prim intrase în contact şi pe care-i ajutase întrun fel sau altul31, ci chiar şi pe soţia fratelui său: ,,[…] A doua zi el mulţumi babei
de primire, plecând mai departe până a ajuns la curţile împărăteşti. Cum l-a văzut
fata de împărat înarmat ca de vânat, a crezut că e într-adevăr bărbatul ei, aşa de
mare asemănare aveau ei de nu se puteau deosebi unul de altul”32.
În al doilea rând, acesta este momentul în care are loc valorizarea trupului
moral (din partea eroului secund), în detrimentul corpului carnal manifestat de
către fata de împărat, soţia eroului prim. Important de menţionat este faptul că,
28

Ioan Micu Moldovan, op. cit. p. 13.
„[…] În vremea asta, Musuioc nu ştiu cum scoase năframa din buzunar şi o scutură; cum o
scutură, picară trei picături de sânge din ea. – Iiii! frate-meu or a murit, or e în primejdie, să plec după
el să-l caut. Şi plecă” (Dumitru Stăncescu, op. cit., pp. 102–103).
30
Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 14.
31
„[…] Îndată s-a şi înarmat, plecând să-l caute pe fratele său. A mers el multă lume şi ţară,
până a ajuns şi el stâna dintâi unde fusese fratele său. Nu ştiau ciobanii cum să-i mulţumească şi ce
să-i deie, socotind ei că e Dumbră, pentru binele ce le-a făcut el lor.” (Simeon Florea Marian, op. cit.,
p. 276; sublinierea îmi aparţine, C.C.).
32
Ibidem. Aceeaşi confuzie, la Ionel Oprişan, op. cit. II, p. 119 (,,[…] Când o vinit, fata-mpăratului
nu-i cunoştea cari-i Trandafir şi cari-i Busuioc”).
29
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apetenţele carnale manifestate de această fată de împărat, nu au nimic lubric în ele,
nefiind câtuşi de puţin exteriorizări ale trupului plăcerii, ci ale consensualităţii,
derivând dintr-o relaţie matrimonială, certificată printr-o căsătorie cu eroul prim,
mort de acum: „[…] Dar nu-i fu greu să-l găsească, că se luă după busuiocul care
creştea pe urmele fratelui său, după darul naşului său care-l botezase şi, în scurtă
vreme, spre seară, ajunse la curtea împăratului. Intră în curte, şi fata cum îl văzu îi
sări de gât şi-l sărută gândind că e Busuioc, că ei sămănau amândoi ca două
picături de apă. Cătă Musuioc să se desfacă spunându-i că el nu e Busuioc, că e
frate-său; de unde să-l crează cineva?”33.
Confruntat cu o astfel de confuzie evidentă şi, mai ales, cu proximitatea unui
moment în care ar trebui, pe baza confuziei create, să satisfacă apetenţele carnale
ale soţiei fratelui său, eroul secund nu poate decât să îşi reitereze trupul moral şi,
mai ales, să recurgă la un ritual de separaţie carnală – motivul Tristan şi Isolda. Ceea
ce poate constitui o ,,încărcare apetitivă” pentru soţia proaspăt căsătorită şi imediat
părăsită de eroul prim pentru a se duce la vânătoare (deci, trecută şi la un alt stadiu
socio-anatomic, de la fecioară la femeie….)34, pentru eroul secund, trebuie să
constituie o descărcare catartică. Iar momentul şi motivul plasării sabiei între cei
doi, este, în fapt, auto-evaluarea primă a relaţiei dintre cei doi fraţi, urmată, după
cum voi arăta în rândurile următoare, de suspectarea trădării, respectiv uciderea,
de către eroul prim, a eroului secund: „[…] Îndată s-a dat ea cu dragoste pe lângă
el, întrebându-l de una şi de alta, primindu-le toate Petrea Făt-Frumos, fără a se da
de gol, ştiind el de toate prea bine. Sara a trebuit să doarmă dimpreună. Şi cum sta
de dormeau cu feţele care încotro, a pus Petrea paloşul prin mijlocul lor, zicând: –
De m-a impinge păcatul să întind eu mâna spre ea, să mi-o tai de istov, iar de se va
întinde-o ea să-i taie degetul cel mic. Întinzând ea mâna i-a tăiat paloşul degetul,
fără a simţi. Des-dimineaţă mi s-a şi sculat Petrea Făt-Frumos, făr’ să trezească pe
cumnata sa şi a plecat şi el la vânat pe moşia ciutei”35.
Concluzii
Din păcate, oricât de tentantă ar fi o mai mare apropiere cu mitul medieval
folosit ca pretext (motivul Tristan şi Isolda), aceasta se opreşte, la nivelul basmului
33

Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 103.
A se vedea acel răspuns al fostei fecioare-proaspetei femei din basmul colecţiei S. Fl. Marian
(supra, nota 25), pentru care regimul plăcerilor îşi are rădăcinile în recenta căsătorie cu eroul prim…
35
Simeon Florea Marian, op. cit., pp. 276–277, cu sublinierile mele, C.C.; acelaşi ritual, la Ioan
Micu Moldovan, op. cit., pp. 14–15 (aici eroul stipulând în mod explicit că nu este fratele său, abia după
îndeplinirea ritualului, şi ceilalţi crezând spusele sale: ,,[…] Fata rămâne fără deget. După ce se scoală şi
văd, cred şi ceilalţi că nu-i Trandafir” – Ibidem, p. 15); ,,[…] Stă şi fata cu dânsu…Fata nu ştié nimic. El
sara stă…Fac seara masa, stau la masî…Hai sî sî culci. Da` el zici: – Ştii ci? În noaptea asta facem un
pariu! Punim sabia-ntri noi şî nu ni-ntindim nici tu la mini, nici eu la tini. Şi puni sabia acolo aşa. Fata
cât au stat, `ci: ,,Măcar întind mâna un pic”. Şi-ntindi mâna şî-şi taie degetu mic la sabie. El o luat şî i-o
pansat degetu” (Ionel Oprişan, op. cit., II, p. 117); Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 103.
34
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fantastic românesc, la menţionarea ritualului de punere a sabiei între eroul secund
şi soţia fratelui său (geamăn sau de cruce)36. Totuşi, precum în mitul medieval,
vectorul etic şi afectiv, cel magic şi cel etiologic, (încă) se juxtapun în aceste basme.
De exemplu, semnificaţia majoră de acordat ritualului interpunerii sabiei între cei
doi, la nivelul epicului fantast de basm nu are defel caracter mimetic, ci relevă un
act de natură magică. Iar omologia acestor registre (etic versus afectiv, magic versus
etiologic), în care mentalitarul tradiţional plasează acest ritual, cu rostirea invocaţiei
de (divină) pedepsire în caz de încălcare (vezi supra, notele 35–36), vădeşte caracterul
ritualic, nu alegoric al acestuia. Cu amendamentul că, aici, în basm, încălcarea
acestui ritual de separare a corpului carnal (fata de împărat/soţia eroului prim), de
trupul moral (instituirea ritualului), este pusă eminamente pe seama fetei.
Fenomenologic vorbind, valoarea şi funcţia magic-ritualică dată sabiei interpuse
între eroul secund şi soţia fratelui său, eroul prim, în aceste basme pierd repede
semnificaţia de fond de altădată, după pasajul menţionării ritualului, eroul prim
fiind interesat îndeobşte de forma reflectorie a acestui ritual (= de ce s-a culcat
eroul secund în pat cu soţia sa), nu de cea reflexivă (= de ce a pus sabia). Ratificând
valorile sociale ale unei inoportune relaţii sexuale, creatorul anonim de basm
anulează, mutatis mutandis, toată configuraţia magică de atribuit (altădată) acestui
ritual (al punerii sabiei). Exemplu elocvent fiind aici dialogul post-narativ din
basmul ,,Cu Trandafir şi Busuioc”, colecţia I. Oprişan, basm în care toată greutatea
noematică a ritualului plasării sabiei între un erou/vasal şi soţia fratelui/seniorului
s-a pierdut, performerul de basm punând tăierea degetului femeii (care doreşte
iniţierea unei relaţii sexuale), pur şi simplu pe seama neatenţiei acesteia!37
Mai mult, spre deosebire de mitul medieval, unde regele Mark bănuieşte
ceva, încercând să deconspire această relaţie adulterină ori, şi mai nimerit exemplu,
lupta dintre Siegfried şi Brunhilde, unde regele Gunther are dovada non-adulterului
în faţa sa38, în basmele analizate nici nu se pune problema prezumţiei de nevinovăţie.
Simpla menţionare a situaţiei prin care trecuse fratele său în drumul de căutare şi
36
Uneori, şi acesta reconfigurat conform imaginarului tradiţional: la Dumitru Stăncescu, op.
cit., p. 103, sabia eroului secund nu este pusă între el şi cumnata sa, ci într-un cui (,,[…] Musuioc se
învoi să intre şi să se culce într-un pat, dar să nu-l atingă nici cu degeteul, că paloşul lui va sări din cui
şi-i va tăia mâna”), în basmul colecţiei I. Micu Moldovan (,Rozmarin şi Trandarfir), paloşul fiind
suspendat deasupra patului în care vor dormi cei doi (,,[…] Se învoieşte Rozmarin, dar numai cu
jurământ, să nu pună nici unul mâna preste celălalt. Cel ce-o face asta, o fost acăţat paloşul deasupra,
să-i taie în puterea jurământului degetul cel mic. Fata rămâne fără deget”).
37
„[…] – Aţi spus că şi-a tăiat fata degetul în sabia aia… – A pus sabia. N-avea voie, că nu
era nevasta luia… – I-a tăiat-o sabia întradins sau s-a atins? – Nu, nu, é din greşeală s-a atins la sabie
şi şi-a tăiat degetul…” (Ionel Oprişan, op. cit., II, p. 123).
38
„[…] Ascunde lumânarea pe după baldachin / şi-ncepe s-o mângâie. Ea-i plină de venin; /
dar Siegfried o înfrânge. (Ce! Altfel se putea?) / Lui Gunther însă-acum nici rău, dar nici prea-bine
nu-i părea. Se-aşează Siegfried lână crăiasă. Ea-i grăi: / – ,,Lăsaţi-mă în pace! Oricât, zău, m-aţi dori!
/ Să n-aveţi neplăcere, precum aţi mai avut!”/ (Lui Siegfried cel puternic cât rău crăiasa apoi i-a
făcut!). / Dar îşi înghite vocea: nimica nu i-a spus. / Deşi nu vede, Gunther uşor a presupus / că
lucruri necurate cei doi n-au săvârşit. / Că, zău, în pat n-avură prea multă tihnă, cum v-am povestit.”
(Cântecul Nibelungilor, op. cit., p. 149; cu sublinierile mele, C.C.).
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înviere a fratelui său ucis (confundarea cu soţul real, datorată izbitoarei asemănări
fizice; imputarea, de către soţie, a părăsirii ei şi/sau a neglijării statutului de soţ etc.),
chiar şi cu menţionarea expresă a ritualului punerii sabiei între el şi cumnata sa,
întru păstrarea unui status moral al amândurora, va fi îndestul pentru ca eroul prim
să îl suspecteze şi să îl acuze, in petto, pe fratele său. Iar sub imperiul şi mecanismul
intern de funcţionare a imaginaţiei, să îl facă nu doar să creadă altceva ci şi, ulterior,
să îl determine a comite fratricidul. Receptacol doar afectiv de acum (recte, de la
momentul menţionării confuziei create prin asemănarea izbitoare a celor doi fraţi),
eroul prim îşi declasează iraţional toată raţiunea, trecând în uitare toate semntimentele
avute pentru fratele său. Iar concreteţea exprimării afective pe care o manifestă
soţia eroului prim faţă de presupusu-i soţ (vezi supra, notele 33, 35), nu face decât să
complice situaţia. Argument major este, pentru susţinerea acestor aserţiuni, psihologia
non-prejudecăţii şi a non-suspiciunii de dinainte de menţionarea episodului cu
involuntara substituire erotico-matrimonială. Şi în care fundamentul prim al relaţiei
(adică, gradul de rudenie şi/sau statuarea ritualică a unei relaţii între eroul prim şi
cel secund), vădeşte statornicirea sentimentelor reale de care sunt animaţi cei doi
eroi, dincolo de dorinţele firii (precum în cazul fetei de împărat cu presupusul ei
soţ, în fapt, cumnatul).
După plecarea de la cumnata sa, eroul secund îl va descoperi pe ucigaşul
fratelui său, învingându-l şi reînviindu-l pe acesta. Fie prin simpla ucidere a pajurii
care-i înghiţise fratele şi scoaterea acestuia ,,întreg şi teafăr din burta ei”39, fie prin
uciderea zmeoaicei sau ciutei care-i omorâse fratele şi executarea ritualului de
înviere a acestuia (cu apă vie şi apă moartă sau lovirea corpului ,,cu trei nuiele de
sânger şi trei nuiele de înger”40, ,,înviind pe trei părţi mai mândru şi mai frumos
decum a fost”41), revederea acestora este una sinceră, neumbrită (încă) de spectrul
trădării: „[…] Ce bucurie când se văzură! Stătură îmbrăţişaţi multă vreme şi
vărsară lacrămi de bucurie, iar fata împăratului numai acum cunoscu că drept
grăise Musuioc şi că era frate cu bărbatul său, iar nu chiar bărbatul său”42.
Doar că, tot ca o (secundă) auto-evaluare morală, în continuarea primeia
(= plasarea sabiei de către eroul secund între el şi cumnata sa), în mintea eroului
prim apare circumstanţiata suspiciune a ipoteticei trădări (= întreţinerea unor
relaţii sexuale de către fratele său cu soţia sa, în baza confuziei create). De acum,
drama interioară trăită de eroul prim este una evidentă. Animat de profunde sentimente
pentru fratele său, în acelaşi timp suspectându-l de relaţii sexuale cu soţia sa, eroul
prim îşi demantelează încet-încet relaţia de normalitate cu fratele său prin reflexul
imaginal al dorinţei de care, chipurile, ar fi fost vinovat acesta. De aici suspectarea
trădării, de aici des-fiinţarea liniştii sufleteşti şi fiinţarea criminală a fratricidului
care se iveşte în mintea eroului prim.
39

Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 103.
Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 15.
41
Simeon Florea Marian, op. cit., p. 277.
42
Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 103.
40
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Cu caracter somatic-subiectiv (tradus – ,,eu am reuşit să o câştig, să mă însor
cu ea, deci, îmi aparţine în exclusivitate”), trebuie evidenţiat un alt aspect important,
relevat de starea interioară avută de eroul prim. Anume, cum această suspiciune a
eroului prim se limitează la existenţa şi experienţa carnală a corpului, departe de
valorizarea morală dată, prin plasarea sabiei între el şi cumnată-sa, de eroul secund.
Accesibil aproape oricând graţie confuziei create, corpul carnal al fetei de împărat
este contrapus, în acest motiv descoperit în basm, de inaccesibilitatea morală a
trupului, practicată de eroul secund. De altfel, şi creatorul anonim al basmelor cu
acest motiv marşează, întru justificarea următoarei auto-evaluări (a treia, respectiv
fratricidul întreprins de eroul prim asupra fratelui său), tocmai pe gelozia manifestată
de eroul prim pe corpul carnal al soţiei sale. Uneori subînţeleasă43, alteori cumva
sau explicit alimentată (şi, în acest caz, terminată printr-o sinucidere, nu ucidere44!),
uciderea eroului secund este urmată repede de sinuciderea celui ce tocmai ucisese.
Într-un singur basm cu motivul Tristan şi Isolda (Cu Trandafir şi Busuioc, colecţia
I. Oprişan), uciderea eroului secund de către eroul prim, are loc prin tăierea
capului, nu înecare, şi repede urmată de re-învierea acestuia45.
Iar această suspiciune plasată asupra fratelui, alterează şi degradează într-atât
firescul relaţiei de dinainte cu fratele său, cel care nu pregetase să lase totul, să îl
caute şi să îl readucă la viaţă, încât eroul prim, orbit de ipotetica/imaginata
stricăciune a cărnii, pentru a-şi reitera starea de posesiune asupra corpului carnal al
soţiei sale, va recurge la fratricid. Săvârşirea acestuia neînsemnând, nici o clipă,
refacerea stării de bine ori restituirea statusului psihosufletesc de dinaintea
suspectării fratelui său, după cum explicit ne-o relevă pasajele respective de basm:
„[…] Într-o zi se plimba Busuioc cu Musuioc prin grădină, unde era un lac adânc
tare şi fiindu-I sete lui Musuioc vru să bea apă, da’ nu avea cum. – Pleacă-te colea
pe marginea lacului, că te ţin eu de picioare, zise Busuioc. Când bea Musuioc mai
cu gust, ce-i veni lui, or i s-o fi făcut nălucă, or s-o fi gândit cu necaz că el a stat
43
„[…] Venind ei pe drum s-au luat la vorbă despre unele şi altele înşirându-i Petrea toate,
cum a venit pe drum, să-l afle şi cum i-a tăiet paloşul degetul cel mic fetei de împărtat. Auzind
acestea Dumbră, s-a făcut foc de ciudă…” (Simeon Florea Marian, op. cit., p. 277); ,,[…] Când bea
Musuioc mai cu gust, ce-i veni lui, or i s-o fi făcut nălucă, or s-o fi gândit cu necaz că el a stat culcat
într-un pat cu nevasta lui, nu ştiu, numai că-i ridică caidaracele în sus şi-l dădu cu capul în jos în
baltă” (Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 103).
44
„[…] Mergând pre cale se întreabă unul pre altul ce o păţit de când s-o despărţit. Îi spune
Trandafir, îi spune şi Rozmarin şi în urmă: – Astă-noapte am fost chiar la muierea ta! – No, dacă ai
făcut-o şi asta – zâce Trandafir – mai bine nu m-ai fi înviat! Se supără Rozmarin şi era chair pre lângă
un tău afund, / fără fund / cu ţermurile de mălai mărunt. Se aruncă în tău cu cal cu tot.” (Ioan Micu
Moldovan, op. cit., p. 16).
45
„[…] Mergând pi drum Busuioc începi sî-i spui ce-a făcut. Şi i-o povestit Busuioc lu
Trandafir. Şi Trandafir aşa s-o supărat – îi taie capu lu Busuioc. Şi Busuioc cadi mort. Da` el mergi,
mergi, ci mergi şî zâci: «Mă, ci nebun sunt. Frati-mio o vinit di diparti şi m-a-nviat şi io să-l tai!» L-o
cuprins o milî şi s-a-ntoarci înapoi şî ia apî, cî luasă apî di la baba…, învietoari şi-ntrupătoare şi-l
spalî şî el cu-nvietoari şi-nvii frati-o. S-o-mpăcat amândoi, o vinit acasî.” (Ionel Oprişan, op. cit., II,
pp. 118–119).
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culcat într-un pat cu nevasta lui, nu ştiu, numai că-i ridică caidaracele în sus şi-l
dădu cu capul în jos în baltă. Se bălăbăni el niţel, bietul Musuioc, apa se făcu
cercuri-cercuri şi apoi se linişti d-asupra trupului lui. Busuioc se uită niţel în apă, în
locul unde aruncase pe farte-său, şi începu să se gândească: «Măre, ce avusei eu
bietul frate-meu că el de câte m-a scăpat şi eu să-l omor pe el?» Şi nu se mai gândi
mult şi, bâlbâdâc! s-aruncă şi el în apă”46.
În anumite cazuri, justeţea acestui fratricid, prin care eroul prim încearcă
restaurarea statutului său social-masculin, degradat prin ipotetica/imaginata trădare
(prim născut/fiu de împărat versus soţ trădat), este anulată de aflarea adevărului;
eroul având, de acum, ca unică reparatio morale, doar alternativa sinuciderii în
locul unde îşi ucisese fratele: ,,[…] A plecat el de aicea singur spre curţile soţiei
sale şi cum ajunse, mi-l şi apucă ea cu asprime: – Unde umbli şi ce faci, iacă, de
atâta vreme de când te-ai dus de la mine n-ai venit până ieri şi astă-noapte mi-ai
tăiat şi degetul ăst mic! De scârbă şi de supărare s-a înecat şi el lângă fratele său”47.
Fără a fi situaţii aberante (de tipul relaţiilor sexuale interregn ori incestuoase,
relaţii care, în mentalitarul tradiţional, nu frizează sau compromit doar ordinea
socială, ci mai ales ordinea cosmică48), aceste situaţii de basm cu motivul Tristan şi
Isolda, au ca fundament (mitologic) realităţi sociale medievale, cu reguli instituite,
reglementate şi practicate, care operează (în) cotidian. Într-o epocă în care seniorul
avea infinite drepturi asupra vasalilor săi49, subminarea pattern-ului sexual al seniorului
de către un vasal, nu putea fi concepută decât ca o recuzare a însăşi statutului social
al acestuia. Dacă în povestea medievală, aceasta are loc, seniorul fiind trădat atât de
vasalul său, cât şi de soţie, în basmele fantastice aduse în discuţie, recuzarea
seniorului (fiu de împărat şi/sau eroul prim), nu mai este doar un pretext carnal, ci
vizează, de cele mai multe ori, ontologicul, cosmicul. Spun de cele mai multe ori
pentru că, avem basme care încă păstrează ceva din funcţiile rituale şi sociale ale
relaţiei senior-vasal. De exemplu, în basmul colecţiei I. Nijloveanu (Afin-Dafin),
cel care va ghici semnele fetei de împărat50, va fi Afin, fiul de ţigani, născut ,,într-un
sălaş dă ţâgani, d-ăştia care umblă cu căldări”51, nu Dafin, fiul de împărat. Doar că,
potrivit uzanţelor sociale, cea care ar fi trebuit să revină ghicitorului (Afin), va
reveni seniorului (Dafin), fapt explicit menţionat: ,,[…] – Fata dumneavoastră are
sămnele după ceri: în doi umerei /doi luceferei, / sore-n piept / şi luna-n spate,
46

Dumitru Stăncescu, op. cit., p. 103, cu sublinierea mea, C.C. Aceeaşi situaţie, la Simeon
Florea Marian, op. cit., p. 277.
47
Simeon Florea Marian, op. cit., p. 277.
48
Vezi subcapitolul ,,Capcanele dorinţei”, la Costel Cioancă, Contribuţii la o fenomenologie
a corpului din basmul fantastic românesc, p. 172 şi următ.
49
A se vedea, pentru această problemă, capitolele 3 (,,Dreptul” suveranului şi al seniorului în
Europa medievală) şi 4 (Le droit du seigneur în literatura europeană (sec. XVII–XIX) din Andrei
Oişteanu, Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, Iaşi, Editura Polirom, 2016, pp. 29–51.
50
,,[…] Iel să scoală dân urs, ias-afar` şî cân` să uită la fată, avea sămnele după ceri: luna-n
piept,/soarele-n spate,/în doi umerei, /doi luceferei.” (Ion Nijloveanu, op. cit., p. 272).
51
Ibidem, p. 270.

Simboluri ale intimităţii în basmul fantastic românesc. Motivul Tristan şi Isolda

295

încolo sămnăle cerului: stele şî sămne. – Bine! E, să vă gătiţ’ dă nuntă! ’Ce: – N-o
iau io. Ie-a frati-mieu, a spus. – Bine.”52.
În deplină concordanţă cu sistemul cultural-tradiţional, în care receptarea
raţională a evenimentelor iraţionale prezentate, presupune omologarea unui sens de
acordat, toate detaliile acestea (imaginata trădare → fratricidul → sinuciderea celui
ce tocmai ucisese), semnificative şi esenţiale altfel (la nivelul poveştii medievale,
spre exemplu), în basmul fantastic românesc devin importante doar prin re-evaluarea
moral-axiologică şi re-dimensionarea etiologică dată acestora. Cumva, toată cazuistica
de dinainte (suspectarea fratelui de relaţii sexuale cu soţia lui, urmată de uciderea
acestuia şi sinuciderea eroului prim) este imediat minimalizată, suferind o cădere în
desuetudine. Schimbarea de paradigmă aducând, inevitabil, şi o re-racordare mitică
a motivului – prin intervenţia şi acţiunea unor fiinţe conotate mitofolcloric sau
canonic –, care vor re-dimensiona cosmic destinul uman-tragic al eroilor. Chiar
dacă, uneori, mai avem de-a face cu arhitecturarea simbolică a unor fenomene de
realitate imediată, plasate într-o meta-realitate imaginară, de tip mitic (printr-un
model repetitiv ce valorizează o tradiţie locală de filtrare a unor întâmplări de
social?). Şi aici aş aminti pasajul de final al unui basm din colecţia B. P. Hasdeu
(Elena Cosânzeana şi Ponleu), în care irealul este/devine sinonim cu imaginarul,
vorba lui G. Bachelard53, în final trecând într-un real posibil: ,,zâna Cosânzana”,
cucerită de către eroul Ponleu pentru pietenul său, fiul Împăratului Roşu, pe drumul
de întoarcere, ,,a zis cuvintele următoare către Ponleu că: «Eu nu sunt a cui
gândeşti, ci a cui mă duce»”54. Iar pentru a face posibilă această restructurare a
relaţiilor şi normelor sociale de tip senior-vasal, creatorul anonim de basm nu ezită
să demanteleze eşafodaje sociale încă practicate/respectate: ,,zâna Cosânzana” îi
otrăveşte pe Împăratul Roşu şi pe fiul lui, ulterior stăpânind în locul acestora
respectiva împărăţie55. O altă poveste cu iz medieval…
Dar, este vizibilă reconversia motivului medieval invocat, conform unui alt
univers cultural, cu alte grile de reprezentare, înţelegere şi valorizare simbolică.
Dizlocarea acestui motiv medieval, cu transferul de substanţă aferent56, este
explicabilă prin nevoia etimonului folcloric de a face inteligibil şi de a-şi apropia
52

Ibidem, pp. 272–272; sublinierea îmi aparţine, C.C.
A se vedea Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, Librairie José
Conti, 1948, p. 34.
54
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Literatură populară. Basme populare româneşti (Ediţie îngrijită
de Lia Stoica Vasilescu, Prefaţă de Ovidiu Bîrlea), Bucureşti, Editura Grai şi Suflet – Cultura
Naţională, 2000, p. 88; sublinierea mea, C.C.
55
,,[…] Dând împăratul un ospăţ strălucit la care ospăţ zâna împărăteasă Elena Cosânzana a
otrăvit pe Împăratul Roşu şi pe fiul său, tovarăşul lui Ponleu, încât Ponleu a rămas el singur, care apoi
a luat de soţie pe zâna împărăteasă Elena Cosânzana făcându-se mare împărat, cu numele de Ponleu
Împărat, a toate împărăţiile pământului, ca unul ce a fost fiul unui jătar şi se zice că Elena Cosânzana
se scoboară din cer la amieze de se scaldă în spuma mării” (Ibidem).
56
De la valorizarea unor cutume social-medievale precum non-oportunitatea relaţiei amoroase/
sexuale a unui vasal cu femeia sortită seniorului, către o temă fundamentală precum intervenţia creatorului
şi condiţia creaţiei de tip cosmic iniţiate de acesta.
53
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(raţional şi afectiv), un motiv altfel inert cultural, fără ecou în sistemul mentalitaroral (românesc). De aici, din această nevoie de re-obiectivare, de re-semnificare,
transferul de substanţă şi dimensiunea etiologică date motivului medieval la nivelul
epicului fantast.
Căci, îmi pare evidentă deconectarea motivului medieval la nivelul basmelor:
această crimă din pasiune, aproape o faptă de cancan sau de criminalistică dacă
avem în vedere faptele propriu-zise prezentate, este aici, în basme, structurată
operatoriu şi subordonată gândirii simbolice. Conversia acestei cauze (= existenţa
unor cutume sociale de respectat/practicat) are un efect (epic) nebănuit: re-conectarea
acestui epic la mit (= prin metamorfozarea eroilor în astre). Conversie brutal şi
ireversibil deturnată de la sensul pur lumesc, uman-carnal (→ o femeie de rang
social superior are o inoportună relaţie amoroasă/sexuală cu vasalul soţului ei), de
gnoseologia miticei transmigraţii a celor doi eroi către cosmic.
Pasajele de final ale basmelor mitanalizate fiind elocvente în acest sens. Nu
doar că eroii (eroul secund, cel ucis, precum şi ucigaşul său, eroul prim) nu se
îneacă57, pandantul fiind nevinovăţia lor (acel ,,era buni la Dumnezeu”). Ba, mai
mult, avem de-a face cu un discurs etiologic specific gândirii arhaice, fantasticul
imaginar de basm, aproape real până atunci!, fiind acum, la aceste finaluri,
minimalizat şi sublimat de intervenţia unor fiinţe conotate mitofolcloric (Soarele şi
Mama Soarelui)58 sau divinităţi canonice de rang superior (Sfântu Petre şi
Dumnezeu)59. Care nu ezită să intervină în mod direct şi să le dea acestor fraţi un
57

,,[…] Trandafir merge cât merge, şi-l loveşte o jale mare, că de ce s-o supărat el pre frate-so
pentru o muere. Se întoarnă înapoi şi se aruncă şî el în tău. Ajunge oblu la frate-so. Stau amândoi
călare unul lângă altul, da nu s-o înecat că era buni la Dumnezeu. De vorbit încă nu puteau vorbi;
numai se uitau unul la altul.” (Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 16). La fel, vezi la Dumitru Stăncescu,
op. cit., p. 103 (,,[…] Acolo, dacă căzu nu se înecă, ci se întâlni cu frate-său, viu şi nevătămat şi el.
Atunci îi căzu în genunchi şi-l rugă să-l ierte”). În schimb, în basmul colecţiei S.Fl. Marian (op. cit.,
p. 277), eroii se îneacă: ,,[…] De scârbă şi de de supărare s-a înecat şi el lângă fratele său”.
58
,,[…] Dintr-amânndoi s-au făcut doi nuci întrauriţi, aflându-se cea mai mare dragoste
întreolaltă, sărutând-se şi îmbrăţişându-se unul pe altul. Atunci a stat şi soarele locului de-a privit la
ei, făcându-se ziua cât trei de mare. Ajungând soarele la maica sa, l-a întrebat de ce a întârziat aşa de
mult, c-au fost oameni la lucru cu ziua şi-au tot aşteptat să se facă sara, c-au fost vaci cu viţei mici la
păscătoare, de s-a mirat toată lumea. – Mamă, începu soarele, cum nu voi face ziua aşa de mare,
văzând doi nuci întrauriţi în cutare apă de a căror dragoste nu m-am mai putut sătura, măcar c-am
făcut ziua aşa de mare. -Atunci, zise maica, am să-i învrednicesc să umble alăturea pe ceruri ca tine.
S-au dus maica şi luându-i din apă, l-a prefăcut pe Dumbră-albă din nuc în luceafăr de sară şi pe
Petrea Făt-Frumos în luceafărul de ziuă, umblând amândoi alăturea cu soarele” (Simeon Florea
Marian, op. cit., pp. 277–278).
59
,,[…] – Vezi, tu Petre, – zice Dumnezeu din cer către Petru-Sânpetru – vezi tu cei doi fraţi
cari aşa ne-o plăcut nouă din copilăria lor? Vezi-i tu cum stau unul lângă altul, în fundul tăului celui
fără fund, cu ţărmurii de mălai mărunt şi nu pot ieşi? Du-te şî le ajută, să iasă şi mână pre unul la
răsărit, iar pre altul la apus, pre cer. Să se vadă unul pre altul, dar să nu se poată întâlni până la şepte
ani. (Şepte ani s-o fost împlinit şî de când nu s-au mi văzut unul pre altul până acum când s-o ţâpat în
tău.) La şepte ani – zice Dumnezeu – să se îmbrăţişeze şi să se sărute şî apoi iară să se despărţască
până la alţi şepte ani. Şî aşa să fie în vecii vecilor! Şi de atunci sunt pre cer Luceafărul cel de către
ziuă şî cel de către seară” (Ioan Micu Moldovan, op. cit., p. 16).
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traiect/destin cosmic! Într-un singur caz, intervenţia divinităţii superioare neavând
(dar, nota bene, la cererea expresă a protagoniştilor, ,,sătui de nelegiuirile după
pământ”60!), un astfel de deznodământ: ,,[…] Şi rămaşi au fost până în ziua de azi,
că n-au mai ieşit”61.
INTIMACY SYMBOLS IN THE ROMANIAN FAIRY TALE.
TRISTAN AND ISOLDE MOTIF
(Abstract)
The present study continues the series of mythanalysis dedicated to the symbols of
intimacy in the Romanian fairy tale, some published, others pending publication. The
mythanalitic pretext in the article is a famous medieval mythical motif, having as a leitmotif
the inappropriate love, specifically Tristan and Isolde. This motif which over time has fueled
the imagination of historians and artists entered, getting not knowing how or when, the fantastic
epic of Romanian fairy tale to. This aspect once again talks about the ability to adapt of the
Romanian cultural mentality to out-group cultural-symbolic languages. Starting from the
presentation of the medieval story, I tried to observe the dynamics, the ontological heaviness
and the symbolic significance of this mythical-medieval motif at the level of the Romanian
fairy tales I discovered. The focus of my analysis is on the adaptations/innovations brought
by the new cultural system.
Keywords: Romanian fairy tale, imaginary, hermeneutics, Tristan and Isolde motif.

60
61

Dumitru Stăncescu, op. cit., pp. 103–104.
Ibidem, p. 104.
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THE STUDY OF NARRATIVES ON PROPERTY – ‘THE GROWING
MACHINE’ OF REAL ESTATE IN SUBURBAN AREA.
THEORIES AND METHODOLOGY
GABRIELA BOANGIU*
Reflexivity opened intense debates in contemporary social sciences. Formulated
as a concept within the sociology of science, it represented a silent presence in
many fields of study. Due to the interdisciplinary character of the present
folklore studies, the issues of reflexivity and ethics deserve a more profound
analysis within this specific context.
The folklore and the folkloristics have generated many debates, the specialization
of the socio-human sciences, the individualization of disciplines, followed by the
effervescence and the rich promises of the interdisciplinary studies, fully contributed
to approaches, redefinitions, conceptualizations, doubled by the necessity of assuming
a more efficient theoretical and methodological responsibility coming from the
researches that have been involved in the study of a dynamic reality, such is the
socio-cultural one.
The themes that we are going to approach describe complex issues and, in
consequence, the arguments will be organized in such way to offer an analysis
background that should answer to the requests of the scientific rigour, without
limiting the ulterior interpretations and, in the same time, avoiding the epistemological
obstacles that the definitive formulations-sentences might create. We will notice
that this also represents the spirit of the science on which we will concentrate our
attention, that of objective participation to a particular cultural reality, intention
doubled by the rigour of recording and contextualizing the folkloric phenomena
and, as well, that regarding the opening towards future interpretations through the
organization of an ample documentary material that offers opportunities of
interdisciplinary interpretation, taking care that the folkloristics won’t lose the
disciplinary identity.
The repeated redefinitions of the concepts that the folkloristics operates with
and also those specific to it, as an independent science, reflect its dynamics and its
studying object, the permanent scientific repositions of the researcher proving not
oscillation or the lack of rigour but a permanent awareness regarding the necessity
*

3rd degree Scientific Researcher Dr., Institute for the Socio-Human Researches „C.S. NicolaescuPlopsor”, Craiova, Romanian Academy; e-mail: boangiu_g@yahoo.com.
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of the epistemological and methodological adaptations during this process, not
static at all, of questioning its subject matter.
The received critics have sometimes been formulated punctually, partially,
abruptly, fragmentally, without taking into consideration the entire evolutional
process of the folkloristcs as an independent discipline and the process of elaborating
its own methodology, adequate for the studied cultural reality.
The necessity for “deconstruction” some inefficient deconstructions, coming
from outside the area of the discipline and not towards its benefit, is evident. One of
the weak spot of the folkloristics seems to have been the aesthetic-selective criterion
of its incipient writings that seemed to confer it coherence and homogeneity – by
selecting the coherent age and delimiting and classifying the homogenous age. Yet,
where is the weak spot of this formulation? The answer is in the fragmentation and
the strict limitation to a moment of folkloristics’ evolution and specialization as a
science.
From here emerges the necessity of conceptualizing the history of folkloristics
because, if we follow the decantation from the historical point of view, the conceptual
classifications of the folkloristics methodology, the coherence of the discipline
reveals as a permanent process of acknowledge and objectifying of responsible
returning on the elements that might have distorted both personal interpretations
and possible ideological instrumentations, so called interdisciplinary manipulations
that afterwards estrange from the scientific spirit of its method. Because the
folkloristics, through the nature of its documents, is responsible, on one side for its
own accumulations and interpretations specific for its identity as discipline and on
the other side is aiming for the guiding and sometimes limitation regarding some
inter or extra disciplinary uses. Because of its objectivity, scientific rigour and its
permanent capacity of separation from its own concepts in order to respect and to
seize as adequately as possible the cultural phenomenon, the folkloristics knew
many redefinitions.
The history of folkloristics unveils this process of making this method
adequate for the folkloric reality, even if sometimes this process is fragmented, but
the corpus of folkloristics’ theoretical and methodological documents – self awareness,
if we may call it this way, records this essential moments in its own evolution,
moments that could become intelligible for any person who desires to objectively
study this problems. From here results the necessity of this trying of conceptualizing
a history, although the syntagm may raise objections, the purpose of its formulation
is that of comprehensively exam the accumulations and decantation of its conceptual
instrument on the entire process of making the folkloristics a science.
Rethinking the critics mentioned above, the aesthetization of the folklore
through its selective distortion and delimitations belong to the beginning of the
folkloric movements, because we cannot yet mention about folkloristics as this
discipline is today regarded. The distance from the manipulation of the nationalromantic period is a part of the common sense information.
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The observation coming from the field of folkloristics seem much more
pertinent: “Limited to the observation of “survivors”, the phenomenon [the folklore]
is studied apart from its context. The main preoccupation should be the gathering of
texts with minimal adjacent information. The orientation towards present takes into
consideration the phenomenon’s dynamic in particular situations when the folklore is
researched in context. This is also the path taken by most of the contemporary folkloristic
schools”1. In the same time, the existence of a “traditional vision, which’s adepts
manifested a special interest for the definition of the national specific (not in the
negative way), in province or country is related with the stage when the discipline
was constituted” and “the object of [folkloristics] is the social group and its cultural
particularities”2 and as a consequence, the studies regarding the folkloristics don’t
ignore the social facts in the detriment of “the traditional facts”.
An argument is sustaining the folkloristics’s orientation towards the studying
of the folklore as a dynamic phenomenon, can be that from this discipline’s historical
point of view that is mentioning the contribution of Ovid Densusianu to the emphasis
on the development of the folklore and not only limited to this subject.
In the beginning of his class from The Faculty of Letters from November 9th
1909, The folklore. How should it be understood?, Densusianu noticed the inoperability
of numerous folklore collections and that the folkloristics outstripped from its purpose:
“Let’s not wonder if, with all the amount of popular collections that had been gathered
for so many years, in our country and others, from the psychological point of view,
they offer nothing concrete, not only a synthesis in order to justify the necessity of
such facts described in thousand of volumes and to convince us that the folklore
has fulfilled what it supposed to, overcame the period of guessing and took the
right path. If we don’t believe anymore in the force of the formula applied until
now, if we don’t deceive ourselves with opinions that are beyond critics, what will
be our purchase of our future researches, to what horizons we will have to head to
in order to shed the folklore from old conceptions and unproductive methods?”3.
Densusianu’s observations are extremely pertinent and even vanguardist for
his period. Paving the way of research, he underlined that the folklorists have
forgotten that “a person doesn’t live from his heritage only, but also from what he
experiences every day and this is the part that needs to be exploited. A heritage of
hundred and thousand years seems to be the fairytales, believes and superstitions and
most of the popular poems (…). Every day, in the small family circle or that bigger
one of the village, doesn’t the peasant receive any sort of impressions, isn’t his soul
touched by the surrounding reality? (…) can be ignored this alive, constant moving
1
Sabina Ispas, Cultură orală şi informaţie transculturală (Oral Culture and Transcultural
Information), 2003, Romanian Academy Publishing House, p. 16.
2
Ibidem, p. 17.
3
Ovid Densusianu, Folclorul – cum trebuie înțeles? (The folklore. How should it be understood?),
1909 apud Sabina Ispas, op. cit., pp. 35–36.
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aspect of his being and yet, isn’t it the most interesting one to see (our emphasis),
the most precious, unlike the other, the traditional one that is too artificial?”4
This first noticing of these socio-cultural aspects attest the modernity and the
actuality of his observations “defining, long time before other folklorists and historians,
what the modern folkloristic will call oral history” (Ispas: 2003:22), because he
underlined that “should be collected from a peasant, besides what has already been
collected, every information he/she says, anything that represents its opinions regarding
different situations, any opinion regarding the actuality. The folklore collections
must bring forward information from which to get what the countryside man thinks
about his close or not close people, from his village or from the city, about the foreign
people that he meets, about church and school. About army and administration,
about some lived or storied events, how some things he witnessed impressed him,
except for his village, what he can remember about childhood, what personalities
he likes and how he imagines them and what he knows about them etc.5
Another remarkable observation made by the Romanian researcher is that
referring to the regaining of “the words of informants’ mouth” through investigations
that should contain the formulations specific for the daily life, because the fixed
forms of the folklore don’t show the peasant’s spoken language, are formulations
that pass themselves from one generation to another and reflect an archaic
character that isn’t/wasn’t kept in the common language: “anyone could notice that
the peasant uses many times when he tells a fairytale or a poem some words or
sentences that are not normally used in our every-day speech: the language of
fairytales and of many poems – especially ballads – is mostly a traditional,
unconventional language, with stereotypes (…). We must try to know the peasant
through the way he communicates with the others, in the free told stories (our
emphasis)”6.
Densusianu’s visionary perspective comes from the understanding of the
interdisciplinary approach regarding the folkloristics because of its main function,
that of creating folkloric documents and the understanding of the importance of
studying them for the related disciplines – the history of language and literature,
dialectology, history, sociology. The result after researching one of the disciplines
can be used by the sciences that have a common socio-humanist feature, in the
same way the studying subjects represent the contexts where the folkloric fact must
be deciphered and analyzed: “the collections will become living archives in which
the historians will found much more information than in some sterile documents
that don’t allow them to get to the soul of the crowd”7. In the same time he is
concerned about objectivity and rigour as important elements when creating the
4

Ibidem.
Ibidem, p. 37.
6
Ibidem, p. 43.
7
Ibidem, pp. 42–43.
5
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folkloric documents: “It can’t be mentioned a complete disappearance of the old
folklore, but only a reduction or a modification (…), the folklore enrich itself (…),
each period is characterized through its own manifestations and, following them,
seen as reflected in the soul of the contemporaries, the folklorist will always have a
wide field of research”; evidencing that “between what is and what was, our mind
must try to discover – and only a real scientist will understand”8, the Romanian
researcher, through a expressive language, accentuated the purpose and the scientific
character of the folkloristics.
We hope that this passing through all the main documents for constituting the
Romanian folkloristics will justify the initially formulation that of conceptualization
of a history, because, by presenting some critical positions formulated in the interior
of the folkloristics regarding the ideological, epistemological or methodological
deviations of the discipline in its period of configuration, was desired the emphasis of
its scientific, unitary character, permanently consolidated by re-conceptualizations
and methodological adaptations, adequate for this subject matter. Of course, the
dilettantism, as in any other field of study, represented an unovoidable danger but
before a theoretical and methodologically coherent and rigorously practiced system,
as in the case of folkloristics, it is self-excluded.
The problem of a presumed objectivity of the researcher reappears in the
context of the contemporary researches. The textual representation of the experience
from the field, the subjectivity and the possibilities for objectifying the researcher’s
observations need permanent questionings. The objectivity can be configured in a
process of incorporating/assuming the subjectivity, as a constant outdistance, objectivity
that comes from continuous returns that recovers the decanted senses through
permanent outdistances. The researcher represents an instrument of interception
and his instrument must involve this exercise of permanent oscillations between
observation and conceptualization, the research continuing through constant
questionings, through a plain dialogue with the field, incorporating its mobility in a
dynamic way. Thus, “in the modern folkloristics (…) was permanently insisted
upon the historicity of folklore, seen from different positions. The diachronic
vision on the researched subject matter maintained the preoccupation for the
permanent correlation between traditional and new, in order to analyze the process
regarding the evolutions and involutions – from one case to another –, of mutations
from different levels, aiming for the folkloric text (structure, semantic and stylistic
elements) and the contexts, in their variety, involving the functional changes and
transformations related with the circulation of folkloric facts and, not at last, related
with the mentality”9.
8

Ibidem, pp. 42–45.
Coatu Nicoleta, 50 de ani de folcloristică modern /Fifty Years of Modern Folkloristics, in
“Revista de Etnografie şi Folclor”, vol. 9–10 (1998–1999), Bucharest, Romanian Academy Publishing
House, pp. 77–100.
9

304

Gabriela Boangiu

The modernity of the consideration concerning the relation text-context in
the folkloristic contemporary studies represents evidence: “the modern vision about
the folkloric text, studied in the multiple contextual relations, requires, more and
more, the presence of the syncretism, in many aspects, imposed by the complex
configuration of the studied subject matter. That’s why, the study of the expression
syncretism, of the cooperation of languages, allows the determination of articulations
regarding the folkloric text, the verbal-poetic language in its interaction with other
languages: melodically – the ritual/unritual gesture – mimically – the ritual object,
in different shapes, from one case to another. In another aspect, the study concerning
the functional syncretism offers the possibility to determine the functional plurality
in connection with the diversity of the analyzed context”10.
The study of narratives on property – an interdisciplinary approach in
the context of post-communist Romania
Property is of central importance in all economies, but it cannot be reducing
to ‘the economic’. Property is always multifunctional (F. and K. von BendaBeckmann 1999). It is a major factor in constituting the identity of individuals and
groups. Through inheritance, it also structures the continuity of such groups. It is a
vital element in the political organisation of society, the legitimate command over
wealth being an important source of political power over people and their labour,
no matter if the focus is on domestic or kinship modes of production, capitalism or
communism. Property can be understood as the main struggle at all levels of social
organisation, within and between families, communities, classes and states. Property
regimes and property rights have been central theme historically in law and philosophy,
but more recently they have also become central to many other disciplines
including sociology, anthropology, cultural studies, geography and human ecology.
Franz and Keebet von Benda-Beckmann conceptualise property as a ‘bundle of
rights’11, trying to capture the different roles that property may play at different
analytical layers – in ideologies, in legal systems, in actual social relationships, in
social practices and in the interrelations between these phenomena. An empirical
description of the way property operates in the real world is a precondition for
theorising about the place of property under conditions of social, economic and
ecological change. This perspective allows us to study property concepts as they
transform.
Contemporary studies on property and property rights must avoid to reify the
individual as an actor, granting owners far more agency than they have in real life.
10

Ibidem, p. 91.
F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann, and Melanie C. Wiber (eds.), 2006.
Changing Properties of Property. Berghahn Books New York, Oxford, p. 3
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The social and cultural layer must be always taken in account and the role of
property in social change and transformation too.
Property “concerns the way in which the relations between society’s members
with respect to valuables are given form and significance. Such relations are made
up of three major elements: first, the social units (individuals, groups, lineages,
corporations, states) that hold property rights and obligations; second, the construction
of valuables as property objects; and third, the different sets of rights and
obligations social units can have with respect to such objects. All these three are set
into time and space. Empirically, property finds expression in a wide variety of
social phenomena, in cultural ideals and ideologies, in legal institutions, in actual
social relationships and in social practices, these can be considered ‘layers of social
organisation’12.
These layers are interrelated in manifold ways. Social practices of various
kinds create, maintain and change what property is, having different effects at the
level of ideologies, of legally institutionalised categories of property relations, and of
concrete property relations. Two types of such practices can be identified: 1. the first
are interactions that deal primarily with concrete property objects, relationships
and rights, and that occur when people simply use, transfer, inherit or dispute a
relationship with a property object. 2. a second type of practices are those in which
categorical property law and rights are reproduced and changed, and in which the
nature of property law is explained, discussed or disputed in interaction settings
such as courts, parliaments, universities, the mass media or local communities.
While elements of property relations at different layers become interconnected in
social practices, they have a sufficiently independent character to also warrant an
examination of their independent characteristics. This is particularly useful to
document and better understand the wide variation of property forms. Detailed
anthropological studies have demonstrated the myriad ways in which the elements
of property relations can vary across cultural boundaries. Thus, a more accurate
way of studying property is an empirically grounded point of departure that
analytically delineates property relations within a field of social organisation. Also,
the three major elements (social units, property objects, and rights and responsibilities)
of any property constellation can be analysed in a more accurate manner if the
focus is on legal or social relational context, or on quotidian practice. This
approach can facilitate comparative analysis across cultural variation, bearing in
mind the three main elements of property (social units, property objects and rights
and responsibilities), their interrelations and differences in space and time.
The case of Romania and its property relations changes during communist and
post-communist periods of time represent a specific context. The collectivisation of
the Romanian agriculture was one of the ample activities meant to transform the
12
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economy of the country, the social, the political, the moral spectrum of people, to
allow perpetuation of the power of the unique party, of the communist state.
In the communist party’s vision, the victory of the socialism in Romania was
incompatible with the preservation of private property on land. Promising an
accelerating progress in all the fields, a bright future and the individual and family
safety, the action of collectivisation – known as being voluntary, peaceful and natural,
became in fact permanent compulsion, repression, physical violence, obviously
wearing away the quality of life.
Unlike other countries belonging to the socialist space at that time, where
the collectivisation process was moderated and stopped in front of the evident
failure, in Romania, in 1962, about 96.5% of the arable area belonged to the
socialist sector. In Poland and Yugoslavia, the rate of collectivist structure never
exceeded 24% of the arable area of the country. In Czechoslovakia and in Hungary,
the percentage was never higher than 64% and respectively 68%. Only in Bulgaria
the percentage was around 92%13. All along the collectivisation campaign there
was a correlation between intesificated pressures and ever enhanced effects.
The collectivist structures increased their land surfaces no matter if the “free
consent” was respected or not. The collectivisation process did not consist only in
ideological monologues and propaganda meetings. The collectivisation left marks
on entire families and lots of destinies were changed. Life histories collections
focusing on that period of time bring their contribution to memory practices, speak
about individual destinies but also about social dynamic with horrible side effects.
Due to this context and many other social-cultural factors, a great part of
peasants and especially the youth set out for the city. Many waves of rural
migration entered into the cities.
Our research represents a work in progress. It was developed in a district of
Craiova town, a Romanian town. The district is informally called “Balta Craiovitzei”/
“the Puddle of Craiovitza”, due to the fact that its houses were built near a puddle
that couldn’t be dried out. Block of flats, a supermarket called “Real” and old-new
houses surround the Puddle as it can be seen in the Figs. 1, 2, 3 (a, b, c). The
neighbourhood seems a liminal space between rural and urban, where both influences
can be perceived and the borders loose constantly (Figs. 5, 6). Many migrants from
rural areas came into the town during the communist rule in this neighbourhood.
And many migrants from Romania went to work abroad; these two directions of
population flow had important contribution on the changes that took place in the
local social context, on everyday life practices, on people lifelong choices, on the
quality of life of new generations living in this area.
The research methodologies have focused on the use of oral history and
semi-structured interview to deepen certain social aspects. It was also used a snow-ball
13
Avram Cezar, Deceniul stalinist. Colectivizarea în faţa istoriei (The Stalinist Decade.
Collectivisation in front of the history), Libertatea Publishing House. Panciova, 2005, p. 134.
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sampling in order to identify respondents, a research sample where existing studied
subjects recruit future subjects from among their acquaintances. In order to avoid
the biases, more than one nucleus and thus respondent chains were investigated, being
able to access different interpersonal networks, different perspectives on certain
aspects of social-cultural identity of investigated community. A focus can be made
on ecological aspects, geographical aspects, and the ever-changing land – the
aspect of nature in the area which can be perceived as a constant ‘growing
machine’.
The area has a ‘rurban’ aspect (Fig. 4); at a low level agriculture mixed with
cattle breeding still represents a domestic work and a part of the daily life of the
district’s inhabitants. The place has some kind of dynamic of internal creativity and
self sustaining domestic economy (Fig. 11). The occupation level of population is
relatively high, many young families built their lives on the incomes they have
gained working abroad, some of them were born in this district or just choose to
live here because the cheap price of the land and easy house building due to
accessible cheap work hand in the area, informal ways of buying materials
for construction, loose aspects in the area regarding legislation on construction
(Figs. 8, 9, 10, 12 a, b, c).
Poverty, the rural aspect, the rural types of production conducted to
improvisations regarding the living space. The neighbourhoods became after the
collapse of communist rule more dynamic, a ‘growing mashine’ that increased the
street numbers (ex. Ticleni Street had in 1970 only 24 numbers, now it has 47, the
number of owners grew) (Fig. 7 – houses’ numbers are growing on the same land).
We cannot speak about gentrification in the area but the exchange value of
properties in this neighbourhood grows fast during last years. The growing prices
of the buildings in other parts of the city made the interest for this area to grow too
(the price froze during the economic crisis, since September 2008); the improvement
of the quality of space (utilities, infrastructure) also improve the exchange value of
properties in the area. New families appeared in the district, growing families and
the remittances received from family members that work abroad open access to
new acquisitions… new land parcels for building new houses. Residents are
themselves an engine of development. It can be underlined the capacity for self
reproduction and development based on quality of life (tendencies: to leave the
area, to move or to settle and improve the quality of life in the area, this process is
more like a personal/individual one or family development then one at the level of
the community).
The future research must focus on the ways the migration flows towards
urban spaces or abroad area contributes to the dynamics of the neighbourhood, on
how the residents of the quarter face the growing competition context.
With reference to the socio-cultural reality, the folklorist researcher is requested
to have a remarkable theoretical and methodological flexibility. The researcher’s
methodological sensibility is induced in front of subtle cultural modifications.
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Thus, the reflexivity seemed to silently follow the studies of ethnology and the
permanent questioning of reality, the detaching from the studied phenomenon seem
to be constitutive for the act of researching. The impersonal voice of the ‘author’
limited put a distance between an assumed objectivity, the investigated social reality,
the acting characters and the researchers. The contemporary theories consider the
reflexive act an essential component of the investigation, as a necessity of a
reversed objectivity – the assumed subjectivity.
The epistemological and ethical implications of the reflexivity are obvious.
The researcher contributes to the configuration of signification during his
investigations. The limits of the participative observation are now doubled by the
limits of the involuntary participation, by the possibility of remaining neuter,
totally detached, not only in the context created by the questioned person, but
especially in the process of interpretations and theoretization of the results.
We distinguish between the personal reflexivity and the epistemological one.
The personal reflexivity refers to its own values, experiences, interests, believes
etc. that can influence the researching process. The feed-back can be the other way
round, that is how the research can influence or change persons, researchers.
The epistemological reflexivity implies ample questions such are: How did
the hypothesis of researching pre-define and limit the knowledge? How did the
used method contributed to data ‘construction’? How could have been possible to
elaborate the design of the research without limiting the knowledge? Considering
the researching an abstract configurative act, certain transformations are transcended.
The epistemological reflexivity refers to the feed-back realized by the researcher
on his own suppositions, conceptualizations14. The reflexivity has actually an ethical
principle. Considered a principle of the valid research, methodological norm, it is
thought that the formulated theories that refer to any social creation (religious,
scientific, ethical or epistemic) could be explained taking into consideration the
same principles and methods used to uncover forms of knowledge that constitute
themselves into a subject matter at some point. In the same time, the consequences
regarding the presence of the researcher in the investigated community cannot be
eluded, that’s why precise deontological principles have been formulated
concerning the limits of the social investigations. The elaborations about the
science’s philosophy and sociology bring forward new ideas referring to the nature
of the social sciences.
The development of the communicational abilities, of that awareness on the
topic of the ethical limitations, along with the theoretical-methodological study of
the specific of the particular socio-human disciplines represent stages that will have
an important contribution in a period of time – organized either formally (studies,
initial researches) or informally – to the consolidation of the researcher’s professional
experience. Thus, the art transforms itself into science and the art of interviewing
14
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can become refined without losing its spontaneity and even more, the researcher
will have to pay more attention to this “natural”, “spontaneous” contextualization, to
interviews and investigations. No other science requives the alternation involvementdetaching/neutrality as the social sciences do.
The researcher’s ‘objectivity’ emerges from permanent reconsiderations on
his subjectivity, through the decanting of the role played in the research by the
informal aspects of discussions, necessary for the configuration of the interactive
context of communication, the informal aspects that can seldom bear rich
significant information for the purpose of the research.
The assuming of reflexivity gives birth to detaching, to distance, not in the
respect of an impersonal authority that talks “objectively”, but that of a voice that
recognizes its positioning, presenting the multiple subjectivities. It is not desired a
deciphering that encloses, but an interpretation that unveils and problematizes,
leaving space for the seeing and not only for ‘directing the seeing’.
THE STUDY OF NARRATIVES ON PROPERTY –
‘THE GROWING MACHINE’ OF REAL ESTATE IN SUBURBAN AREA.
THEORIES AND METHODOLOGY
(Abstract)
The folkloristic research must integrate the exercise of constant movement between
observation and conceptualization, conducting an open dialogue with the field of research
and incorporating actively its mobility. Thus, the oral history opens a new research space
for folkloristic studies because it gives access to personal interpretation of social events and
the discourse on cultural identity is being shaped in this process of constant construction
and re-evaluation.
The present paper intends to challenge the exploratory process of oral history as an
‘open’ document, in its double capacity of method and document, of inquiry instrument and
archive constituent that can be constantly questioned. Its flexibility must respond to the
guiding researcher’s interrogation-hypothesis, thus the status of property and the dynamic
of mentalities in a specific context such as the post-socialist Romania may benefit of the use
of oral history both as method and document. Questions regarding the use and configuration
of folkloric documents are raised by the present study, focusing on innovation in the
interpretation and theorizing process, on the use of mixed-methods and on the challenging
aspects of folkloric archives as responses to certain interrogations and constant configuration.
Some of the aspects that will be investigated are the relation between the juridical norms on
property and its practice, the imaginary of property in different folkloric categories and the
methods’ shaping and adjustment according to different social Romanian contexts regarding
property as central subject.
Keywords: everyday life, post-communist Romania, migration, property, oral history,
ethnological document.
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Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 1. The Puddle of Craiovitza between old and new houses.

Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 2. The new houses built near the Puddle of Craiovitza.
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c
Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 3 a, b, c. The “Real” Supermarket and the blocks of flats can be seen over
the Puddle of Craiovitza.
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Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 4. New houses near old ones on Ticleni Street.

Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 5. Old rural outbuilding near new house on Ticleni Street.
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Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 6. Old house near new house on Ticleni Street.

Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 7. Growing houses’ numbers on Bâlteni Street.
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Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 8. Old and new houses on Bâlteni Street.

Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 9. New houses on old landmarks.
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Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 10. New houses are built in the area.

Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 11. The bakery of the neighborhood.
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a

b
Photo: Gabriela Boangiu, 2009.
Fig. 12 a, b. New houses built in the researched area.

ARTĂ ŞI CULTURĂ
BRÂNCUŞI. FOTOGRAFÍA Y RELATO DE SU OBRA
ESCULTÓRICA
BEGOÑA FERNÁNDEZ CABALEIRO
La fotografía, reproducción, ilustración, narración
La capacidad de representar parece ser algo inherente al ser humano, pero,
en el devenir de estas prácticas se reconocen transformaciones y cambios que
afectan al individuo, a sus visiones del mundo y al conjunto de la obra creada junto
a los elementos que a su alrededor se configuraron históricamente creando todo un
entramado dentro del entorno artístico.
Inicialmente, la obra plástica no era reproducida, pero en su origen está
implícita la posibilidad de su reproducción por parte de otros creadores/artistas. La
réplica empieza a practicarse para la difusión, la copia para ejercer un oficio y
también la falsificación como un negocio (sucio).
Las técnicas de reproducción se desarrollaron con el paso del tiempo. El
grabado o la imprenta que permitió la difusión a gran escala de obras literarias.
Gracias al grabado sobre madera se pudo reproducir mecánicamente el dibujo. A esta
técnica propia de la Edad Media, siguieron la estampa, el aguafuerte, la litografía,
procedimiento de impresión utilizado ya por artistas de los siglos XIX y XX que lo
emplearon porque facilitaba obtener un cierto número de copias de un mismo trabajo:
Picasso, Toulouse-Lautrec, Joan Miró, Mondrian, Ramón Casas, Tapies, Alphonse
Mucha... La litografía no solo permitía que el dibujo se reprodujera masivamente
sino que, además, era una forma rápida de reproducción que daba un aire novedoso
a las reproducciones y facilitaba su presencia en la vida cotidiana, especialmente
cuando empezó a ser utilizada como técnica para ilustrar los periódicos.
La litografía fue superada por otra técnica que tendría inmenso éxito posterior,
la fotografía. Se trata de una forma de reproducción mecánica. Por primera vez la mano
quedaría liberada de la responsabilidad artística que ahora recaería especialmente
sobre el ojo. A principios del siglo XX la reproducción mecánica alcanzaba autonomía
dentro de los procesos artísticos.
La reproducción mecánica se afirma con mayor independencia que la
manual con respecto al original y permite advertir aspectos y detalles que antes
podían no percibirse en el original. Por otra parte, y además, asegura la ubicuidad que
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en principio es imposible para el original. A través de la reproducción mecánica es
posible que una obra de arte, plástica (o musical) se encuentre en muchos lugares al
mismo tiempo.
Desde un punto de vista “benjaminiano” este hecho parece tocar profundamente
al objeto artístico en uno de sus núcleos fundamentales devaluando todo lo que de
manera única una obra puede transmitir. Afecta a su mensaje dentro de una tradición
puesto que la obra no es ya imagen ligada a lo que perdura y a la singularidad, sino
que es solo reproducción. La reproducción masificada de la obra aumenta su valor
de exhibición o, dicho de otro modo, la presencia de la obra en sí deja de ser
estrictamente valiosa.
Benjamin1 contrapone el valor de culto de la obra de arte con su valor de
exhibición. El valor de culto parece exigir que la obra permanezca “oculta”. La
fotografía y el cine son ejemplos claros de la transformación „exhibitiva” a que se
ve sometida la obra de arte. En la fotografía parece que inicialmente el valor de
culto se resiste a desaparecer especialmente a través de la representación del rostro
humano y del culto a los seres queridos. En el cine la cámara parece hacer desaparecer
el aura de todo lo que graba. Todo está sometido a innumerables estudios, análisis,
revisiones. ¿Ocurre lo mismo con la fotografía?
Al comparar la fotografía con la pintura se plantea la cuestión de si la
fotografía es realmente arte. La misma cuestión se plantean los teóricos del cine si
bien las dificultades que planteaba el cine a la Estética tradicional eran de mayor
calado aún que las de la fotografía. De un modo u otro tratan de resolverse estas
cuestiones, pero lo realmente importante era establecer si y hasta qué punto la
aparición de la fotografía y del cine cambiaron de algún modo la naturaleza del arte.
Este aspecto trataremos de verlo a través de un autor concreto, Brancusi, y su obra.
Brancusi. Fotografía y relato
Constantin Brancusi (1876–1957) es un artista de origen rumano que adquirió
la nacionalidad francesa en 1952. Destacado escultor que reorientó las características
de la escultura hacia las nacientes tendencias abstractas.
Desde su llegada a París, Brancusi empieza a utilizar la cámara fotográfica.
Sus primeras imágenes se realizan ya en los inicios del siglo XX. A partir de 1905
recurre a la fotografía para guardar pequeñas instantáneas de sus obras. En 1917 el
encuentro con los fotógrafos Edward Steichen and Alfred Stieglitz hace que empiece
a realizar fotografías de una manera más sistemática. Será después de la Primera
Guerra Mundial cuando la fotografía se vaya interrelacionando de manera sistemática
con su trabajo como escultor. Este aspecto se consolidará a partir de 1921, cuando
conoció a Man Ray, que acababa de llegar a Parísdesde Nueva York. A medida que
elartista estadounidenseestaba estableciendosu propio estudio, ayudó a Brancusia
1
Walter Benjamin, La obra de arte en época de su reproductibilidad técnica, traducción:
Wolfgang Erger, Madrid, Casimiro Libros Ed, 2012.
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comprarequipos, instalar uncuarto oscuroen su taller, y a perfeccionar sus técnicas
fotográficas. A partir de ese momento la calidad de sus fotografías creció enormemente.
Según Man Ray, lo que le interesaba a Brancusi era realizar unas buenas fotografías
de sus obras. Lo realizado hasta el momento por Brancusi decepcionó a Man Ray.
“Me presentó entonces una fotografía que le hizo Stieglitz con motivo de la exposición
de Brancusi en Nueva York (…) La fotografía era bonita pero no representaba su
obra. Sólo él sabía cómo fotografiar su obra. Entonces me preguntó si yo podría
ayudarle a conseguir el material necesario y darle algunos consejos. Le respondí que
lo haría con mucho gusto. Al día siguiente compramos una cámara y un trípode. Le
sugerí que el revelado se hiciese en un taller de fotografía, pero Brancusi quería
hacerlo él y construyó una cámara oscura en un rincón de su taller.2”
Brancusitomó fotografías desu estudio y de sus esculturas, no simplemente
comoregistros documentalesde la obra,sino más bien comouna forma de buscar una
interrelación de la fotografía consus esculturas y como un medio de fijar su
relación con la luz y con su entorno. Este trabajo permitía al escultor realizar todo
un proceso de preparación de las esculturas experimentando con el grado de emoción
y significación de sus obras.
También las necesidades del mercado llevaron a Brancusi a utilizar la fotografía
como medio de reproducir las obras para mostrarlas a posibles compradores, pues
facilitaba el contacto con posibles compradores extranjeros. Este medio lo utilizó por
ejemplo con John Quinn que acabaría siendo en su momento, su principal comprador.
Quinn entró en contacto con Brancusi a través de Walter Pach y de HenriPierre Roché. Entre 1917 y 1924 (fecha de su fallecimiento), Quinn mantuvo el
principal derecho de compra de las obras de Brancusi. Brancusi empezó a hacer
fotografías para Quinn en 1917 como medio para ilustrar el intercambio de
correspondencia entre ambos y Quinn adquirirá las obras del artista a través de su
contemplación en formato fotográfico. En este periodo de trabajo e intercambio la
fotografía se va a consolidar como un elemento de trabajo pero no sólo a modo de
herramienta sino como medio de expresión en sí mismo y de exploración artística.
Tras la muerte de Quinn Brancusi utilizará esas imágenes intercambiadas
con él para dirigirse a un público más amplio, al público en general, ese público
anónimo que se había ido gestando a lo largo del siglo XIX imponiéndose al
“mecenas-protector-cliente” de siglos anteriores. Este nuevo fenómeno emergente,
el público como masa anónima, irá conociendo la obra de Brancusi a través de esas
imágenes de su obra que el mismo artista había realizado, y que ahora se empezarían
a publicar en revistas y catálogos.
De esta forma el material fotográfico destinado hasta entonces a ese único y
principal cliente, Brancusi lo utilizará ahora para formar la mirada, para atraer, al
creciente nuevo público. Para ello no solo mostrará su obra, sino que lo hará de
manera que lleve al contemplador de la imagen fotográfica a hacerlo de manera
2
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expresiva y significativa mostrándoles intencionadamente sus rasgos particulares.
Para lograrlo, el escultor-fotógrafo explora el inicio y desarrollo de sus series y de
las diversas modificaciones a que están abiertas,
“Juega con los efectos de luz y con las yuxtaposiciones afectivas, casi narrativas,
que con frecuencia darán lugar a ensamblajes temporales”3.
Ejemplo claro de lo que venimos apuntando lo constituye el conjunto
titulado El niño en el mundo, composición fotográfica que reúne las figuras de
Niño, un inicio de la Columna infinita y Copa, pieza que volvería a ser utilizada en
otras ocasiones con distintos significados.
Brancusi utilizará la fotografía como medio para hacer llegar los nuevos
planteamientos estéticos de su obra a un público poco familiarizado con el naciente
lenguaje del arte moderno. Por una parte, se abre claramente a nuevos caminos de
abstracción en su obra pero, por otra, con sus fotografías busca mostrar ángulos,
luces, formas, como nuevos elementos de interpretación. A los ojos de otros artistas,
teóricos o fotógrafos, Brancusi parecía integrarse de lleno en la abstracción. Con
sus fotografías pretendía más bien mostrar un relato humanizado de cada pieza
haciendo emerger sus irregularidades, asimetrías, significados, expresiones. Se valía
para ello de la cámara fotográfica que le permitía distanciarse momentáneamente
de sus creaciones y estudiar sus formas y las emociones que expresaban o podían
llegar a expresar. Las contemplaba en una vista general de su taller, en espacios
concretos especialmente buscados para cada una de ellas y de esta forma iba
estudiando el mensaje y emociones que producían tratando de insertarlas en el
lugar más adecuado.
Con frecuencia la contemplación en fotografía de su obra le llevó a realizar
modificaciones sobre las piezas (Musa dormida) a la vista de los efectos de luzsombra o de los rasgos pintados suavemente sobre la escultura. La fotografía de
Musa dormida(1) (1909–1910), fue difundida frecuentemente por el artista. A través
de la imagen fotográfica se perciben claroscuros que oscilan entre el juego de luz
fotográfico y la acción sobre la talla con lápiz de carbón. Se trata de una obra
inacabada donde la pigmentación realizada por el artista parece indicar también
zonas de futuro trabajo sobre la pieza. A la vez, a través de su imagen fotográfica,
la pigmentación produce el efecto visual de estar ante una mujer maquillada y con
el cabello teñido. La obra apunta y plasma de nuevo la apertura de nuevos caminos
en la escultura. Por una parte a través de una clara simplificación de las formas, por
otro haciendo uso de una acción de pigmentación sobre la pieza de resultado
inusual y, al contrario de lo que pudiera esperarse, simplificador. Otras obras como
Cabeza de niño dormido (1906–07) y El recién nacido (1923) reflejan claramente
la evolución del artista, así como la línea de continuidad en su trabajo sobre la forma
cabeza dormida. En 1925 la revista parisina This Quarter publicó algunas de las
fotografías y aforismos de Brancusi. Su archivode alrededor de 1.250 impresiones
3
Elizabeth A. Brown, Brancusi y la fotografía, traducción: Joan Espasa, Madrid, H. Kliczkowski
Ed., 2002, p. 12.
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fotográficas y 560 originales, en su mayoría de cristal, y negativos se encuentra en
el Musée National d’Art Moderne, París.
Brancusi, debido a sus inusuales planteamientos ante la fotografía, establece
una relación con la narrativa que puede analizarse desde distintos puntos de vista.
Vamos a señalar dos aspectos básicos si bien nos centraremos especialmente en el
segundo:
1- La narración que puede realizarse de la vida del artista a través de la
fotografía.
2- Otra, poco común, el relato de la propia obra, la narración de la vida que
desea para ella su propio autor, desde el inicio de su creación hasta su
desarrollo posterior y su manifestación al público observador. La manera
en que él cree que debe mostrarse para ser realmente la obra que él creó,
sus distintas y mejores manifestaciones (ubicaciones). Se trata en
definitiva de la “narración” de la obra a través de su desarrollo y de su
propia historia – cómo se ha mostrado realmente esa obra a los ojos del
mundo – hecho solo posible de recoger y registrar a través de la
fotografía.
1. El artista “narrado” a través de sus fotografías
Brancusi4 llega a París en 1904. Durante veinte años va integrando la fotografía
en su trabajo de una manera poco estructurada pero que deja testimonio claro de su
vida y trabajo en estos años. La fotografía, a la vez que relata su propia obra,
plasma el relato de su propia vida estrechamente entrelazada con la realización de
su obra y con las relaciones humanas que este trabajo implicaba. Por otra parte, la
implicación progresiva de la fotografía en la vida de las personas, su plasmación de
4

Constantin Brancusi nació el 21 de febrero de 1876 en Hobita, un pueblo de la región
rumana de Oltenia. Hijo de agricultores pobres, sin haber frecuentado nunca una escuela primaria,
comenzó a trabajar a los 7 años como cuidador de animales y, más tarde, como pastor. A los nueves
años, como la mayoría de los niños de su comarca, buscó trabajo en Tirgu – Jiu, la villa más cercana.
Encontró un empleo en una tintorería y, dos años después, pasó a Slatina donde ingresó en una
droguería, llegando finalmente a Craiova, cabeza del partido de Oltenia, para prestar servicios de
mozo en una posada. Un día, durante una discusión, alguien lo desafió a ensayar la construcción de
un violín. Brancusi tomó las tablillas de un cajón de naranjas, las metió en agua hirviendo, las curvó,
las cortó y fabricó un violín. Después llamó a un gitano para que lo probara y éste lo hizo sonar con
música y canciones. Este acontecimiento ganó la simpatía de un acaudalado cliente que se convirtió
en su protector y lo inscribió en 1894 en la Escuela de Artes y Oficios de Craiova. Para ponerse a la
par de sus condiscípulos, aprendió sólo a leer y escribir. Entre 1894 y 1898 estudió en Craiova, en la
Escuela de Artes Oficios, donde se especializó en escultura. A partir de 1898 hasta 1901 estudió en
Bucarest, en la Escuela de Bellas Artes. En 1903 abandonó Bucarest y caminó por Europa hasta llegar
a París en 1904. Al año siguiente se inscribió en la Escuela de Bellas Artes. En esta época realiza
Retrato de Nicolae Darascu (1906) y Tormento, donde se deja ver la influencia de Rodin, a quien
conoció en 1906, con motivo de su participación en el Salón de Otoño y en cuyo estudio trabajó
durante algún tiempo.
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hechos y encuentros podría permitirnos construir una narración panorámica de su
vida enlazando imágenes de sus distintos momentos.
De estos primeros años en París dan testimonio tres autorretratos. Vestido
de caminante con botas, mochila y bastón, parece querer dejar testimonio de del
largo recorrido que hizo a través de Europa para llegar a Francia. En una segunda
imagen aparece de pie vistiendo hábito eclesiástico, refleja una de sus primeras
fuentes de ingresos como sacristán en una iglesia ortodoxa rumana. La tercera
imagen muestra la indumentaria propia de su trabajo de escultor, el nuevo camino
que inicia en Occidente.

Fig. 1. Estas tres fotografías se hicieron en el mismo lugar y muestran el mismo vano
de la puerta ante el que se sitúa el artista. Son una manera de reflejar
distintos aspectos de su personalidad.

No se sabe si Brancusi utiliza un temporizador en su cámara o si tenía un
ayudante tomar estas fotografías. Sus posiciones parecen espontáneas, a primera
vista, pero en realidad están organizadas cuidadosamente. Estos autorretratos son
composiciones estéticas que presentan la imagen que el artista deseaba transmitir
de sí mismo, la de un artesano. En su trabajo se entrecruza la ambigüedad de la
fotografía como un documento y como medio artístico.
En 1907 comenzó su madurez artística. Abandonó la Escuela de Bellas Artes
y recibió el encargo de hacer un mausoleo para Petre Stanescu, fruto de sus
frecuentes contactos con su país de origen. Las figuras son de bronce y están
modeladas en formas atrevidas y simples, mostrando un alejamiento de Rodin y de
la tradición. En este mismo año hizo El beso, como contestación a la famosa pieza
de Rodin; es una antítesis de ésta y en ella desarrolla ya su propio lenguaje. La obra
está tallada directamente, con forma de bloque. Esta pieza, la primera de seis
versiones, marcó el cambio de rumbo de Brancusi.
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En París Brancusi entrará en contacto con distintos artistas a lo largo de su
vida artística. Estas relaciones muestran cómo era su vida, pero son también pautas
por las que se desarrollarán sus obras. Entre 1907 y 1910 mantuvo una estrecha
relación con el pintor Henri Rousseau a la vez que con Henri Matisse y el crítico
Guillaume Apollinaire. De ellos recibió cierta influencia. A través de estas
relaciones, en 1908 Picasso y Brancusi se conocieron en una comida, pero no se
agradaron mutuamente por lo que no hubo relación entre ambos.
Otras figuras que trató en París fueron Modigliani (a quien enseña a esculpir),
Léger, Duchamp5 y Rousseau. Brancusi experimenta con el primitivismo, se relaciona
con distintos grupos como el dadaísta, pero no llega a pertenecer a ninguno de
ellos. En 1913 expone en la Armory Show de Nueva York y durante la I Guerra
Mundial permanece en París sin problemas debido a su nacionalidad. Durante los
años treinta, consecuencia de sus viajes por Europa y, más significativamente, por
Egipto y La India se interesó por el misticismo oriental dando lugar a algunas
imágenes nuevas, como Animal nocturno (1930), La gaviota (1936) y Tortuga
(1941)6.
En 1937 realizó tres monumentos que fueron tan arquitectónicos como
escultóricos, diseñados para la contemplación espiritual y estética. La Columna
Infinita, la Mesa de Silencio y la Puerta del beso, antítesis de la Puerta del
infierno de Rodin.
A partir de 1939 trabajó sólo en París adquiriendo la nacionalidad francesa
en 1952. Murió en París el 16 de marzo de 1957, después de haber legado su
estudio y las obras que contenía al Patrimonio Nacional de Francia.
2. La obra “narrada” a través de las fotografías del artista
Entre 1905 y 1925 Brancusi va integrando la cámara fotográfica en su trabajo
de una forma creativa pero todavía con un valor variable. Es un proceso de
preparación en el que el artista va buscando dar forma y emoción a sus obras.
Una de sus primeras esculturas fotografiadas pertenece a trabajos previos, se
trata de su primera escultura en pie, Desollado, (hacia 1901) que representa a un
hombre de tamaño natural y que está inspirado en el Antinoo, elemento frecuente
de los talleres de escultura y que es el resultado de sus deseos en esa etapa de
reflejar con precisión la musculatura humana. Posiblemente se trata de una de las
primeras fotografías realizadas en taller. Al lado de DesolladoBrancusi sitúa el
molde de yeso del Antinoo que parece moribundo y rígido. Desollado es un reflejo
de esos primeros esfuerzos del escultor por ir dominando las técnicas de taller.
5

Bernard Marcadé, Marcel Duchamp. La vida a crédito, traducción: Laura Fólica, Buenos
Aires, Libros del Zorzal, 2008.
6
Marielle Tabart, Brancusi, inventatorul sculpturii moderne, trad. Emilia Munteanu, Bucureşti,
Editura Univers, 2008.
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La iluminación resalta aspectos de la escultura, un desnudo modelado con fuerza
expresiva y elegancia. Son elementos frecuentes de los talleres de escultura y que
es el resultado de sus deseos en esa etapa de reflejar con precisión la musculatura
humana. Apenas existen otros documentos fotográficos de este periodo formativo
del artista que se desarrolla todavía en Rumanía.
Entre 1905 y 1925 va integrando la cámara fotográfica en su trabajo de una
forma creativa pero todavía con un valor variable. Es un proceso de preparación en
el que el artista va buscando dar forma y emoción a sus obras. Está consolidando su
propio lenguaje con nuevos planteamientos respecto al espacio, los materiales, el
carácter lúdico de la escultura y su camino hacia la simplificación de las formas y
hacia la altura que se opone a la gravedad. Analizaremos cada uno de estos
aspectos especialmente a través del análisis de las fotografías del propio artista.
2.1. Brancusi, fotografía y espacio
Al contrario que otros artistas predecesores de Brancusi, él no utilizó la
fotografía como una herramienta para la creación plástica ni realizó casi ninguna de
sus esculturas a partir de modelos fotográficos previos7. Brancusi, a través de las
fantásticas fotografías que hace de esculturas, autorretratos y vistas del taller, se
sirve de la cámara no sólo para realizar un inventario de su producción como
artista, sino también como verdadero medio de expresión8.
En una valoración más atrevida podríamos decir que a través de la fotografía
Brancusi intenta mantener la relación de la obra con el “lugar”, el “espacio”
específico buscado por el escultor para la obra concreta. El espacio en su relación
con la escultura empieza a ser una preocupación cada vez mayor en artistas y
pensadores de entonces.
Heidegger considera un “topos” no como espacio mensurable por la ciencia
sino como “lugar que ocupan los cuerpos. Vemos cosas en el lugar, pero no el
lugar en sí mismo sino a través de la cosa que contiene.
Para Chillida – artista muy posterior, aunque él y Brancusi llegaron a
conocerse – la obra “comunica” con el espacio exterior, espacio sin representación,
a través del hueco y la materia. En ese espacio alrededor de una forma es donde
este escultor sitúa su pregunta por el “lugar”.
Brancusi, tiene presente la importancia del lugar. La relación de la obra con
el espacio en que ésta se sitúa porque éste forma parte del conjunto total de la pieza
artística. Cuando la contemplación de la obra no es posible en el espacio directo y
7

Son excepción una serie de retratos como el de un niño identificado como George Farquhar,
hijo de unos amigos. Posteriormente realizó también fotografías de la escultura terminada que
permiten realizar un estudio comparativo del modelo y la obra final y por tanto del proceso de
abstracción que se va imponiendo en el artista.
8
Alfred Pacquement, „El taller como obra”, en Brancusi y Serra, Bilbao, Museo Guggenheim,
2011.
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se hace a través de la fotografía, para este escultor, la fotografía debe intentar
recoger también el conjunto de elementos que configuran el espacio de la obra pues
de no hacerse así, esta obra se vería incompleta (al reflejarla aisladamente en la
fotografía)9.
Existe una interesante fotografía del taller de Brancusi, Estudio de Constantin
Brancusi, 1921–22, con pedestales y elementos de apoyo, (fotografía del artista),
donde se pueden observar todo un conjunto de pedestales, bases de apoyo, vigas de
madera, bloques de piedra, aparentemente colocados de manera arbitraria y que sin
embargo, ofrecen una composición elaborada y pensada por el artista como una
combinación de los materiales que utiliza para su trabajo como formas y
fragmentos de pedestales. La sólida viga horizontal de roble establece la estructura
básica a partir de la que se compone todo el conjunto. El contrapunto vertical lo
establecen los bloques de piedra caliza y el tronco de madera sobre la viga así
como la columna decorativa de estilo Napoleón III sobre la que Brancusi coloca un
cilindro de piedra en lugar del busto de corte clásico que correspondería. Esta
composición supone también un acto de rebeldía frente al planteamiento tradicional
de la escultura al sustituir por una piedra de forma geométrica simple las formas
escultóricas tradicionales que solían colocarse sobre este tipo de soportes.
Brancusi cuestiona la escultura tradicional ante los nuevos planteamientos
abstractos. En primer plano presenta mitades semicirculares de grandes piedras,
composición atravesada por una gran masa informe y sin pulir, que ofrece una
imagen de la materia y su importancia creciente – el diálogo con los materiales –
en los nuevos planteamientos escultóricos.
En otra imagen del mismo conjunto de materiales tomada desde un ángulo
diferente, aparece Fernand Léger10. Si pensamos en la obra de Léger y en los
juegos de formas geométricas que establecía en sus composiciones, podríamos
establecer un paralelismo con la composición realizada con los bloques de
materiales en el estudio de Brancusi. Se podría hablar de un diálogo plástico en el
espacio concreto, un juego artístico paralelo al que mantendrían los dos artistas y
amigos en sus conversaciones y experimentaciones artísticas.
Como hemos citado anteriormente, Brancusi llegó a París en 1904. En 1956,
poco antes de morir, lega al Estado Francés absolutamente todo lo que contenga, en
el día de su fallecimiento, su taller situado en París, en el número 11 del Impasse
Ronsin. Este legado se hace con la condición de que el Estado francés reconstruya,
preferentemente en los locales del Musée National d’art Moderne, un taller que
contenga sus obras, bocetos, mesas de trabajo, herramientas y muebles.
Esta decisión puede tener distintas lecturas, pero, en la línea en que estamos
analizando su obra, manifiesta también un deseo de mantener el taller como un
9
Hay numerosos ejemplos en los que se muestra como estos y otros escultores buscaban los
espacios más adecuados para la ubicación de sus piezas escultóricas (Conjunto escultórico de
TarguJiu de Brancusi, Peine del Viento, Homenaje a la Tolerancia… de Chillida).
10
Fernand Léger en el estudio de Constantin Brancusi 1921–22. Fotografía del artista. En
AA VV Fernand Léger at the Museum of Modern Art, New York, Museum of Modern Art, 1998.
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espacio significativo, lugar (escenario) de vida y trabajo, de gestación y nacimiento
de sus obras, lugar donde el artista creó un espacio específico y adecuado para cada
una de ellas y que no deseaba que se perdiese hasta el punto de que cuando se
vendían eran sustituidas frecuentemente por un vaciado en escayola.
Brancusi deseaba conservar las relaciones entre el espacio y su obra, pero no
un espacio cualquiera sino el espacio que él mismo había considerado el mejor para
cada una de ellas. Y las relaciones de las obras entre sí dentro de ese espacio.
Algunas agrupaciones de sus obras crean nuevas obras de arte denominadas
“grupos móviles” que el artista había recogido como tales a través de la fotografía
(El niño en el mundo, 1917). Del mismo modo que las relaciones entre los colores
cambian la percepción que tenemos de ellos, Brancusi fue consciente de que este
mismo fenómeno se producía en las relaciones establecidas al aproximar o separar
un grupo de esculturas. Se trata de una especificidad vinculada a la ubicación
difícil de conservar como algo permanente en la obra de arte y que Brancusi
trataría de “retener” a través de la imagen fotográfica.
En este planteamiento encontramos un rasgo importante de la obra de
Brancusi y del cuestionamiento que hace el artista de la obra de arte como un
elemento de valor “eterno”. El siglo XX va a cuestionar esos aspectos consolidados
durante siglos que acabaron por dar un valor indiscutible a la obra artística y que
“morirán” casi por completo en la contemporaneidad: espiritualidad, definición,
clausura, unidad irán desapareciendo paulatinamente de las creaciones artísticas y
Brancusi sería un pionero en este sentido (razón esta que puede ser explicación de
que no aceptase trabajar en el taller de Rodin a pesar de lo que esto podría haber
supuesto en lo referente a consolidación social y profesional).
Frente a esa vocación de estabilidad y permanencia adquirida por la obra de
arte, en la obra de Brancusi se apuntan las nuevas bases asociadas a la crisis del
objeto artístico: indeterminación, apertura, transformación, carácter lúdico. Todos
los cambios que los nuevos planteamientos llevan aparejados quedan recogidos en
las fotografías que el artista hizo de sus obras. Estos rasgos se perciben ya en sus
primeras creaciones. Sirva como ejemplo la ya citada El niño en el mundo, 1917.
2.2. Material. madera
Es significativo el material que utiliza, la madera, de alto contenido
simbólico. Árbol y madera son una alusión a lo que es fijo y lo que es móvil tal
como es utilizada por Brancusi. La madera crece, se desarrolla con una raíz, pero
lleva también en sí una narrativa que va cambiando. En este caso la madera se pone
en relación con lo infantil que es el mundo de lo lúdico por excelencia. La madera
era ese primer material generalizado para la construcción de juguetes y sobre los
que escribió Roland Barthes:
“La madera elimina, cualquiera que sea la forma que sustente, la lastimadura
de los ángulos demasiado agudos, el frío químico del metal; cuando el niño la
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manipula y la golpea, ni vibra ni chirría, tiene un sonido sordo y limpio al mismo
tiempo; es una sustancia familiar y poética que permite al niño una continuidad de
contacto con el árbol, la mesa, el piso. La madera no hace daño ni se descompone;
no se rompe, se gasta; puede durar mucho tiempo, vivir con el niño, modificar poco
a poco las relaciones del objeto y la mano; si muere, lo hace disminuyendo, no
hinchándose, como esos juguetes mecánicos que desaparecen bajo la hernia de un
resorte descompuesto. La madera hace objetos esenciales, objetos de siempre”11.
Las piezas de madera ponen de manifiesto la importancia de este material
para la creación de esculturas y de entornos, de objetos y contextos simultáneamente.
La madera se podía utilizar como estructura de la obra y como soporte de la misma
y jugar con todos estos elementos dando lugar a todo un mundo cambiante de
combinaciones entre elementos. De ahí la gran riqueza y variedad de pedestales
creados por Brancusi. Otro aspecto importante de la relación del artista con la
materia lo constituye el “uso reciclado” de elementos de madera procedentes de
otros usos. Banco (1914), Arco (1916) son ejemplos claros en este sentido. La
madera utilizada para su realización fue aprovechada de la destrucción de viejos
caserones que se estaba realizando en París.
En una carta que escribió al historiador del Arte Walter Pach el 16 de agosto
de 1916 el escultor aclara que las piezas no pretenden ser “imitaciones de lo
antiguo” sino más bien una relectura imaginativa marcada por la antigüedad de los
objetos, sus vidas y funciones anteriores e incluso por sus componentes vivos como
la carcoma. Trabajar con materiales reciclados o de segunda mano permitía al
escultor hacer una relectura de los mismos, buscando nuevos significados que
tampoco quedaban cerrados definitivamente.
Paralelamente a estas obras, Brancusi desarrolló, a partir de 1913, importantes
trabajos en madera tallada. La imagen de éstos es bastante distinta: sus tallas en
madera son primitivistas y remiten al arte tribal. Algunas veces creó también en
madera formas suaves, como en mármol o bronce; es el caso de Torso de joven
(1922), Gallo (1924) o Retrato de Nancy Cunard (1928).
Es indiscutible la estrecha relación con este material con sus raíces rumanas.
La madera es material fundamental y abundantísimo en los extensos y espesos
bosques de su país natal. Las distintas formas en que pudo ver su uso desde niño
explica su relectura de la madera en usos artísticos diversos y en las transformaciones
que hizo el artista de elementos al cambiar su uso inicial por otro con diferente
significado artístico como en Banco (1914) o Arco (1916).
2.3. Fotografía y juego escultórico
Algunas de estas obras de madera se sitúan en un mundo intermedio entre
obra de arte y juguete, entre el gran arte y el elemento lúdico cambiante que parece
Roland Barthes, „Juguetes”, en Mitologías, traducción: Héctor Schmucler, Madrid, Siglo
Veintiuno Editores S. A. Ed Española, 1999. (Ed original 1957).
11
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buscar Brancusi. Francesita12 está formada por una pelvis que se asemeja a una
concha de tortuga que puede interpretarse como casa (lectura simbólica), o también
como un elemento entre estático y en movimiento, el movimiento lento y sólido
que pretende seguir Brancusi en el desarrollo de su trabajo. Sería la metáfora del
movimiento y lo estático, la obra cerrada o en movimiento cambiante.
El niño en el mundo, grupo móvil (1917) es ejemplo claro de estos
replanteamientos. El conjunto parte de la primera vez en que Brancusi fotografía
Francesita en 1917. La obra aparece integrada en un conjunto que incluía Copa (II)
y Columna. Estas piezas no se vendieron y permanecieron en el taller de Brancusi
durante muchos años hasta que fueron separadas y retrabajadas por razones no del
todo claras.
En 1925 la revista parisina This Quarter publicaba algunas fotografías y
aforismos de Brancusi. Entre ellos cabe citar ahora su frase “cuando ya no
seamos niños estaremos muertos” que puede confirmar el interés del artista por
los planteamientos que venimos señalando sobre sus esculturas lúdicas,
modificables, articulables sobre el suelo, cargadas de significados cambiantes y
narrativos13.
La mayoría de los clichés más antiguos que se conservan de la obra de
Brancusi recogen obras desaparecidas y de las que únicamente queda constancia a
través de las fotografías. Existen imágenes de una serie de obras realizadas entre
1907 y 1909.
Se conservan entre otras, dos clichés de la escultura Narciso, realizada entre
1909/1914 pues figura en distintos documentos con fecha variable, que recogen la
figura de perfil y en tres cuartos que resaltan la singularidad de la composición. El
cuello se inclina en forma de V y el busto muy inclinado con cabeza de ojos
enormes que contemplan su reflejo. Las dos fotografías reemplazan a la escultura
desaparecida. Aportan información desde el punto de vista pictórico y escultórico
además de indicar el camino que pretendía seguir el escultor frente a y en relación
con nuevas tendencias plásticas en desarrollo.
Del mismo modo, Mujer mirándose en el espejo o Retrato (para el artista)
se conoce por dos clichés que se conservan de la obra. Las imágenes permitieron a
Brancusi sintetizar tres elipses correspondientes a la cabeza, espalda y cabellera. Se
sabe que a partir de estas fotografías el artista siguió explorando hasta llegar a
Princesa X. La relación entre esa síntesis fotográfica y Princesa X evolucionaría
hasta llevar a la contemplación del personaje posterior en forma fálica.
12

La niñita francesa se corresponde con El niño del grupo móvil El niño en el mundo.
Francesita se realizó hacia 1917. De esta escultura sólo se conserva la cabeza. Estamos ante una
prueba más de la eficacia de la voluntad de permanencia de las obras a través de la fotografía hecho
que se produce cuando casi un siglo más tarde sólo se conserva una de las piezas.
13
Carmen Gimenéz, Constantin Brancusi, The esssence of things, London, Tate Gallery
Publications, 2004.
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Mujer ante el espejo de 1909 es antecedente de Princesa X simplificando
hasta una curva que une las esferas del cabeza y el busto. La postura recuerda a la
Virgen en las imágenes de la Anunciación. El motivo inicial es una joven de pelo
largo inclinada ante un espejo invisible. El motivo inicial desaparece dejando una
forma moderada y modulada que asegura el paso a las formas sencillas. En 1920
Princesa X fue sacada del Salón de los Independientes, porque sus formas parecían
indudablemente fálicas.
Hay dos vistas del taller hechas por el propio Brancusi en 1920 donde pone
cara a cara dos versiones de la segunda Miss Poganyde 1919 y 1920, una de
mármol y otra de bronce. A partir de la 1ª versión en mármol de 1912, la versión de
1919 y la 3ª versión de 1931 y 1933, la forma evoluciona hacia una geometría más
acentuada y próxima a la abstracción.
Las tres versiones de Miss Pogany varían en función de los materiales,
mármol o bronce muy pulimentado. Ellas son distintas dependiendo del punto de
vista desde el que las mira el espectador al girar en torno a ellas, descubriendo en
cada ángulo una nueva imagen. Al principio todas eran colocadas sobre un zócalo
de piedra de forma cúbica. Después se irían elevando sobre un conjunto de zócalos
superpuestos. La versión de Miss Pogany III de 1933 estaba colocada sobre un
soporte de madera esculpido en espiral con el fin de acompañar mejor el
movimiento de la escultura.
Como un paso intermedio hacia las relaciones de altura podemos considerar
su obra Quimera.Al igual que la quimera de la leyenda griega – una triple monstruo,
león delante, cabra en el medio, y la serpiente detrás – esto es una quimera difícil de
definir como híbrido de cada tres partes. La sección central forma una transición
desde la geometría rigurosa de la parte inferior a las asociaciones figurativas de la
parte superior. "Hay muchas quimeras hoy ... enemigos de la poesía", escribió
Apollinaire en 1911.
En París en 1913 la película rusa Los ojos de quimera causó un gran revuelo
con su historia de un artista masculino joven seducido y destruido por una mujer
fatal que tiene los mismos ojos "Chimera", de la escultura de Brancusi. También el
compositor Erik Satie reflexionó sobre Le Chimèredésolée: un recordatorio de que
la Quimerade Brancusi pertenece al contexto de esas figuraciones dadaístas como
la obra de Max Ernst, Joven Quimera de 1920.
En una fotografía de estudio, Quimera aparece encima de una estructura de
base relativamente alta; en otra, Brancusi utiliza deliberadamente su sombra con el
fin de intensificar la expresión. Una fotografía de la década de 1920 la muestra en
una base grande, en forma de rueda de molino. Aunque son diferentes, todas las
bases que Brancusi utilizó para este trabajo comparten un elemento de altura, y la
obra es siempre fotografiada desde un punto de vista bajo. Este punto de vista es
esencial. Cuando Brancusi vio fotografías de la exposición de Arte Contemporáneo
Francés en la Galería de los escultores en Nueva York, se quedó consternado por la
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presentación de sus obras, sobre todo porque Quimera estaba en el suelo en lugar
de estar alta, en el aire14. Esta escultura, no se debería presenta al nivel de los ojos, de
la mirada; su lugar debía ser alto, en el aire. El triple monstruo mira amenazadoramente
al acercarse. En uno de sus primeros diseños, Brancusi la erigió como una figura
amenazadora, figura apotropaica, un equivalente moderno de las gárgolas extrañas
de las iglesias medievales. Al igual que sus enormes ojos, en la obra destaca la
importancia de las bases sobre la que se sitúa la Quimera, siempre en relación con
su tema. Al igual que otras esculturas de madera de Brancusi, Quimerase puede
definir como una interacción entre forma abstracta y connotación concreta.
2.4. Experimentación. De la altura a la monumentalidad
La Maiastra (1912–13) parte de un ave mítica de la tradición rumana con un
sentido funerario. Esta obra es punto de partida de una larga búsqueda formal por
parte de Brancusi en su deseo de contraponer la escultura a la fuerza de la gravedad
tratando de eliminar esta fuerza. A partir de esta figura las formas se van
simplificando hasta llegar a El pájaro dorado (1919). Brancusi sabía cómo debían
ser reproducidas sus obras. Uno de sus pájaros dorados se fotografió bajo la acción
de los rayos del sol creando unos efectos especiales a modo de aureola lo que le
daba un carácter especialmente radiante a la toda la obra.
Frente a las frecuentes connotaciones de la escultura hacia cualidades como
masa, peso y gravedad, Brancusi buscó romper esa caracterización simplificando
progresivamente el pie. A mediados de los años 20 llegó a una figura que se
prolonga audazmente y que trasciende con gran perfección la fuerza de la gravedad.
A lo largo de su vida mantendrá esa experimentación con(tra) la gravedad a través
de sus figuras de pájaros en vuelo llegando, a través de sucesivas variaciones al
Pájaro en el espacio tratando de buscar la levitación a través de la esencia más
pura de la forma. Aves, vuelo, levitación, altura hacia el infinito. Es el camino
progresivo de conceptos que sigue en su experimentación.
En 1926 las aduanas estadounidenses declararon que Pájaro en el espacio,
una pieza de bronce pulido, no era una obra de arte sino un objeto manufacturado
en el extranjero y, por tanto, sujeto al pago de una tasa. En 1928, empero, los
jueces sentenciaron que se trataba de una obra de arte.
2.5. Monumentalidad
El tema de la “ascensión” que se plantea en los Pájaros en el Espacio
(1925–31) convierte a una masa plástica en movimiento y tensión espacial hacia la
14
Comentario de Henri-Pierre Roché a John Quinn, 14 de Mayo de 1922, Quinn colección,
NYPL. En Friedrich Teja Bach, Margit Rowel, Ann Temkin, Constantin Brancusi 1876–1957,
Philadelphia Museum of Art, 1995, p. 156.
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altura. De manera diferente esa “tensión” se viene planteando desde la primera
Columna sin fin de 1918, primer paso de Brancusi para realizar obras monumentales15.
A su primer propietario, John Quinn, Brancusi le recomendó insistentemente que
utilizase un pedestal cúbico para su presentación en muestras y exposiciones en
grandes espacios con el fin de que el pedestal reforzase aún más su aspiración hacia
la monumentalidad. Así se hizo en las exposiciones en la BrummerGallery y en
TheArts Club of Chicago en 1926 y 1927.

a

b

Fig. 2. a. Taller de Brancusi 1922. Columna sin fin de 1918 Adán y Eva 1921;
b. Exhibition of Sculpture by Brancusi en The Arts Club of Chicago, 1927.

En la década de 1920 Brancusitallóel tronco deun árbol enel jardín de
suamigo, el fotógrafo Edward Steichen. Esta escultura se convirtió enuna de sus
muchas columnassin fin, y se erigióen ese mismo lugar. Mientras quelos diferentes
elementos de la columna no son, literalmente, piezas apiladasuna encima dela otra,
sinoque son un tallado sobre un únicotronco de árbol, la experiencia visualdala
impresión de un conjunto de módulos engarzados. Brancusi mantiene, sin
embargo, esa idea de apilamiento. En un fotomontaje posterior seapilandosre
presentaciones deesta escultura creando así en el papel una gigantesca columna sin
finque está libre detodas las restricciones de la gravedady el peso.
La Columna sin Fin se desarrolla después como una experimentación sobre
la altura contra gravedad, la tendencia al infinito en su planteamiento de módulos a
15
Brancusi tuvo proyectos visionarios como la realización de un rascacielos en forma de
columna en Chicago al que cada generación iría añadiendo un nuevo elemento.
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los que siempre se podría añadir un elemento más. Es parte del Conjunto monumental
con sede en TârguJiu16 formado también por la Mesa del silencio y la Puerta del
Beso. El Conjunto completo fue inaugurado en octubre de 1938, forma un eje de
1.275 metros de largo orientado de oeste a este. Realizado en memoria de los
caídos durante la Primera Guerra Mundial, simboliza la vida del ser humano.
Brancusi había pensado en hacer solamente la Columna sin Fin de la que
había hecho en años anteriores réplicas en madera. Es una estructura especial, que
se diferencia de las columnas clásicas en que carece de base y capitel. Representa
La Columna del Sacrificio Infinito hecho por los héroes rumanos para la
unificación de la nación. La Columna del Infinito de Targu-Jiu tiene una altura de
unos 30 metros. Su base, se apoya en un impresionante pedestal de cemento
circular, cubierto con tierra, que le asegura la estabilidad. La estructura contiene 17
elementos en forma de reloj de arena que son una estilización de los pilares
funerarios que se usan en el sur de Rumania. En la década de los 50 del siglo XX el
arte de Brancusi fue considerado por las autoridades comunistas como un ejemplo
de cultura burguesa por lo que se planteó su demolición que finalmente no se llevó
a cabo.
Sobre ella diría Brancusi, “mirar más allá es una cosa, llegar allá es otra muy
diferente”. Su creencia entera se reduce a sus famosas palabras, que – a través de
una síntesis lapidaria y esencial como la que está a base de sus obras – expresa la
profunda verdad de la obra de Brancusi:
“La simplicidad no es una meta en el arte, pero se llega a ella sin proponerlo,
acercándose al sentido real de las cosas. Desde que era niño, soñaba con volar en
los árboles y en el cielo. Quedé con la nostalgia de este sueño, y desde los 45 años
tallo aves. No quiero expresar al ave, sino su talento, el vuelo. No creo que pueda
lograrlo…”17.
Brancusi, fotografía y enriquecimiento aurático de la obra
Afirmábamos inicialmente que desde un punto de vista “benjaminiano” el
hecho de la constante reproducción mecánica de la obra de arte parece tocar
profundamente al objeto artístico en uno de sus núcleos fundamentales, devaluando
todo lo que de manera única puede transmitir una obra. Afecta a su mensaje dentro
de una tradición, puesto que la obra no es ya imagen ligada a lo que perdura y a la
singularidad, sino que es solo reproducción.
16

A los 61 años de edad, ante la solicitud de la Liga Nacional de las Mujeres del distrito Gorj,
Brancusi realiza el Conjunto concebido como un homenaje para los héroes caídos en la Primera
Guerra Mundial. El artista siempre había querido “hacer algo por su país”, así que aceptó con alegría
la propuesta, considerándola un punto culminante de su carrera.
17
http://www.rri.ro/es_es/brancusi_el_conjunto_monumental_de_targu_jiu-3498 (consultado:
15.06.2019).
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Al hilo del uso fotográfico de este artista se podría desmontar esta
afirmación, Es posible que la fotografía en ocasiones aumenta el valor aurático de
una obra. Por una parte, parece que una obra de arte se reproduce porque es única,
porque tiene valor para ser reproducida. En el caso de Brancusi, la fotografía
reproduce momentos de la obra, de su proceso de creación, del espacio, lugar y
forma en los que él creía que debería estar ubicada una obra para ser más
plenamente ella. Brancusi daba indicaciones muy concretas a John Quinn, su
mayor comprador, sobre la disposición en que debía colocar sus obras. Por este
mismo motivo envió a Duchamp a supervisar la colocación de las obras en las dos
grandes exposiciones de Brancusi que se hicieron en la Brummer Gallery de Nueva
York:
“En realidad prefería presentar sus obras en su taller, dentro del ambiente
que él les había conferido. Los críticos y los compradores salían de allí con el
recuerdo de una visita orquestada: el escultor les proponía distintos ángulos desde
los que contemplar su obra, creando así sorprendentes juegos de luz mediante el
brusco descubrimiento de un objeto o haciendo rotar un zócalo”18.
Brancusi situaba cada una de sus esculturas dentro del que él consideraba
que debía ser su ambiente natural, el ambiente que hacía salir de cada una de ellas
una emoción particular, el refinamiento o la voluptuosidad, el rigor o la vitalidad
contenida en cada una. La disposición de cada pieza en el taller debía sustentar y
apoyar estos matices y todo esto quedaba recogido, se hacía permanente, sólo a
través de la fotografía pues evidentemente se perdía una vez que la pieza salía del
taller.
Ver una escultura de Brancusi reproducida en las fotografías tomadas por el
artista permite retomar el contacto con su voluntad y con su propia reflexión en
torno a la obra19. Quizás también por esta razón durante su vida decidió dejar
reproducir y difundir solamente sus propios clichés pues los consideraba los únicos
capaces de traducir el intercambio emocional entre el artista y su creación.
Así pues, se puede afirmar que Brancusi intuyó ese peligro de banalización
de la obra de arte que podía llegar a producirse a través de la reproducción por
medios técnicos como la fotografía. Para evitarlo consideraba que lo ideal sería que
el aficionado descubriese en un primer momento sus esculturas a través de artículos
ilustrados con sus propias fotografías. De este modo, el futuro visitante o
contemplador directo de la obra, estaría más adecuadamente preparado y con una
mayor capacidad para comprender mejor la obra y para penetrar en el mundo del
artista. La fotografía de la obra entonces puede llegar transmitir para el escultor,
tanto como la obra misma. Así lo expresa en uno de sus aforismos, “¿Por qué
escribir (sobre mi arte) ¿Por qué no mostrar simplemente las fotografías?”
18
19

Elizabeth A. Brown, op. cit., p. 4.
Ibidem, p. 5.
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BRÂNCUŞI. PHOTOGRAPHY AND HIS SCULPTURAL WORK
(Abstract)
Photography and cinema changed the way we show art works and our relationship
with them. Sculptor Brancusi’s relationship with photography is unknown. The sculptor
established a very particular relationship between his work and the photographed images of
it. Through the photographs of his sculptures that he himself took, he left us reflected the
relationship of each work with space, light and matter and the way he wanted his works were
seen and received by the viewer. By photographing his sculptures Brancusi documented his
sculptural work and in many cases he created new works of art in the field of photography.
Keywords: Brâncuşi, photography, sculpture, photographed sculpture, viewer.

L’EAU DE LA TERRE-DOUCE, CALME ET PURE DANS
LES ŒUVRES DE MARGUERITE DURAS
TITA-MITRACHE LAURA-GRIGORIŢA*
Dans l’étude qui suit nous mettons en valeur les qualités de l’eau des
territoires décrits dans les œuvres de Marguerite Duras; il s’agit des fleuves: le
Mékong de l’Indochine (L’amant1, L’amant de la Chine du Nord2 et Un barrage
contre le Pacifique3), le Gange, le fleuve saint de l’Inde (India song4, Le viceconsul5 et La femme du Gange6), l’Arno, le fleuve italien qui traverse la ville de
Florence (Le marin de Gibraltar7), le Kongo de l’Afrique (Le marin de Gibraltar)
et la Loire, le fleuve français qui lave la ville de Nevers (Écrire8 et Hiroshima mon
amour9). L’eau douce, mais stagnante nous incite à penser au Petit Lac (L’amant
et L’amant de la Chine du Nord), au lac Tonlé-Sap (l’India song et le vice-consul),
à l’étang (Nathalie Granger et l’Écrire) et au «rac» (Un barrage contre le
Pacifique). Coulante ou tranquille, mais suffisamment pure et douce, cette eau est
un liquide valorisant grâce à la nourriture qu’elle fournit et à la baignade à laquelle
elle incite les personnages. D’une certaine manière, dans la plupart des œuvres de
Marguerite Duras, l’eau coulante est le guide de la mendiante, le lieu de jeu des
enfants indigènes ou bien, le témoin des amours. Les eaux de la rivière et du fleuve
attirent le rêveur, apaise sa souffrance et l’éloigne du reste du monde. Seul, en
pleine sauvagerie, Joseph pense à un avenir meilleur quelque part dans une ville.
Auprès de la rivière, Suzanne rêve de son départ de «la Plaine des Oiseaux» et
«l’enfant» réfléchit à son déplacement en France. C’est même aux rives du Gange
que le vice-consul imagine sa vie intolérable sans l’amour d’Anne-Marie Stretter.
Outre cela, c’est sur le pont que M. Jô profite de la distraction de Suzanne pour lui
toucher la peau et considérer la beauté de sa nuque. La fraîcheur, une autre qualité
de l’eau terrestre, nous fait penser au «complexe de la fontaine de Jouvence» du
sixième chapitre de L’eau et les rêves, que Bachelard a intitulé comme Pureté et
*

Prof. dr., École Malu Mare; e-mail: laura24071981@yahoo.fr.
Marguerite Duras, L’Amant, Éditions de Minuit, Paris, 1984.
2
Idem, L’Amant de la Chine du Nord, Éds. Gallimard Folio, Paris, 1991.
3
Idem, Un barrage contre le Pacifique, Éds. Gallimard, Paris, 1950.
4
Idem, India Song, Éds. Gallimard L’Imaginaire, Paris, 1975.
5
Idem, Le Vice – Consul, Éds. Gallimard, Paris, 1965.
6
Idem, Nathalie Granger, suivi de La femme du Gange, Éds. Gallimard, Paris, 1973.
7
Idem, Le Marin de Gibraltar, Éds. Gallimard, Paris, 1952.
8
Idem, Ecrire, Éds. Folio, Paris, 1993.
9
Idem, Hiroshima mon amour, Éds. Gallimard, Paris, 1960.
1
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purification. La Morale de l’eau. La qualité de fraîcheur est la qualité dominante
de l’élément aquatique. «La fraîcheur, affirmait Bachelard, est ainsi un adjectif de
l’eau. L’eau est, à certains égards, la fraîcheur substantifiée. Elle marque un climat
poétique»10.
Lors de cette démarche nous étudions l’eau de la terre en tant que liquidité
favorable, l’attirance de l’eau et la Solitude auprès de l’eau: le souvenir et
l’avenir.
Un fois sur la terre, l’eau pluviale conduit à l’accroissement de l’eau fluviale.
La verticalité descendante, cette fois-ci, nous ramène dans l’horizon aquatique terrestre
ou de la mer, nous porte vers le monde de la douce rêverie des eaux fluviales ou de
rivières et vers celui de la terrifiante et effrayante profondeur marine.
1. L’Eau de la terre – la liquidité favorable
Jean Libis accordait à l’élément aquatique la caractéristique munie d’un sens
négatif: «la dissolution», car l’eau désagrège l’élément tellurique, et encore l’insolubilité;
elle se caractérise aussi par la «fluidité», trait spécifique à l’eau courante, fluviale; la
fluidité nous offre la possibilité d’analyser l’eau dans le domaine de l’horizontalité.
Pour Gaston Bachelard l’eau est étroitement liée à la rêverie et au psychisme
humain, ainsi qu’elle est une liquidité ambivalente, favorable et défavorable. L’eau,
contemplée, participe à l’apaisement ou au contraire à l’agitation de l’âme du
contemplateur.
La contemplation de l’eau, les images superficielles de l’eau, nous laissent
imaginer une série d’images de plus en plus «profondes», de plus en plus
«tenaces»; nous éprouvons dans nos propres contemplations une sympathie pour
cet «approfondissement»; la substance aquatique nous détermine un type
d’intimité, entièrement différente de l’intimité suggérée par l’imagination du feu et
de la pierre. Elle est comme un type de «destin». Il ne s’agit pas seulement de celui
des images de l’eau courante qui est la destinée dérisoire d’un rêve inachevé; mais
c’est un sort essentiel qui transforme perpétuellement le fond de notre être. C’est au
long de la rivière Strung Pursat que la jeune fille chasée par sa mère, configure sa
destinée de mendiante et, c’est au bord du Gange qu’elle devient folle. Françou, de
même, schématise une histoire d’amour avec Tienne, et par conséquent un avenir
avec lui au rivage de la Risolle. Sur le bac, en contemplant la beauté sauvage du
Mékong, la jeune française établie son destin d’écrivain. Quant à la Française,
l’amante du Japonais de Hiroshima, elle se rend compte que c’est au bord des
fleuves et des rivières qu’elle doit renoncer à ces amours, ainsi elle comprend que
le véritable amour est celui dont elle se souvient à jamais et non pas celui vécu
ordinairement, comme sa relation avec le mari français. De la sorte, au rivage de la
10
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Librairie
José Corti, 1942, p. 43.
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Loire, elle choisit d’une manière indirecte son avenir loin de sa famille puisqu’elle
a une histoire d’amour avec le jeune ennemi allemand. Une fois devenue l’amoureuse
de cet Allemand elle doit prendre conscience de l’impossibilité d’un avenir avec lui
et de sa chasse survenue à la trahison de son peuple. Identiquement, à Hiroshima,
au bord de la rivière Otta, Riva l’adulte choisit de quitter son amant japonais et par
la suite, elle renonce en souffrant à un autre amour. A Rocca Bianca, c’est-a-dire
au bord de la Magra, le narrateur du roman Le marin de Gibraltar se décide
d’abandonner son travail pour l’état civil et son amitié avec Jacqueline afin de
suivre une destinée, jusqu’à ce temps-là, inconnue sur le bateau d’une Américaine
riche à la recherche d’un ancien amoureux.
2. L’Attirance de l’eau
Dans la présence de l’eau, l’homme découvre ses propres sentiments ou
désirs bien recelés dans l’inconscient. En outre, c’est ici qu’il a l’occasion de faire
appel à son imagination qui est ouverte vers deux types de rêveries et lui engendre
ainsi deux sens; d’un côté «le sens de l’approfondissement» dans son passé et de
l’autre, celui «de l’essor» vers l’avenir; ou il s’agit d’une rêverie favorable ou
inversement, une, pleine de tristesse.
Même quand il séjournait à Florence, le narrateur du roman Le marin de
Gibraltar rêvait du fleuve Magra, de le contempler ou d’y nager : «C’est alors que
chaque nuit, un même fleuve m’apparaissait. Il était grand. Il était glacé, vierge de
toute trace de femme. Je l’appelais doucement la Magra. Ce nom à lui me
rafraîchissait le cœur. (…) Nous [le chauffeur et le narrateur] nous promenions le
long du fleuve. (…) De temps en temps nous plongions, munis de nos lunettes
sous-marines, pas dans la mer, dans ce fleuve, et nous nagions côte à côte dans un
univers inconnu, d’une verte et sombre phosphorescence, parmi les herbes et les
poissons»11.
L’appétence de rejoindre le fleuve, sa fraîcheur et la région Rocca Bianca
était tellement grande que le narrateur avait rêvé d’y aller sans son amie, toutefois
dans la compagnie du jeune chauffeur qu’il avait connu pendant ce voyage jusqu’à
Florence. En raison de la chaleur qui accablait la ville entièrement, le jeune homme
ne s’imaginait que les eaux glacées de ce fleuve italien. De plus, ce rêve se répète
pendant trois nuits : «Le désir que j’avais d’être près de lui, sur les berges du fleuve
ou dans le fleuve, était tel qu’il éteignait tout autre désir. Je ne pensais pas une
seule fois à une femme. Je ne m’en aurais imaginé aucune près de moi dans ce
fleuve»12.
En conséquence, c’est la description minutieuse et convenable que le jeune
chauffeur fait au sujet du fleuve, qui engendre cette passion du narrateur pour la
11
12

Marguerite Duras, Le marin de Gibraltar …, pp. 47–48.
Ibidem, p. 48.
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Magra. Ainsi, l’avis du chauffeur en défaveur de la mer, devient en fait, l’option
personnelle du narrateur: «– La mer, elle est d’un côté, et le fleuve de l’autre côté.
Quand la mer, elle est trop forte, ou bien que c’est trop chaud, ou simplement on
veut changer, vous allez prendre un bain dans le fleuve. Il est toujours frais. Et
justement, l’auberge, elle est sur le fleuve»13.
L’eau «douce» nous fait penser à un «sensualisme primitif», le besoin de
regarder, de voir, est remplacé par d’autres sensations, plus «directes»: le tâtonnement,
l’odorat, l’ouïe et le goût. Bachelard explique son choix pour ces sensations en
donnant comme exemple le matérialisme de la vision. L’eau, «composante matérialiste
en apparence infime peut déformer une cosmogonie. Les cosmogonies savantes
nous font oublier que les cosmologies naïves sont des traits directement sensuels.
Dès qu’on donnera sa juste place à l’imagination matérielle dans les cosmologies
imaginaires, on se rendra compte que l’eau douce est la véritable eau mystique»14.
La présence du fleuve, de l’eau douce, nous renvoie à un sensualisme primitif,
toujours entretenu par les sensations déclenchées à la suite du contact direct du
corps humain avec celui d’un autre corps ou avec des objets.
Près de l’eau courante, l’impression de fluidité de l’élément aquatique
ressaisira la conscience humaine du rêveur pour lequel il y a un «renversement de
l’existence universelle»; les règles du jeu existentiel, de la vie, sont inversées dans
l’imagination du rêveur de telle manière que le haut devient bas, le ciel devient
mer, les oiseaux deviennent poissons et l’ascendance n’est plus ascendance, mais
descente. C’est une inversion verticale qui aura lieu dans la pensée ou, pour mieux
dire, dans l’âme du contemplateur, car l’eau, tout comme dans l’imaginaire de
Novalis, va de l’extérieur, de la vie réelle, sociale, de la nature vers l’intérieur, vers
la vie spirituelle et individuelle de l’homme. La contemplation de l’eau déclenche
dans notre âme une déraison de la réalité. Le rêveur ne voit plus la réalité avec les
yeux du monde. Il suit sa propre imagination et crée un univers à lui. Sur le rivage
il semble dormir d’un sommeil profond et doux qui double le monde réel, concret,
visible, palpable, mais apparent car au-delà de ce qu’on voit il y a une autre
existence; cette existence est invisible, connue uniquement par le rêveur. Seule, au
bord de la Rissole, Françou pense dans La vie tranquille à son amour pour Tiène.
Elle s’imagine le jeune homme lui dire qu’elle est belle quand elle nage. C’est au
bord de la rivière qu’elle se retrouve soi-même, vu que les membres de sa famille
ne lui accorde aucune parole depuis le décès de son oncle, Jérôme. Étant donné que
sa famille dissimule son existence, la jeune fille s’est habituée avec sa solitude et,
de plus, elle a commencé à la préférer. Par la suite, la présence de la rivière apaise
sa souffrance et même l’incite à s’imaginer le corps de Tiène dont elle était
amoureuse. C’est son propre monde, celui des désirs, des fantasmes, de la volonté,
de l’irréel. Il s’agit de l’espace de l’imaginaire des hommes qui d’habitude sont
13
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embourbés dans la vie matérielle, encerclés et emprisonnés par les chaînes des
problèmes quotidiens, des hommes incapables de se réjouir, de voir les véritables
beautés – celles de l’âme –, de sentir l’odeur d’une fleur, d’aimer d’amour véritable,
donc, incapable d’échapper à la grande prison des prisons que Hamlet nommait la
société.
La rêverie près de l’eau est singulière; c’est un monde «en émancipation, un
souffle odorant»15 qui résulte des choses, des objets, de la nature, du concret par
l’intermédiaire du rêveur. La mélancolie auprès de la fraîcheur de l’eau qui apaise
nos souffrances diffère du spleen ressenti dans l’absence de l’élément aquatique;
c’est une mélancolie «calme, sans oppression, songeuse et lente». En contemplant
l’eau, Suzanne, Joseph et la fille de quinze ans et demi16 se détachent de leur
malheur et se font oublier pour quelques instants de la chute des barrages; ils se
laissent porter par les eaux des «racs». Dans leurs rêveries au bord de la rivière naît
le désir d’être emmenés et portés par ces eaux, l’envie de s’en aller dans la plus
grande ville de la colonie, «la capitale», qui se trouvait à huit cents kilomètres –
distance de la plaine. Or, bien qu’elle soit assise au bord de la rivière de son village
à une distance de quelques mètres de Tiène, Françou songe à une rencontre avec
celui-ci au bord de la mer. Elle se figure que chacun d’eux chevauche son propre
cheval blanc à travers les vagues écumantes de la mer.
Pourtant, l’eau douce n’attire pas uniquement la mendiante, Françou,
l’enfant de quinze ans et demi, le clochard dans Une aussi longue absence, Joseph,
Suzanne, le narrateur du livre Le marin de Gibraltar, c’est-a-dire des personnes
solitaires, mais aussi des couples d’amoureux. Et, c’est au bord des fleuves et des
rivières que beaucoup de personnages durassiens débutent ou perpétuent une
histoire d’amour. Dans L’amant et L’amant de la Chine du Nord, le Mékong est le
témoigne du commencement de la relation entre la jeune fille et son Chinois; de
plus, le fleuve est celui qui assiste à tout le déroulement de cette histoire d’amour.
Les «rac» dans Un barrage contre le Pacifique continuent leurs cours en même
temps que Suzanne débute sa relation avec Jean Agosti. Le Gange assiste aussi
détaché aux rencontres d’Anne-Marie Stretter avec ses amoureux comme Charles
Rossett et Michael Richardson. C’est encore près du Gange, dans la résidence de
l’ambassade française que le vice-consul avoue sa passion pour Anne-Marie. Au
bord de la Loire la jeune Riva attend son amoureux allemand ainsi comme plus tard
la même Riva attend son amoureux japonais au rivage de l’Ota. A T. Beach, une
station balnéaire bordée à un côté d’une rivière et à l’autre de la mer, Lol. V. Stein
achève une histoire d’amour, celle avec Michael Richardson pour en déclencher
une après dix ans avec Jacques Hold. Dans Sahanah Bay, vu que la ville est située
dans une région entourée des eaux de la mer, d’une rivière et d’un étang, nous
15
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pouvons affirmer que l’amitié finalisée par un mariage entre les deux jeunes, se
déroule près de l’eau douce. Amoureux de la même manière de la Magra et de
l’inconnue Anna, le narrateur dans Le marin de Gibraltar s’engage dans une
relation avec la femme américaine. A travers le temps, ce n’est qu’au long de la
Seine qu’Emily vit tout son existence auprès du capitaine. En outre, dans Une aussi
longue absence c’est au bord de la Seine qu’Albert Langlois, le mari qui avait
disparu à cause de la guerre et de son amnésie, a été retrouvé par sa femme qui était
encore amoureuse de lui.
Après avoir analysé l’eau pluviale et l’eau diluvienne, nous sommes remis
sur la terre; si l’eau pluviale nous y a emmené lentement comme si nous avions
plané dans les airs, l’eau torrentielle, le déluge nous a jetés ici brusquement et sans
pitié. Elle est tombée à verse de sorte qu’elle a formé les fleuves, les rivières –
l’eau terrestre. L’eau potable, presque toujours pure, est en même temps douce. La
pureté et la fraîcheur de l’élément aquatique viennent de l’âme du contemplateur,
de la pureté et de l’innocence de celui-ci. Plus il est sincère, honnête, optimiste, gai,
plus l’eau qu’il contemple est calme, silencieuse et caressante; en personnalisant
l’eau, nous pourrions dire que l’âme de cet élément correspond à l’âme du rêveur,
et à l’inverse, l’âme du rêveur concorde à celle de l’eau; ainsi, entre les deux âmes
s’établit une relation de parenté.
3. La Solitude près de l’eau: le souvenir et l’avenir
La fille de quinze ans, une fois sur le bac qui traverse le fleuve du Mékong,
ressent que ce moment est décisif pour son avenir, c’est «l’expérimente»17 car c’est
à cet instant-ci qu’elle rencontre son amant; en contemplant le fleuve elle analyse
tout son enfance et la jeunesse de sa mère, de ses frères et même de son père
décédé. En admirant le Mékong, l’adolescente fait une analyse sur son propre être;
le passage de l’un des bras du fleuve symbolise le passage de sa vie préalable à une
nouvelle vie; et, à son tour, le bac évoque la liaison entre ses deux vies. De ce fait
sa présence sur ce bac subsiste dans son âme et sa mémoire comme un déplacement
inoubliable: «Quinze ans et demie. C’est la traversée du fleuve. (…) C’est la fin
des vacances scolaires, je ne sais plus lesquelles. Je suis allée les passer dans la
petite maison de fonction de ma mère. Et ce jour-là je reviens à Saigon, au
pensionnat. (…) C’est donc pendant la traversée d’un bras du Mékong sur le bac
qui est entre Vinhlong et Sadec dans la grande plaine de boue et de riz du sud de la
Cochinchine, celle des Oiseaux. (…)»18.
Bachelard reprit l’idée de changement incessant d’Héraclite d’Ephèse, idée
selon laquelle on ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière parce que,
le temps passant, elle a changé. Bachelard y introduit la comparaison entre l’être
17
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humain et l’eau; il considère que «dans sa profondeur, l’être humain a le destin de
l’eau qui coule. L’eau est vraiment l’élément transitoire»19, tel que le passage du
Mékong à la fin des vacances est pour Marguerite-adolescente: «Il [L’élément
transitoire] est la métamorphose ontologique essentielle entre le feu et la terre. Il
meurt à chaque minute et sans arrêt quelque chose de sa substance s’écoule. La
mort quotidienne est la mort de l’eau. L’eau coule toujours, l’eau tombe toujours.
Elle finit toujours sa mort horizontale»20.
«Dans le courant terrible je regarde le dernier moment de ma vie»21, affirmait
la jeune fille, qui n’était pas en train de mourir physiquement. Sa mort est spirituelle;
c’est la mort de son enfance, de ses moments de vie d’innocence, d’enfant naïve.
À partir de ce moment elle amènera de l’argent chez elle, elle n’en gagnera pas par
des moyens dignes de louanges; elle sera capable et contrainte de se débrouiller
toute seule. Ce moment marque la mort de sa vie enfantine et ainsi vient le début de
sa vie d’adolescente précoce. C’est l’effet et en même temps la cause. En reprenant
la conception de Rudolf Steiner sur le «karma»22, ce jour-là a représenté pour
Marguerite, d’une part le dernier jour de vie innocente et sans aucun souci, et
d’autre part, c’est le commencement d’une existence problématique, misérable, remplie
de vices; sa candeur est souillée par l’existence de l’amant et de ses relations
sexuelles; elle est même remplacée par une vie mauvaise et immorale, donc par sa
prostitution. Ce moment, que Marguerite-écrivain nomme l’«expérimente», marque
le début d’une métamorphose morale, spirituelle, de même qu’une transformation
psychique: «À dix-huit ans il était déjà trop tard. Entre dix-huit ans et vingt-cinq
ans mon visage est parti dans une direction imprévue. À dix-huit ans j’ai vieilli. Je
ne sais pas si c’est tout le monde, je n’ai jamais demandé. (…) Ce vieillissement a
été brutal. Je l’ai vu gagner mes traits un à un, changer le rapport qu’il y avait entre
eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive,
marquer le front de cassures profondes. (…) Ce visage-là, nouveau, je l’ai gardé. Il
a été mon visage. Il a vieilli encore bien sûr… J’ai un visage détruit» 23.
«L’expérimente», la fille l’a connu trop tôt et sans qu’elle se soit préparée à
un puissant impact sur sa vie émotionnelle; elle a revécu les expériences de la vie
dans les coins les plus profondes de son âme; c’est la raison pour laquelle la
rencontre avec l’amant chinois influencera son avenir, l’organisation spirituelle de
son être et la transformation soudaine de son corps, sa maturation imprévue arrivée
d’un seul coup. Le destin de l’homme, en général, la pureté de la vie antérieure à
cet événement-là de la fille de quinze ans et demie est irréversible; l’irrévocabilité
ne caractérise pas seulement le destin de l’être humain; l’eau même possède cette
caractéristique. L’eau courante fluviale symbolise une amère «invitation au voyage
19
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sans retour», où on ne se baigne pas deux fois dans la même rivière parce que cette
dernière ne retournera pas son cours vers ses sources. La fluidité aquatique s’attache
ainsi à l’«irrévocabilité»; Marguerite Duras ne pourra revivre son passé, éprouver
les émotions d’autrefois que par l’intermédiaire du souvenir, de la rêverie ou du
rêve. L’eau irréversible, est comme le temps. Et cette métamorphose physique et
psychique est chargée de peur, l’effroi du vieillissement, de l’enlaidissement du corps
et de l’âme; c’est l’expression même de l’horreur. La rétrospection et l’introspection
que Marguerite réalise en contemplant le fleuve est en quelque sorte un voyage
dans le temps et dans l’espace, mais c’est un voyage imaginé tout à fait différent du
voyage spatial et réel entrepris par Ahab, le héros de Melville, qui erre partout dans
le monde en naviguant sur tous les océans et les mers, mené par la faim romantique
de l’espace. La contemplation du Mékong porte l’adolescente vers d’autres territoires,
vers la France, où elle rêve de vivre et où elle s’en ira à l’âge de dix-huit ans.
Marguerite, la petite, ne réalise pas un voyage réel sur l’eau; nous ne pouvons pas
parler dans son cas, contrairement à celui du personnage de Jules Verne ou de
Melville, d’une aventure aquatique, d’une poursuite physique et motrice, le long du
cours d’eau; elle voyage tout autrement, seulement avec les yeux, avec l’imagination
et la mémoire, car elle reste immobile sur le bac. Elle se voit elle-même, donc on se
rend compte du fait qu’elle ne veut pas refouler ses désirs, ni même les plus
étranges, car malgré son âge, l’adolescente est trop fardée. Sa nouvelle vie a été
marquée par la rencontre avec l’amant chinois. Pour elle, il n’existe pas un contre
désir ou un désir négatif, parce qu’elle ne veut pas rester à Saigon. Les souffrances
et avant tout son jeune âge la déterminent à reculer et à renoncer à son amant et au
vœu de quitter le monde colonial tout comme dans le cas de l’aventure colombienne.
«La rêverie primitive, la rêverie naturelle, la rêverie solitaire, celle qui
accueille l’expérience de tous les sens et qui projette tous nos fantasmes sur tous
les objets»24, n’est que la rêverie de l’eau douce. Au bord du fleuve ou de la rivière,
notre âme entre en communion avec la nature. La contemplation d’une telle eau
réalise un contact plus étroit avec la nature; nous établissons ainsi un échange
d’états; nos sentiments sont ressentis par la douceur de l’eau courante et la fluidité,
la tranquillité de l’eau inoffensive percent nos corps, pénètrent dans nos âmes de
sorte qu’ils empruntent la tranquillité aquatique; nos âmes sont envahies de la
même tranquillité reposante; la contemplation de l’eau équilibre nos esprits, apaise
l’énergie négative, l’angoisse, le mécontentement, tout ce qu’il y a de mal ou de
méchant et qui avait dominé l’intérieur de notre être. Elle nous fait apprécier la
nature et les autres hommes de sorte que nous devenons plus malléables, plus
compréhensifs à l’égard des chagrins et même des méchancetés des autres; nous
réussissons même à comprendre que tout objet ou âme, extérieur par rapport à
nous, fait partie du même monde, de la même réalité, respire le même air et marche
sur la même terre; nous appréhendons que les plantes, les animaux, les hommes
24
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sont d’une manière ou d’une autre nos sœurs et nos frères dont il faut que nous
prenions soin. Nous fonderons ainsi, un tout, une famille. La contemplation du
Mékong inocule à la jeune fille l’optimisme dont elle a besoin pour continuer le
chemin de sa vie. Le fleuve lui transmet la «face» qui lui est nécessaire pour
affronter la douleur et la tristesse qui accablaient son être.
«Autour du bac, le fleuve, il est à ras bord, ses eaux en marche traversent les
eaux stagnantes des rizières, elles ne se mélangent pas. Il a ramassé tout ce qu’il a
rencontré depuis le Tonlé-Sap, la forêt cambodgienne»25, ce tout incluant son
malheur même. Il purifie intégralement ce qu’il rencontre dans sa route vers la mer
de Chine. L’adolescente que sa famille connaît est ambitieuse, capable d’affronter
les obstacles de la vie et de gagner de l’argent sans aucun secours de la part de sa
famille; elle est l’un des piliers de la maison, car elle porte sur ses épaules le
désespoir de la mère, la fragilité de son cadet, l’absence des drogues et la violence
de l’aîné. Elle croit qu’elle est porteuse des malheurs de tous les membres de sa
famille: «Dans la famille je ne pleure pas, confessait la fille à son amant. Je lui dis
que dans mon enfance le malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve. Que le rêve
c’était ma mère et jamais les arbres de Noël, toujours elle seulement, qu’elle soit la
mère écorchée vive de la misère ou qu’elle soit celle qui cherche la nourriture ou
celle qui interminablement raconte ce qui est arrivé à elle, Marie Legrand de
Roubaix, elle parle de son innocence, de ses économies, de son espoir» 26.
Seul, le fleuve connaît entièrement l’âme affligée de cette fille, tristesse
qu’elle témoignera plus tard à son amant. L’eau qui coule est, pour le penseur, le
conservateur de la nostalgie du temps jadis. Marguerite-adolescente renonce à sa
vie réelle et au présent pour faire un examen autour son enfance quand son père
vivait encore et sur la jeunesse de sa mère lorsqu’elle menait une vie sans soucis.
L’adolescente se souvient de son passé pour échapper à la réalité, pour se retirer et
n’être plus consciente de la misère de sa vie; pour la même raison elle pense à son
avenir, rêve de son départ en France et de sa carrière d’écrivain. Par conséquent la
mémoire et l’imagination ont le même but: s’enfuir du monde colonial de la
«mort» et de la «ruine». «Si la rêverie s’attache à la réalité, dit Bachelard, elle
l’humanise, elle l’agrandit, elle la magnifie. Toutes les propriétés du réel, dès
qu’elles sont rêvées, deviennent des qualités héroïques»27.
C’est au bord de la mer que Françou fait une rétrospection autour de sa vie
passée, de la vie de chaque membre de sa famille mais aussi une analyse à son
égard. C’est dans sa chambre dans la pension située près de la mer que la jeune
fille se rend compte de la beauté de son corps et commence à changer en une
narcissique. Allongée sur le sable inondé par les vagues, Françou pense à son
amour pour Tiène et au changement qui se sont passés depuis l’arrivé de celui-ci au
25
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milieu sa famille. Elle remémore la bataille de Nicolas avec Jérôme, le décès de
Jérôme, le suicide de Nicolas et aussi la méchanceté de Luce qui essayait de
séduire Tiène.
Tout comme l’adolescente dans L’amant, les personnages d’Un barrage
contre le Pacifique, Suzanne et Joseph, rêvent de quitter cette plaine presque
éternellement inondée et d’être emportés par une femme ou un homme qui les
aime. Mais Suzanne est consciente du fait que son désir est moins vraisemblable,
car il n’y a qu’un seul autobus dans la région et que les chasseurs retournent à
«Kam» dans deux ou trois jours. D’autre part, Joseph rêve d’une femme blonde,
bien fardée et fumeuse des cigarettes 555 qui fasse appel à son aide pour avoir sa
voiture réparée. Contrairement à la rêverie de Suzanne, celle du jeune homme est
réalisable; dans son cas il y a une rêverie, mais non plus une contre-rêverie; le
garçon a l’audace de croire fortement en son vœu et il ne craint pas de rêver; alors,
à la fin du roman son songe deviendra réalité parce que Lina, une femme qui
l’aime, viendra les emporter, lui et sa sœur, dans la «grande ville». À ce moment-là
la rêverie n’est plus une chimère, mais une existence et les deux adolescents ne
sont plus des rêveurs, mais des héros; ils deviennent les héros de leur propre vie, de
leur propre sort, jusqu’alors, absurde. À propos de la rêverie près du fleuve,
Bachelard considérait qu’elle «devient l’héroïne de la douceur et de l’eau pure»
parce que «la force du fleuve vient de la source». Le fleuve, de même que les deux
enfants «reçoit une unique destinée; sa source à la responsabilité et le mérite du
cours entier. L’imagination ne tient guère compte des affluents. Elle veut qu’une
géographie soit l’histoire d’un roi»28. La source est suggérée dans le cas des deux
enfants par leur volonté, par la vraie ambition de quitter ce monde isolé et entouré
par des eaux et les affluents sont le symbole des obstacles qu’ils doivent affronter
et éloigner pour que leur rêve change en réalité. En ne renonçant pas à leur
moralité, probité et persévérance, les enfants réussiront à abandonner la plaine et le
bungalow. La source est de la sorte la force du fleuve de porter ses eaux et les
objets ou les animaux noyés jusqu’à son embouchure dans la mer. Il y a alors deux
forces; une première résistance vient de la part de l’eau, l’autre – de l’homme, de
son âme et de son imagination. Car, l’homme est libre de choisir ce qu’il veut être.
S’il veut être bon, il est généreux; à l’inverse, s’il veut être méchant, il est
détestable; il est comme il choisit d’être; il est conformément à sa volonté, qui est,
cette fois-ci, le synonyme de la force spirituelle. C’est la volonté, ce dynamisme
intérieur, qui nous rend capables d’accomplir tout ce que nous nous proposons si
cela est quelque chose de réalisable, que nous nous donnions la peine de le réaliser
et que nous croyions incontestablement en nos désirs et en notre conviction
profonde. Ainsi, Françou, reçoit les premières preuves de l’amour de Tiène au bord
de la rivière: «Mais tout de suite, sans me prévenir, il m’a prise par la main et m’a
entraîné. Nous avons couru le long de la rivière, lentement, puis très vite, nous
28
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nous sommes éloignés des autres»29. En l’emmenant à l’écart des autres membres
de la famille de Françou, Tiène avoue ses sentiments d’amour pour la jeune fille
qui jusqu’à cet instant-là n’avait vécu que des incertitudes.
Marguerite-fille rêve de devenir écrivain: «Je veux écrire (…) ce que je
veux, c’est ça écrire. (…) Je dis des livres, des romans (…) ce que je voudrais
avant toute chose ce serait écrire, rien que ça, rien». La fille a cru en ses aptitudes
et la réalité des années ‘80 et ‘90, par l’intermédiaire de la sociocritique, nous
prouvent qu’elle a eu raison de suivre son désir. A présent, ses propres romans
constituent de vrais témoignages de son penchant pour l’écriture et pour la langue
française.
En guise de conclusions, nous affirmons que notre travail s’est arrêté sur
les images de l’eau douce, mais seulement de la terre ferme : des rivières et des
fleuves, comme : l’Arno, la Magra, le Mékong, la Rissole, le Dropt, le Gange, le
Strung Pursat, la Seine, l’Ota, des étangs et le lac Tonlé-Sap. Lorsque la mer est
«impure», «salée», «profonde», «violente», même «létale», les eaux riveraines et
fluviales sont «douces», «claires», «dormantes» et presque toujours «calmes».
Nous avons envisagé l’eau de la terre en tant qu’un liquide favorable, puisque les
personnages prennent leurs douches et font de la nage. Assis auprès d’une rivière
ou d’un fleuve, les personnages s’imaginent une nouvelle vie ou rêvent de leur
passé.
THE EARTH WATER – SWEET, CALM AND PURE
IN MARGUERITE DURAS WORKS
(Abstract)
In the following study we would like to highlight the qualities of the water of the
territories described in Marguerite Duras’ works; they are rivers: the Mekong of Indochina
(The Lover, The Lover of North China and A Dam Against the Pacific), the Ganges, the
holy river of India (India Song, The Vice-consul and The Woman of the Ganges), the Arno,
the Italian river that crosses the city of Florence (The Sailor of Gibraltar), the Kongo of
Africa (The Sailor of Gibraltar) and the Loire, the French river that washes the city of
Nevers (Write and Hiroshima My love). The soft but stagnant water makes us think of the
“Little Lake” (The lover and The Lover of North China), the Tonle-Sap Lake (India Song
and The Vice-consul), at the loch (Nathalie Granger and Write) and the “pond” (A Dam
against the Pacific).
Flowing or tranquil, but sufficiently pure and sweet, this water is a positive liquid
thanks to the food that it provides and to the bathing which attracts the characters. In a
certain way, in most of Marguerite Duras’s works, the flowing water is the beggar’s guide,
the native children’s playground, or the witness of love. The waters of the river draw the
dreamer, soothe his suffering and remove him from the rest of the world. Alone, in the
29

Marguerite Duras, Les petits chevaux de Tarquinia, Paris, Gallimard, 1953, pp. 102–103.
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midst of wilderness, Joseph is thinking of a better future somewhere in a city. Near the
river, Suzanne dreams of leaving “The Fields of the Birds” and “the Child” reflects on her
trip to France. It is even on the banks of the Ganges that the vice-consul imagines his
intolerable life without Anne-Marie Stretter’s love. Besides that, it is on the deck that Mr.
Jô takes advantage of Suzanne’s distraction to touch her skin and consider the beauty of her
neck.
The freshness, another quality of the terrestrial water, makes us think of the
“Fountain of Youth Complex” of the sixth chapter of The Water and Dreams, which
Bachelard titled as “Purity and Purification. The Morale of the Water”. The quality of
freshness is the dominant quality of the aquatic element.
In this work we study the water of the earth as a favorable liquidity, the attraction
of water and the solitude near the water: the memory and the future.
Once fallen on the ground, the rainwater leads to the increase of river water. The
downward verticality, this time, brings us back into the aquatic horizon of the earth or the
sea, to the world of the gentle dreaming state of the fluvial waters or rivers and to that of
the terrifying and frightening marine depth.
Keywords: Marguerite Duras, water, dreams, purification, rivers.

STUDII JURIDICE
INTERPRETAREA ŞI APLICAREA NOŢIUNII DE RESTRÂNGERE
SAU DENATURARE A CONCURENŢEI PRIN „OBIECT”
ÎN SENSUL ART. 101 T.F.U.E.
ANCA ILEANA DUŞCĂ
Temeiul legal al concurenţei funcţionale la nivelul Uniunii Europene
Dreptul primar, anume Art. 101 TFUE1 prevede: (1) Sunt incompatibile cu
piaţa internă şi interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor
de întreprinderi şi orice practici concertate care pot afecta comerţul dintre statele
membre şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea
concurenţei în cadrul pieţei interne şi, în special, cele care: (a) stabilesc, direct sau
indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare;
(b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau
investiţiile; (c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare; (d) aplică, în raporturile
cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel
acestora un dezavantaj concurenţial; (e) condiţionează încheierea contractelor de
acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în
conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. (2)
Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept. (3)
Cu toate acestea, prevederile alin. (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul: oricăror
acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi; oricăror decizii sau categorii de
decizii ale asocierilor de întreprinderi; oricăror practici concertate sau categorii de
practici concertate care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de
produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată
consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut şi care: (a) nu impun
întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor
obiective; (b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa în ceea
ce priveşte o parte semnificativă a produselor în cauză2.


Conf. univ. dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept.
Ex-art. 81 TCE/85 TCEE.
2
A se vedea: Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea
art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi
practici concertate (JOUE L 102/1, 23 aprilie 2010); Comisia Europeană, Orientări privind restricţiile
verticale (Text cu relevanţă pentru SEE) (2010/C 130/01) (JOUE C 130/1, 19 mai 2010); Regulamentul
(UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea art. 101 alin. (3) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi practici concertate în sectorul
autovehiculelor (JOUE, 28 mai 2010, L 129/52).
1
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Comentarii
Rolul art. 101 TFUE este de a preveni toate comportamentele anticoncurenţiale
rezultând din acorduri sau alte practici între două sau mai multe întreprinderi care
deformează jocul concurenţei, prin „împiedicarea, restrângerea sau distorsionarea
concurenţei”, şi care sunt susceptibile să afecteze comerţul între statele membre3.
Tocmai de aceea art. 101 TFUE nu defineşte „acordurile între întreprinderi, deciziile
asociaţiilor de întreprinderi, practicile concertate”, textul legal urmărind astfel să
cuprindă în sfera sa4, orice asemenea acte care ar reprezenta obstacole ori bariere în
calea comerţului dintre statele membre5.
Din punctul de vedere al politicii economice6, se estimează că astfel de
înţelegeri au, în mod logic, drept consecinţă preţuri mai ridicate şi consum mai mic,
ceea ce n-ar fi existat în cazul absenţei înţelegerii, acordului sau practicii concertate7.
Conform art. 101 TFUE, sancţiunea imediată este nulitatea, dar interdicţia nu este
absolută, câtă vreme art. 101 alin. (3) TFUE prevede posibilitatea pentru Comisie
3

G. Wagner, Should Private Enforcement of Competition Law be Strengthened? în D. Schmidtchen,
M. Albert, S. Voigt, The More Economic Approachto European Competition Law, Tubingue, Mohr
Siebeck, 2007, pp. 120–21; D. Hensler, Class Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private
Gains, Santa Monica, RAND Institute for Civil Justice, 2000, p. 69. A se vedea şi A. Băbălău, Măsuri
legislative adoptate de Comunitatea Europeană în domeniul fiscalităţii directe, www.proceedings.univdanubius.ro/index.php/eirp/article/view/1152/1069
4
A se vedea şi D. Dănişor, La traduction juridique, facteur d'intégration européenne, Proceedings
ale Congresului Integrarea Europeană, – între tradiţie şi modernitate, Editura Universităţii „Petru
Maior”, Volum 5/2014, pp. 713–717; A-I. Duşcă, D. Dănişor, Consumers and European Contract
Law, The knowlegge-Based Organization the 20th International Conference 12–14 June 2014, Land
Forces Academy, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy PublishingHouse, p. 64–69.
5
E.G. Olteanu, Dreptul concurenţei comerciale, Craiova, Editura Universitaria, 2002, p. 136 şi
urm.; P. Craig, G. de Búrca, Dreptul Uniunii Europene Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a IV-a,
serie coordonată de B. Andreşan-Grigoriu şi T. Ştefan, Bucureşti, Editura Hamangiu, 2009; A. Fuerea,
Manualul Uniunii Europene, ed. a IV-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009),
Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2010; G. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach,
„Journal of Political Economy”, 1968, nr. 2, pp. 180–85.
6
A se vedea: I. Maher, Regulation and Modes of Governance in EC Competition Law: What’s
New in Enforcement?, FordhamInt’l L. J., 2008, pp. 1713–1716; R. Summer, Pragmatic Instrumentalism in
Twentieth Century American Legal Thought – a synthese and critique of our dominant general the
oryanditsuse, Cornell Law Review, no 66, 1980–81, pp. 862–948; B. Frydman, Comment penser le
droit global ?, în J.-Y . Chérot, B. Frydman, La science du droit à l’ère de la globalisation, Bruylant,
Bruxelles, 2012, p. 26; I. Maher, Competition Law Modernization: an Evolutionary Tale ?, în
P. Craig, G. de Búrca, The Evolution of EU Law, Oxford, OUP, 2011, pp. 717 – 742; D.J. Gerber, The
Transformation of European Community Competition Law ?, Harv. Intl. L.J., 1994, pp. 97; F. Denord,
A. Schwartz, L’économie (très) politique du traité de Rome, Politix, 2010, no 89, p. 39.
7
S. Yeazell, From Medieval Group Litigation to the Modern Class Action, New Haven, Yale
University Press, 1987, p. 232; S. Calkins, Comingto Praise Criminal Antitrust Enforcement, în C.-D.
Ehlermann, I. Atanasiu, European Competition Law Annual 2006, Oxford/Portland, HartPublishing,
2007, pp. 343–356; E. Oancea, Elemente de drept penal şi procedură penală, Craiova, Editura Sitech,
2009; E. Oancea, Drept procesual penal. Partea generală, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2019;
P. Mathijsen, A Guideto European Union Law as AmendedbytheTreaty of Lisbon, 10e éd, Londres,
Sweet& Maxwell, 2010, p. 28; L. Vogel, Droit européen de la concurrence, Law Lex, Paris, 2010, p. 14.
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de a excepta anumite acorduri specifice de la aplicarea art. 101 alin. (2) TFUE. În
textul art. 101 alin. (1) TFUE, figurează o listă nelimitativă de practici şi acorduri
interzise: fixarea directă sau indirectă a preţului în comun de concurenţi, acorduri
de împărţire a pieţelor, a surselor de aprovizionare sau a pieţelor de desfacere,
acorduri de aplicare discriminatorie a condiţiilor comerciale. Că avem de-a face cu
o enumerare nelimitativă rezultă chiar din text: „sunt incompatibile cu piaţa internă
şi interzise orice acorduri între întreprinderi,... în special, cele care...”8. Deoarece
enumerarea prevăzută de art. 101 alin. (1) TFUE are doar un caracter exemplificativ,
au fost considerate ca practici sau acorduri interzise şi următoarele acte: acordurile
comerciale colective exclusive între producătorii naţionali şi cumpărători; acordurile
de adaptare a preţurilor de import, la nivelul preţurilor naţionale; practicile de
reducere colectivă a cifrei de afaceri, a producătorilor dintr-un stat; creşterile
simultane de preţuri; restricţiile privind importurile, interdicţiile ori restricţiile
privind exporturile, fixare de cote de export; rabaturi de preţuri; promisiunile de a
nu contesta validitatea brevetelor9. Tot asemenea sunt şi acordurile care vizează în
esenţă, să permită mai multor întreprinderi concurente, să pună în aplicare o
politică comună având ca obiect modificarea, în mod sensibil, a structurii pieţei
prin intermediul unui mecanism destinat să încurajeze ieşirea de pe piaţă a unora
dintre ele şi, pe cale de consecinţă, reducerea supracapacităţilor care le afectează
rentabilitatea, împiedicându-le să realizeze economii la scară mondială; acestea se
opun în mod vădit concepţiei inerente dispoziţiilor privind concurenţa din tratat,
potrivit căreia orice operator economic trebuie să-şi determine, în mod autonom,
politica pe care intenţionează să o urmeze pe piaţă10. Art. 101 TFUE urmăreşte,
8

Ch. Schurmans, X. Taton, Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. À la
recherche d’un système cohérent entre l’autorité de concurrence et l’ordre judiciaire, în A. Puttemans,
Actualité du droit de la concurrence, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 79–80.
9
Comisia a considerat, prin Decizia 94/601 din 13 iulie 1994 (IVC/338 33 „Cartoon”) JOCE
L. 243 din 19 septembrie 1994, că un număr de 19 întreprinderi au încălcat art. 85 alin. (1) prin
participarea, în anumite perioade determinate, la un acord şi o practică concertată datând de la
mijlocul anului 1986, în virtutea cărora furnizorii de carton din Comunitatea europeană: „1) s-au
regrupat în cadrul unor întruniri secrete şi instituţionalizate în scopul de a negocia şi de a adopta un
plan sectorial de restrângere a concurenţei; 2) au decis, de comun acord, măriri regulate ale preţurilor
pentru fiecare calitate a produsului în fiecare monedă naţională; 3) au planificat şi pus în aplicare
măriri de preţuri simultane şi uniforme în ansamblul CE; 4) s-au înţeles pentru a menţine părţile din
piaţa fabricanţilor la niveluri constante, cu modificări ocazionale; 5) au luat, din ce în ce mai frecvent,
de la începutul anului 1990, măsuri concertate de control al aprovizionării pieţei comunitare, în scopul
de a pune în aplicare acele măriri de preţuri concertate; 6) au schimbat informaţii de producţie
comerciale privind livrările, preţurile, hotărârile de producţie, comenzile şi indicele de utilizare a
maşinilor, în scopul de a susţine măsurile de mai sus”. A se vedea O. Manolache, Regimul juridic al
concurenţeiîn dreptul comunitar, Bucureşti, Editura All Beck, 1997, pp. 11–12; C. Mongouachon,
L’ordolibéralisme: contexte historique et contenu dogmatique, Concurrences, no 4-2011, pp. 70 – 78;
C. Ahlbom, C. Grave, Walter Euckenand Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare
Perspective Competition Policy International, vol. 2, no 2, 2006, http:// ssrn.com/abstract=1585797.
10
C. Townley, Whichgoalscount in article 101 TFEU?: Public policy and its discontents,
European Competition Law Review, Issue 9, 2011, Sweet&Maxwel l, London, pp. 225–230; C. Townley,
Isanything more Important than Consumer Welfare (in Article 81 EC)? Reflections of a Community
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într-adevăr, să interzică orice formă de coordonare care substituie în mod conştient
riscurile concurenţei, cu o cooperare practică între întreprinderi11. În ceea ce
priveşte punerea în aplicare a unor astfel de acorduri, introducerea unei contribuţii
plătite întreprinderilor care se retrag, de către întreprinderile care rămân pe piaţă,
constituie un obstacol în dezvoltarea naturală a cotelor de piaţă pentru unele dintre
întreprinderile care rămân, care sunt motivate astfel să nu depăşească volumul
obişnuit de producţie sau chiar să îngheţe producţia, constituind o restricţie al cărei
obiect are caracter anticoncurenţial. Aceeaşi este situaţia restricţiilor impuse
întreprinderilor care se retrag, în ceea ce priveşte posibilitatea de a dispune de
instalaţiile lor de producţie şi de a le utiliza, în măsura în care astfel de restricţii
urmăresc să evite ca aceste instalaţii să poată fi utilizate de noi operatori care intră
pe piaţă, pentru a concura cu întreprinderile care rămân12. Faptul că restricţiile
menţionate, precum şi clauza de neconcurenţă impusă întreprinderilor care se
retrag sunt limitate în timp, nu este de natură să pună sub semnul întrebării
constatarea caracterului anticoncurenţial al obiectului lor13.
Art. 101 alin. (1) TFUE interzice înţelegerile între întreprinderi ceea ce
înseamnă că mai întâi, trebuie să existe două sau mai multe întreprinderi, între care
să se realizeze un acord de voinţă, şi, apoi că înţelegerile sunt orice fel de acorduri
încheiate cu intenţia de a coordona comportamentul întreprinderilor pe piaţă14;
aceasta presupune asumarea explicită a unor obligaţii de către părţi, obligaţii ce se
pot încadra într-unul dintre cazurile enumerate de articol15. Din perspectiva textului
legal – „... orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de
întreprinderi şi orice practici concertate....,” – înţelegem că nu există nicio restricţie
Lawyer, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 10, December 12, 2008, p. 345;
O.Odudo, The Wider Concerns of Competition Law, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 30, No. 3,
16/06/2010, pp. 599–613; V. Korah, An introductory Guideto EC Competition Law and Practice,
9th edition, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2007.
11
Cauza C–209/07 Competition Authority c. BeefIndistry Development Society Ltd. şi Barry
Brathers Meatsltd., hotărârea Curţii din 20 noiembrie 2008 (pct. 31).
12
A se vedea: M. Furse, Competition Law of the EC and UK, 5th edition, Oxford University
Press Inc., New York, 2006; K.J. Cseres, The Controversies of the Consumer Welfare Standard, The
Competition Law Review, Vol. 3, Issue 2, March 2007, pp. 121– 173.
13
În industria procesării cărnii de vită şi mânzat, un acord având astfel de caracteristici,
încheiat între principalele 10 întreprinderi concurente dintr-un stat membru şi care prevede, printre
altele, o reducere a capacităţilor de prelucrare de ordinul a 25%, are ca obiect împiedicarea,
restrângerea sau denaturarea concurenţei în sensul art. 81 alin. (1) TCE. Ibidem, pct. 40 din hotărârea
Curţii din 20 noiembrie 2008, dată în Cauza C–209/07 Competition Authority c. BeefIndistry
Development Society Ltd. şi Barry Brathers Meatsltd.
14
C. Ahlborn, Grave, Competition Policy International, în Walter Euckenand Ordoliberalism:
An introduction from a Consumer Welfare Perspective, Vol. 2, No. 2, Autumn 2006, a se vedea: http://
ssrn.com/abstract=1585797; A. Albors-Llorens, EC Competition Law and Policy, Willan Publishing,
Cullompton, Devon, 2002; O. Andrichuk, Rediscovering the spirit of competition: on the normative
value of the competitive process, European Competition Journal, Vol. 6, No. 3, Dec. 2010, pp. 575–610.
15
E. G. Olteanu, op. cit., p. 136; O. Manolache, Regimul juridic al concurenţei în dreptul
comunitar, Bucureşti, Editura All, p. 121
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cu privire la modalitatea actului juridic sau la forma acestuia16, astfel că pentru a
exista un acord, în sensul art. 101 alin. (1), este necesar ca întreprinderile să-şi fi
exprimat voinţa într-un mod determinat şi să-şi fi manifestat intenţia comună de a
se comporta pe piaţă, într-un mod care restrânge concurenţa17.
Deoarece art. 101–102 TFUE18 sunt incluse în secţiunea „Reguli aplicabile
întreprinderilor”, înţelegem că ele se aplică întreprinderilor, ca agenţi economici19.
Noţiunea de întreprindere nu este definită de Tratat, definirea sa căzând în sarcina
doctrinei şi a jurisprudenţei20. Din punct de vedere economic21, întreprinderea este
16

A se vedea şi Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 22 octombrie 2015, dată în cauza C–
194/14 P, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene; AC – Treuhand AG, cu sediul în Zürich (Elveţia), recurentă, cealaltă parte din procedură
fiind: Comisia Europeană, pârâtă în primă instanţă. Prin recursul formulat, AC – Treuhand AG
solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 6 februarie 2014, AC – Treuhand c.
Comisiei (T-27/10, EU:T:2014:59), prin care acesta a respins acţiunea sa având ca obiect anularea
Deciziei C(2009) 8682 final a Comisiei Europene din 11 noiembrie 2009 privind o procedură de
aplicare a art. 81 CE şi a art. 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/38589 – Pieţele europene ale
stabilizatorilor din staniu şi ale stabilizatorilor termici ESBO/esteri) sau, în subsidiar, reducerea
amenzilor care i-au fost aplicate potrivit acestei decizii. În hotărâre se precizează: Este necesar să se
stabilească în prezenta cauză dacă o întreprindere de consultanţă poate fi considerată răspunzătoare
pentru o încălcare a art. 81 alin. (1) CE atunci când aceasta contribuie în mod activ şi în deplină
cunoştinţă de cauză la punerea în aplicare sau la continuarea unei înţelegeri între producători activi
pe o piaţă distinctă de cea pe care acţionează întreprinderea respectivă (pct. 26). În ceea ce priveşte
art. 81 alin. (1) CE, în temeiul căruia sunt incompatibile cu piaţa comună şi interzise acordurile între
întreprinderi, deciziile asocierilor de întreprinderi şi practicile concertate care prezintă anumite
caracteristici, este necesar să se constate mai întâi că nimic din modul de redactare a acestei dispoziţii
nu indică faptul că interdicţia care este prevăzută în cuprinsul său vizează doar părţile la astfel de
acorduri sau practici concertate care sunt active pe pieţele afectate de acestea (pct. 27). Trebuie
amintit de asemenea că, potrivit jurisprudenţei Curţii, existenţa unui „acord” se întemeiază pe
expresia unei voinţe concordante a cel puţin două părţi, forma potrivit căreia se manifestă această
concordanţă nefiind determinantă în sine (pct. 28). În acest sens este şi Hotărârea Comisia c.
Volkswagen, C–74/04 P, EU:C:2006:460, pct. 37.
17
E.G. Olteanu, op. cit., p. 137; C. Nourissat, Droit communautaire des affaires, Paris,
Dalloz, 2e éd., 2005; A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Bucureşti, Editura Universul Juridic,
2003; S. Deleanu, Drept comunitar al afacerilor, Lugoj, Editura Dacia Europa Nova, 2001.
18
Ca şi art. 81–82 TCE.
19
A. A. Leff, Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism, Virginia L. Rev.,
1974, Vol. 60, p.451; T. C. Armitage, Economic Efficiency as a Legal Norm, Research in Law and
Economics, 1985, pp. 1–27; V. I. Lianos, La transformation du droit de la concurrence par le recours
à l’analyseé conomique, Bruylant et Sakkoulas, Bruxelles et Athènes, 2007; A.-L. Sibony, Le juge et
le raisonnement économique en droit de la concurrence, LGDJ, coll. «Droit et économie», Paris,
2008, pp. 87 – 90; I. Lianos, Shiftling Narratives in the European Internal Market: Efficient
restrictions of Trade and the Nature of “Economic” Integration, European Business Law Review,
2010, pp. 705–760.
20
Despre imparţialitatea judecătorilor, vezi Oancea Elena, Coverage of theimpartiality of
magistrates in the New Romanian Code of Criminal Procedure, „Revista de Ştinţe Politice” nr. 42,
2014, p. 57–69.
21
Ch. Dollo, La dynamique de l’économie: la concurrence, Cahier français n°315 Comprendre
l’économie 1. Concepts et mécanismes, La Documentation française, 2003, p. 91.
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un ansamblu de mijloace umane şi materiale concordante sub o direcţie economică
pentru realizarea unui obiectiv economic22. Tribunalul de Primă Instanţă a calificat
drept întreprindere „toate entităţile economice constituite dintr-un ansamblu de
elemente materiale şi umane”23, iar Comisia a considerat că „toate entităţile ce
desfăşoară o activitate comercială pot fi considerate întreprinderi”. La rândul său,
Curtea de Justiţie a precizat că art. 85 TCEE se adresează entităţilor economice,
constând fiecare într-o organizare unitară de elemente personale, materiale şi
imateriale, urmărind de o manieră durabilă, un scop economic determinat de a
produce şi a vinde, de exemplu, în vederea maximizării profitului său, eventual chiar
în detrimentul profiturilor individuale ale diferitelor componente ale sale”24. Rezultă
că, noţiunea de întreprindere, în funcţie de care se analizează dreptul Uniunii
privind concurenţa, nu se confundă cu societăţile, deoarece art. 101–102 TFUE se
aplică întreprinderilor indiferent de forma juridică: societăţi civile, cooperatiste,
comerciale, grupuri de interese economice, stabilimente publice dotate cu personalitate
morală, asociaţii, fundaţii etc.; chiar şi o persoană fizică poate să constituie o
întreprindere25.
O întreprindere, este un ansamblu organizat de resurse economice şi umane
(care nu are nevoie de o formă juridică determinată, putând să fie o persoană fizică,
o persoană juridică sau un grup a cel puţin două dintre acestea), care trebuie să
funcţioneze ca o unitate economică independentă, autonomă şi să realizeze o
activitate economică pe o bază durabilă26. Toate cele mai sus precizate reprezintă
condiţii pentru ca o entitate economică să fie socotită o întreprindere căreia să i se
poată aplica dispoziţiile TFUE în materia concurenţei27. Astfel, faptul că nu este
nevoie de o formă juridică determinată, pentru ca o entitate economică să fie
socotită întreprindere se explică prin: aceea că, graţie definiţiei generoase oferite de
Curtea de Justiţie, orice entitate ce desfăşoară o activitate economică poate fi
22
A. Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ed. a IV-a, revăzută şi adăugită după Tratatul de la
Lisabona (2007/2009), Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2010.
23
TPI. hot. 17 dec. 1991, Enichem, dos. T6/89, Rec. II. 1623.
24
Hot. din 10 martie 1992, Shell international c. Comisiei citată de O. Manolache, Drept
comunitar, ed. a IV-a, Bucureşti, Editura All Beck, 2004, p. 29; G. Tudor, D. Călin, Jurisprudenţa
CJCE, vol. I, Principiile dreptului comunitar Concurenţa Libera circulaţie a mărfurilor, Bucureşti,
Editura C.H. Beck, 2006.
25
R. Bork, The Antitrust Paradox: A Policy at War withItself, Basic Books, New York, 1978;
P. Combemale, Les grandes questions économiques et sociales, La Découverte, Paris, 2009.
26
A se vedea O. Manolache, op. cit., Drept comunitar, p. 7; G. Tudor, D. Călin, Jurisprudenţa
CJCE, vol. I, Principiile dreptului comunitar Concurenţa Libera circulaţie a mărfurilor, Bucureşti,
Editura C.H. Beck, 2006.
27
E. Mackaay, S. Rousseau, Analyseé conomique du droit, Dalloz et Thémis, 2008, p. 437;
C. Fluet, J. Rochfeld, C. Jamin, Droit et économie des contrats, LGDJ, coll. Droit et économie, Paris,
2008 ; O. Odudu, Editorial – Competition: Efficiency and Other Things, Competition Law Review,
2009, n°1, pp. 1–4; L. Parret, Shouldn’t We Know What We Are Protecting? Yes We Should! A Plea
for a Solid and Comprehensive Debate about the Objectives of EU Competition Law and Policy,
European Competition Journal, 2010, n°2, pp. 339–376.
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socotită întreprindere (observăm că definiţiile Curţii de Justiţie tind să reducă sau
să anihileze orice tendinţă a statelor ori întreprinderilor de a scăpa de sub
reglementările Tratatului; tocmai de aceea Curtea de Justiţie nu se opreşte doar la o
formă juridică determinată); aceea că în cursul existenţei sale o întreprindere poate
să-şi schimbe, prin fuziune ori divizare, forma juridică; aceea că, activitatea
economică presupune cu necesitate capacitatea de a avea resurse şi de a încheia
contracte în legătură cu ele şi prin urmare, măcar o parte a întreprinderii trebuie să
aibă personalitate juridică28.
În acest sens Curtea de Justiţie, într-o hotărâre a afirmat: „pentru a intra sub
incidenţa interdicţiei prevăzute la art. 81 alin. (1) TCE, un acord trebuie să aibă „ca
obiectiv sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în
cadrul pieţei comune”. Caracterul alternativ al acestei condiţii, indicat prin conjuncţia
sau, conduce mai întâi la necesitatea de a analiza însuşi obiectul acordului, ţinând
seama de contextul economic în care acesta trebuie să fie aplicat. Pentru a aprecia,
dacă un acord este interzis prin art. 81 alin. (1) TCE, luarea în considerare a
efectelor sale concrete este superfluă, atunci când se dovedeşte că acesta are ca
obiect, împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei
comune29. Cu toate acestea, în cazul în care analiza clauzelor acestui acord, nu ar
indica un grad suficient de nocivitate pentru concurenţi, ar trebui, prin urmare, să
se examineze efectele acestuia şi, pentru a fi interzis, să se identifice elementele
28

J. Boulouis, R.-M. Chevallier, D. Fasquelle, M. Blanquet, Les grands arrêts de la jurisprudence
communautaire, tome 2, Droit communautaire des affaires Marchéintérieur Politiques communautaires,
Paris, Dalloz, 5e éd., 2002. În Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 1 iulie 2010, dată în cauza
C–407/08 P, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curţii de Justiţie, Knauf
Gips KG, cu sediul în Iphofen (Germania), recurentă, cealaltă parte în proces fiind Comisia
Europeană, pârâtă în primă instanţă, se precizează: „Dreptul concurenţei al Uniunii are în vedere
activităţile întreprinderilor. Noţiunea de întreprindere cuprinde orice entitate care exercită o
activitate economică, independent de statutul juridic al acestei entităţi şi de modul său de finanţare.
Plasată în acest context, noţiunea trebuie să fie înţeleasă în sensul că desemnează o unitate economică
chiar dacă din punct de vedere juridic această unitate economică este constituită din mai multe
persoane fizice sau juridice. Existenţa unei unităţi economice poate fi astfel dedusă dintr-o serie de
elemente care concordă, chiar dacă niciunul dintre aceste elemente, luat în considerare în mod izolat,
nu poate stabili existenţa unei asemenea unităţi”.
29
A se vedea: K. Alter, Establishing the Supremacy of European Law: The Making of an
International Rule of Law in Europe, Oxford Studies in European Law, Oxford: Oxford University
Press, 2001, p. 48; W. Mattli, A.-M. Slaughter, Revisitingthe European Court of Justice,
International Organization 52, no. 01, December 1998, p. 177; A. Stone Sweet, Th. L. Brunell,
The European Courtand the National Courts: A Statistical Analysis of Preliminary References,
1961–95, Journal of European Public Policy 5, no. 1, 1998, pp. 66–97; C.J. Carrubba, L. Murrah,
Legal Integrationand Use of the Preliminary Ruling Process in the European Union, International
Organization 59, no. 2, 2005, pp. 399–418; M. Wind, The Nordics, the EU and the Reluctance
Towards Supranational Judicial Review, JCMS: Journal of Common Market Studies 48, no. 4,
September 2010, pp. 1039–1063; L.Conant, Europeanization and the Courts: Variable Patterns of
Adaptationamong National Judiciaries, in Transforming Europe: Europeanizationand Domestic
Change, Cornell University Press, 2001.
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care probează că, în fapt, concurenţa a fost împiedicată, restrânsă sau denaturată în
mod sensibil. Distincţia între «încălcarea prin obiect» şi «încălcarea prin efect»,
rezultă din împrejurarea că anumite forme de coluziune30 între întreprinderi pot fi
considerate, prin însăşi natura lor, ca fiind dăunătoare pentru buna funcţionare a
concurenţei”.31
Când este vorba de un contract scris, contract de distribuire, de exemplu,
acordul de voinţă există fără nicio îndoială. Deoarece dreptul concurenţei este
fondat pe realitatea comportamentelor, indiferent care ar fi forma juridică a
acordului, sunt reprimate şi gentlemen's agreement, prin care, fiecare parte se simte
obligată faţă de cealaltă, fără să fi fost formalizate obligaţiile lor prin contract32.
Situaţia este mai complicată când este vorba de un pact sau o practică ocultă; în
sânul întreprinderilor, dirigenţii sunt informaţi despre constrângerile dreptului
concurenţei şi de aceea, când o practică concurenţială este aplicată, probele scrise
deseorilipsesc. În asemenea cazuri, Comisia este obligată să se pronunţe pe singurul
fundament al indiciilor, pe care a reuşit să le obţină privind comportamentul
anticoncurenţial al întreprinderilor bănuite că ar fi participat la o înţelegere. Printre
30

Coluziúnesf [At: DN2 / Pl:~ni / E:frcollusion, lat collusio, -onis] (Rar) înţelegere secretă
între două părţi, două persoane etc. în detrimentul unei a treia. Micul dicţionar academic, ediţia a II-a,
a se vedea: https://dexonline.ro/surse
31
Cauza C–209/07, hotărârea Curţii de Justiţie din 20 noiembrie 2008 (pct. 15–17). A se
vedea: Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 20 ianuarie 2016 dată în cauza C–373/14 P, având ca
obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curţii de Justiţie, introdus la 31 iulie 2014, de
Toshiba Corporation, cu sediul în Tokyo (Japonia), recurentă, cealaltă parte din procedură fiind
Comisia Europeană, pârâtă în primă instanţă. Prin recursul formulat, Toshiba Corporation solicită
anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 21 mai 2014, Toshiba c. Comisiei (T-519/09,
EU:T:2014:263), prin care i s-a respins acţiunea având ca obiect anularea Deciziei C(2009) 7601 final
a Comisiei Europene din 7 octombrie 2009 privind o procedură în temeiul art. 81 CE (cazul
COMP/39.129 – Transformatoare). Prin decizia în litigiu, Comisia a constatat că Toshiba a participat,
în perioada 9 iunie 1999–15 mai 2003, la o înţelegere ilicită care acoperea întreg teritoriul SEE şi
Japonia. Această înţelegere consta într-un acord încheiat verbal între, pe de o parte, producătorii de
transformatoare europeni şi, pe de altă parte, producătorii japonezi, având ca obiect respectarea
pieţelor de pe teritoriile fiecăruia dintre aceste două grupuri de producători de transformatoare prin
abţinerea de la efectuarea de vânzări pe pieţele respective („gentlemen's agreement”) (pct. 10). În
hotărâre se precizează: La pct. 228 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat că Comisia a reţinut în
mod întemeiat că un acord precum gentlemen'sagreementul, în calitate de acord de împărţire a pieţei,
trebuia să fie calificat drept „restrângere prin obiect” (pct. 23). În această privinţă, trebuie amintit
că, pentru a intra sub incidenţa interdicţiei prevăzute la art. 101 alin. (1) TFUE, un acord trebuie să
aibă „ca obiect sau efect” împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei
interne. Potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii ulterioară pronunţării Hotărârii LTM (56/65,
EU:C:1966:38), caracterul alternativ al acestei condiţii, indicat prin utilizarea conjuncţiei „sau”,
conduce mai întâi la necesitatea de a analiza însuşi obiectul acordului (pct. 24). Aşadar, atunci când
obiectul anticoncurenţial al unui acord este dovedit, nu este necesar să se stabilească efectele sale
asupra concurenţei (pct. 25).
32
A se vedea: L. Cartou, Communautés Européennes, 10e éd., Précis Dalloz, 1991, pp. 274–275;
O. Manolache, op. cit., Regimul juridic al concurenţei..., p. 113; E.G. Olteanu, op. cit., p. 137.
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indicii, se găseşte deseori, un comportament paralel pe piaţă a două sau mai multe
întreprinderi, care nu pot oferi explicaţii obiective ale comportamentului lor33. Într-o
hotărâre Tribunalul de Primă Instanţă sublinia: „în caz de litigiu privind existenţa
unei încălcări a normelor privind concurenţa, revine Comisiei obligaţia de a stabili
elementele de probă care pot demonstra, suficient de temeinic, existenţa faptelor
care constituie încălcarea. Atunci când este vorba despre acorduri şi despre practici
concertate cu obiect anticoncurenţial, Comisia trebuie să dovedească, în principal,
că întreprinderea a intenţionat să contribuie, prin propriul comportament, la obiectivele
comune urmărite de totalitatea participanţilor şi că a avut cunoştinţă despre
comportamentul efectiv, anticipat şi chiar manifestat în alte întreprinderi, în urmărirea
aceloraşi scopuri, sau că le putea prevedea în mod rezonabil şi că era dispusă să
accepte riscul aferent. Or, în mod obişnuit, în cazul practicilor şi al acordurilor
anticoncurenţiale, activităţile se desfăşoară în mod clandestin, reuniunile se ţin în
secret şi documentaţia aferentă acestora este redusă la minim”. Rezultă de aici că,
chiar în cazul în care Comisia descoperă înscrisuri ce atestă în mod explicit un
contract nelegal între operatori,în mod normal acestea nu pot fi decât fragmentare
şi dispersate, astfel încât adesea este necesar ca anumite detalii să fie reconstituite
prin deducţii. În consecinţă, în majoritatea cazurilor, existenţa unei practici sau a
unui acord anticoncurenţial, dar şi eventual, a caracterului unic şi continuu al
încălcării, trebuie să fie deduse dintr-un număr de coincidenţe şi de indicii care
luate în ansamblu, pot constitui, în absenţa altei explicaţii coerente, dovada
încălcării normelor privind concurenţa. Prin urmare, Comisia nu poate fi obligată
să aducă o dovadă „dincolo de orice îndoială”, privind existenţa încălcării34. Faţă
de aceste indicii, Comisia şi Curtea de Justiţie au construit o teorie a înţelegerilor,
bazată pe prezumţii. Toate înţelegerile comportă un aspect material şi unul psihologic:
aspectul material rezultă dintr-un eveniment prin care întreprinderile au putut intra
în contact, ex. un salon profesional; în absenţa înţelegerii scrise, aspectul psihologic
33
A se vedea: Hotărârea Curţii (Camera a doua) din 1 iulie 2010, dată în cauza C–407/08 P,
având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curţii de Justiţie, şi părţi: Knauf
Gips KG, fostă Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, cu sediul în Iphofen (Germania),
recurentă, cealaltă parte în proces fiind Comisia Europeană, pârâtă în primă instanţă. În hotărâre se
precizează: ... după cum a hotărât deja Curtea, având în vedere că interdicţia de a participa la practici
şi la acorduri anticoncurenţiale, precum şi sancţiunile care pot fi aplicate autorilor încălcării sunt
notorii, în mod obişnuit activităţile pe care aceste practici şi acorduri le presupun se desfăşoară în
mod clandestin, reuniunile se ţin în secret, cel mai adesea într-un stat terţ, şi documentaţia aferentă
acestora este redusă la minimum. Chiar în cazul în care Comisia descoperă înscrisuri ce atestă în mod
explicit un contact nelegal între operatori, precum procesele-verbale ale unei reuniuni, în mod normal
acestea nu vor fi decât fragmentare şi dispersate, astfel încât adesea este necesar ca anumite detalii să
fie reconstituite prin deducţii. În majoritatea cazurilor, existenţa unei practici sau a unui acord
anticoncurenţial trebuie să fie dedusă dintr-un anumit număr de coincidenţe şi de indicii care, luate
în ansamblu, pot constitui, în absenţa unei alte explicaţii coerente, dovada încălcării normelor de
concurenţă (pct. 49).
34
Cauza T–53/03 BPB plc. c. Comisiei, hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă, 8 iulie 2008.
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implică, un schimb de informaţii, prin care fiecare parte primeşte informaţia, cu
certitudinea că cealaltă parte va urma un anumit comportament. Prezumţia operează
în sensul că permite Comisiei să facă legăturile necesare între aspectul material şi
cel psihologic35. Nu există înţelegere, fără să existe în acelaşi timp cele două
elemente şi, de asemenea, nu există înţelegere, dacă părţile sunt în măsură să
furnizeze o explicaţie plauzibilă pentru comportamentul lor paralel. Curtea a
apreciat, în acest sens, că un paralelism de comportament nu poate fi considerat ca
reprezentând dovada unei concentrări, decât în cazul în care concentrarea este
singura explicaţie posibilă36. Concluzia aceasta este repetată şi în alte hotărâri în
care, în plus, se afirmă: „deşi art. 81 TCE interzice orice formă de coluziune care
poate denatura concurenţa, aceasta nu exclude dreptul operatorilor economici de a
se adapta în mod inteligent la comportamentul constatator sau anticipat al concurenţei
acestora”37. Acest lucru permite explicarea faptului că anumite comportamente
paralele nu sunt totuşi părţi constitutive a unei înţelegeri prohibite în sensul
dreptului comunitar38. De exemplu, pe anumite pieţe, întreprinderile practică price
madeship, prin care anumite întreprinderi, de regulă în cadrul industriei de
automobile, aliniază preţurile lor la cele publicate de o întreprindere concurentă.
Deoarece, o anumită întreprindere decide unilateral să alinieze preţurile sale la
acelea ale pieţei, nu există niciun contract între părţi, niciun element material nu
lasă să se înţeleagă că este vorba de o înţelegere prohibită. În concluzie, se poate
afirma că înţelegerile „la care se referă art. 85 alin. (1) TCE acoperă orice tip de
acord, prin careintenţia de a coordona comportamentul pe piaţă, este manifestată
35

L. Dubouis, C. Blumann, Droitmatériel de l’UnionEuropéenne, Montchrestien, Paris, 4e
éd., 2006; C. Nourissat, Droit communautaire des affaires, Paris, Dalloz, 2e éd., 2005; O. Manolache,
Drept comunitar, ed. a IV-a, Bucureşti, Editura All Beck, 2004; A. Fuerea, Drept comunitar al
afacerilor, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2003; S. Deleanu, Drept comunitar al afacerilor,
Lugoj, Editura Dacia Europa Nova, 2001.
36
Cauza 89/104; Hotărârea Curţii din 31 martie 1993
37
Într-o situaţie în care Comisia constată că mai multe întreprinderi s-au pus de acord să pună
capăt unui război al preţurilor pe mai multe pieţe europene, cvasimultaneitatea anunţurilor de
majorare a preţurilor, precum şi paralelismul preţurilor anunţate, constituie indicii semnificative ale
unei acţiuni concertate anterioare vizând să informeze întreprinderile cu privire la majorările de
preţuri. Cauza C–T-53/03 BPB plc. Hotărârea TPI din 8 iulie 2008, pct. 143 şi 144.
38
De aceea în literatura de specialitate se afirmă că „spiritul art. 85 alin. (1) TCEE nu constă
în aceea că toate înţelegerile sunt apriori ilicite, ele nu devin ilicite decât dacă produc efecte ilicite”.
A se vedea L. Cartou, op. cit., p. 275; C.,Verdure, L’assurabilité des amendes en droit de la concurrence:
quo vadis ?, Anthémis, n°150, janvier 2015, p.1; L.Bernardeau, J-P. Christienne, Lesamendes en droit
de la concurrence. – Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Bruxelles,
Larcier, 2013, p. 505; M. Malaurie – Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, Dalloz,
Paris, 6ème édition, 2014, p. 264; S.Hautbourg, S.Quesson, Le contrôle juridictionnel des décisions
de la Commission imposant des amendes, Décideurs Juridiques et Financiers, 2012, n°134, p.72; L.
Idot, Cartels, sanctions et droits fondamentaux. La Cour confirme une nouvelle fois sa jurisprudence
traditionnelle sur l’interprétation de l’article 6 C.E.D.H. et de l’article 47 de la Charte, Europe,
octobre 2013, communication n°10, pp. 32–33; R. Koering, P.Truche, Retour sur le champpénal, in
Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 520.
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printr-o acceptare explicită a obligaţiilor, moral sau juridic, de către una sau mai
multe părţi”39.
Jurisprudenţa CJUE
Hotărârea Curţii (Camera întâi) din 19 martie 200940, repetă o serie din ideile
anterioare: „pentru a dovedi, în mod corespunzător, participarea unei întreprinderi la
o înţelegere, este suficient să se demonstreze că întreprinderea în cauză, a participat
la reuniuni în cursul cărora, au fost încheiate acorduri de natură anticoncurenţială,
fără să se fi opus în mod vădit. Atunci când participarea la asemenea reuniuni a fost
stabilită, această întreprindere are obligaţia să prezinte indicii, de natură să demonstreze
că participarea sa la acele reuniuni era lipsită de orice spirit anticoncurenţial,
dovedind astfel, că le comunicase concurenţilor săi că participă la acele reuniuni
având o optică diferită de a acestora. Tocmai percepţia pe care o au ceilalţi participanţi
la o înţelegere, cu privire la intenţia întreprinderii, în cauză este determinantă
pentru a aprecia dacă aceasta din urmă a înţeles să se disocieze de acordul ilicit.
Prin urmare, simplul fapt de a părăsi o reuniune nu poate, în sine, să fie considerat
o distanţare publică de înţelegerea în cauză şi revine întreprinderii în cauză,
obligaţia de a prezenta indiciile privind faptul că participanţii la înţelegere au
considerat că aceasta punea capăt participării sale”.
Hotărârea, mai recentă a Tribunalului (Camera a doua extinsă) din
10 noiembrie 2017, dată în cauza T–180/1541referitor la interpretarea şi aplicarea
noţiunii de restrângere sau de denaturare a concurenţei „prin obiect”, în sensul
articolului 101 alineatul (1) TFUE precizează: în măsura în care se ridică problema
39

Aceasta răspunde la întrebarea libertăţii consimţământului în momentul realizării înţelegerii.
În acest sens, s-a apreciat că, atât timp cât consimţământul a fost viciat, agentul economic nu trebuie
sancţionat pentru practica anticoncurenţială, acest lucru putând fi însă făcut în momentul în care se
continuă aplicarea acordului şi după ce el realizează nelegalitatea acesteia. În toate cazurile practicile
monopoliste pot fi săvârşite numai de agenţi economici care au puterea de a-şi determina singuri
comportamentul concurenţial. A se vedea E.G. Olteanu, op. cit., p. 139 şi autorităţile acolo citate;
J-P. Dtetie, Strategor: Politique générale de l’entreprise, Dunod, 4ème édition, Paris, 1997; B. GomesCasseres, Do you really have an alliance strategy?, Strategy & Leadership, Vol. 26, Issue 4, 1998;
F. Rigaux, La notion de fait en science juridique, Annales de droit de Louvain, Louvain, 1988, p. 3;
M. Duault, Les méga-alliances, à l’image des groupementsd’entreprises de transport maritime, en
droit communautaire de la concurrence, Mémoire, Nantes, 2011, p. 66..
40
În cauza C–510/06 P, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul
Curţii de Justiţie, introdus la 11 decembrie 2006, Archer Daniels Midland Co., cu sediul în Decatur,
Illinois (Statele Unite), recurentă, cealaltă parte în proces fiind Comisia.
41
Icapplc, cu sediul în Londra (Regatul Unit), Icap Management Services Ltd, cu sediul în
Londra, Icap New Zealand Ltd, cu sediul în Wellington (Noua Zeelandă), reclamante, împotriva
Comisiei Europene, pârâtă, având ca obiect o cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE şi prin care se
solicită, cu titlu principal, anularea Deciziei C(2015) 432 final a Comisiei din 4 februarie 2015
referitoare la o procedură iniţiată în temeiul articolului 101 TFUE şi al articolului 53 din Acordul
privind SEE (cazul AT.39861 – Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii în yeni japonezi) şi,
cu titlu subsidiar, reducerea cuantumului amenzilor aplicate reclamantelor în decizia menţionată.
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calificării unor încălcări prin obiect, efectuată de Comisie, trebuie amintit că, pentru a
intra sub incidenţa interdicţiei prevăzute la articolul 101 alineatul (1) TFUE, un acord,
o decizie a unei asocieri de întreprinderi sau o practică concertată trebuie să aibă
„ca obiect sau efect” împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în
cadrul pieţei interne42. În această privinţă, din jurisprudenţa Curţii reiese că anumite
tipuri de coordonare între întreprinderi indică un grad suficient de nocivitate pentru
concurenţă pentru a se putea considera că examinarea efectelor acestora nu este
necesară43; într-adevăr, anumite forme de coordonare între întreprinderi pot fi
considerate, prin însăşi natura lor, ca fiind dăunătoare pentru buna funcţionare a
concurenţei44. Astfel, este cunoscut faptul că anumite comportamente coluzive
precum cele care conduc la stabilirea orizontală a preţurilor prin înţelegeri pot fi
considerate ca fiind într-o asemenea măsură susceptibile de a avea efecte negative
în special asupra preţului, a cantităţii sau a calităţii produselor şi serviciilor încât se
poate considera inutil, în vederea aplicării articolului 101 alineatul (1) TFUE, să se
demonstreze că acestea au efecte reale asupra pieţei. Într-adevăr, experienţa arată
că astfel de comportamente atrag scăderi ale producţiei şi creşteri de preţuri,
conducând la o alocare necorespunzătoare a resurselor, în special în detrimentul
consumatorilor45; în ipoteza în care analiza unui tip de coordonare între întreprinderi
nu ar prezenta un grad suficient de nocivitate pentru concurenţă, ar trebui să se
examineze, în schimb, efectele acesteia şi, pentru a fi interzisă, să se impună
întrunirea elementelor care probează că, în fapt, concurenţa a fost împiedicată,
restrânsă sau denaturată în mod semnificativ46. Potrivit jurisprudenţei Curţii, pentru
a aprecia dacă un acord între întreprinderi sau o decizie a unei asocieri de
întreprinderi prezintă un grad suficient de nocivitate pentru a putea fi considerate o
restrângere a concurenţei „prin obiect” în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE,
trebuie analizate cuprinsul dispoziţiilor acestora, obiectivele pe care urmăresc să le
atingă, precum şi contextul economic şi juridic în care acestea se înscriu. În cadrul
aprecierii respectivului context, trebuie de asemenea să se ţină seama de natura
bunurilor sau a serviciilor afectate, precum şi de condiţiile reale de funcţionare şi
42

Pct. 42.
Pct. 43. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C–67/13 P, EU:C:2014:2204,
punctul 49, şi Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food şi Dole FreshFruit Europe/Comisia, C–286/
13 P, EU:C:2015:184, punctul 113; Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító şi alţii,
C–32/11, EU:C:2013:160, punctul 34.
44
Pct. 44. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C–67/13 P, EU:C:2014:2204,
punctul 50, şi Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food şi Dole Fresh Fruit Europe/Comisia,
C–286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 114; Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz HungáriaBiztosító
şi alţii, C–32/11, EU:C:2013:160, punctul 35.
45
Pct. 45. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C–67/13 P, EU:C:2014:2204,
punctul 51, şi Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food şi Dole Fresh Fruit Europe/Comisia,
C–286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 115.
46
Pct. 46. Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító şi alţii, C–32/11,
EU:C:2013:160, punctul 34, Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C–67/13 P, EU:C:
2014:2204, punctul 52, şi Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food şi Dole Fresh Fruit Europe/
Comisia, C–286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 116.
43
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de structura pieţei sau a pieţelor relevante47. În plus, deşi intenţia părţilor nu constituie
un element necesar pentru a determina caracterul restrictiv al unui acord între
întreprinderi, niciun element nu interzice autorităţilor din domeniul concurenţei ori
instanţelor naţionale şi ale Uniunii să ţină cont de aceasta48.
În concluzie, faţă de cele mai sus precizate, trebuie să reţinem, în interpretarea
şi aplicarea noţiunii de restrângere sau denaturare a concurenţei prin „obiect” în
sensul art. 101 T.F.U.E. că ideea de bază este că orice operator economic trebuie să
stabilească în mod autonom politica pe care intenţionează să o urmeze pe piaţa
comună. Deşi această cerinţă a autonomiei nu exclude dreptul operatorilor economici
de a se adapta în mod inteligent la comportamentul constatat sau aşteptat al
concurenţilor lor, aceasta se opune totuşi în mod riguros oricărui contact direct sau
indirect între aceşti operatori, de natură fie să influenţeze comportamentul pe piaţă
al unui concurent actual sau potenţial, fie să dezvăluie unui astfel de concurent
comportamentul pe care el a decis să îl aibă sau a preconizat să îl adopte pe această
piaţă, atunci când aceste contacte au drept obiect sau drept efect realizarea unor
condiţii de concurenţă care nu ar corespunde condiţiilor normale de pe piaţa în
cauză, ţinând seama de natura produselor sau a prestaţiilor furnizate, de importanţa
şi de numărul întreprinderilor, precum şi de volumul respectivei pieţe.
INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE NOTION
OF RESTRICTION OR DISTORTION OF COMPETITION
BY “OBJECT” WITHIN THE MEANING OF ART. 101 T.F.E.U.
(Abstract)
Free and undistorted competition between public or private firms of the Member States
of the European Union is closely linked to the proper functioning of the internal market; this is
why competition law is a major component of the substantive law of the European Union. The
Union, according to Art. 3 TEU has exclusive competence to establish the competition rules
necessary for its operation. While on the market fundamental freedoms, the Court has played an
important role in specifying and developing these primary legal instruments of integration on
competition, the European Commission has acted with priority over other institutions49.
Key words: free competition, the European Union, European Commission, Internal
Market, agreements between enterprises, concerted practices.
47

Pct. 47. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C–67/13 P, EU:C:2014:2204,
punctul 53, şi Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food şi Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C–
286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 117; Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító şi
alţii, C–32/11, EU:C:2013:160, punctul 36.
48
Pct. 48. Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító şi alţii, C–32/11, EU:C:
2013:160, punctul 37, Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C–67/13 P, EU:C:2014:2204,
punctul 54, şi Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food şi Dole Fresh Fruit Europe/Comisia,
C–286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 118.
49
A. Groza, Uniunea Europeană Drept material, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2014, p. 143;
Ch. Gavalda, G. Parleani, Droit des affaires de l’Unioneuropéenne, 6e éd, Paris, Juris Classeur, 2010,
p. 796. A se vedea şi: G. D. Gărăiman, D. Dănişor, O. Ghiţă, R. Răducanu, M. Soreaţă, D.D. Gătăiman,
Mic dicţionar de termeni juridici în spaţiul european, Craiova, Editura Universitaria, 2008.
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NOTE ŞI DISCUŢII
DOCUMENT INEDIT DIN COLECTIA
MUZEULUI NATIONAL AL AGRICULTURII
ANDREEA PANAIT
NOI ALEXANDRU DIMITRIE GHICA VOIEVOD „CU MILA LUI
DUMNEZEU DOMN ŞI STĂPÂNITOR A TOATĂ ŢARA ROMÂNEASCĂ”
Este începutul unui document emis pentru confirmarea donaţiei din anul
1817, a ctitorului Petre Stoian, neguţător de meserie, a clădirii Bisericii Sfinţii
Voievozi din Bucureşti, uliţa Târgoviştei, a unui număr de 17 chilii construite
pentru a adăposti oamenii nevoiaşi, a unui puţ pentru apă, a unui zid înconjurător
de piatră cu turn de poartă şi cu ceas şi a câtorva prăvălii pe care donatorul le lasă
bisericii pentru întreţinerea acesteia a puţului şi a chiliilor.
Pe lângă frumuseţea unciei literelor şi a iluminării stemei documentului,
ineditul acestuia constă în aportul de informaţii pe care îl aduce cu privire la istoria
bisericii şi a locului.
Biserica amintită aici există astăzi pe acelaşi loc, cu acelaşi hram, în
Bucureşti, pe strada numită astăzi „strada Griviţei“. Din informaţiile actuale
descoperim că la această locaţie s-a făcut cel puţin un şantier arheologic posibil de
salvare şi s-au descoperit ruinele vechilor chilii. Lipsa altor informaţii lămuritoare
au dus la concluzia că aceste chilii au fost construite de fapt pentru obştea unei
mănăstiri1.
Lămuritor este conţinutul limpede al documentului din patrimoniul muzeului2,
care ne relatează că donatorul a făcut aceste chilii pentru activitatea socială a unei
biserici, nu a unei mănăstiri, lăsând instrucţiuni clare asupra celor care se vor ocupa
de bunul curs al desfăşurării donaţiilor şi activităţilor iniţiale3.
Documentul impresionează şi prin dimensiunile sale, având o lungime de 83
cm şi o lăţime de cca. 58 cm.

Muzeograf în cadrul Muzeului Naţional al Agriculturii, expert MCIN pe manuscris chirilic, email: pam80ro@gmail.com.
1
După cum se observă din studierea site-ului http://www.biserici.org.
2
Nr. inv. F.S. 327; nr. fişă analitică de evidenţă 2053.
3
Lasă fiilor săi această obligaţie, iar dacă aceştia nu vor avea urmaşi va fi preluată de
Corporaţia Băcanilor; Transliteraţie alfabet chirilic/traducere document F.S. 327, realizată de Andreea
Panait, muzeograf, Muzeul Naţional al Agriculturii.
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Istoria documentului
A fost emis de către cancelaria domnitorului Alexandru Ghica Voievod, la
data de 15 octombrie 1840, pentru confirmarea donaţiei neguţătorului Petre Stoian.
Ramura sa genealogică îşi va schimba numele pe parcursul istoriei, în Stoianovici.
A aparţinut familiei Stoianovici, din care făcea parte tatăl doamnei Ileana Stoianovici –
Ion Stoianovici4.
În anul 1944, la venirea ruşilor, documentul a fost furat de la ferma Perieţi,
aceştia devastând Ferma. A fost găsit câteva zile mai târziu, în gară, pe jos, între
nişte foi de rogojină şi readus familiei de către o fostă servitoare în casă5.
A ajuns în posesia muzeului prin donaţia doamnei Ileana Stoianovici, de
altfel şi donatoarea Fermei Perieţi. A fost adus de pe teren, Bucureşti-casa doamnei
Stoianovici, de către muzeograf Viorica Croitoru-Capbun.
Descriere document
Suportul este format din 2 coli de pergament lipite. Prezintă, dreapta-stânga,
2 orificii verticale pentru şnurul unui sigiliu atârnat care lipseşte.
În partea superioară prezintă, iluminată, o stemă realizată prin desen în
peniţă, cu tuş negru, în stil haşurat şi pictată. Rândul de titlu, iniţiala şi cuvintele:
„DOMNII MELE”, „DOMNIA MEA” (şi derivatele) sunt scrise cu cerneală de
aur6.
Stema, neîncadrată într-un scut heraldic, este compusă dintr-un vultur
încoronat cu o coroană de aur care ţine în cioc o cruce treflată. Pasărea este
aşezată pe o tobă înaltă de aur cu şnururi şi membrana superioară de argint; de o
parte şi de alta a piesei centrale a vulturului, se prezintă diverse arme ofensive,
din mai multe epoci, precum şi un sceptru. La dreapta sunt două drapele cu
hampa terminată cu un vultur de aur, având o cruce în cioc, iar la stânga se
observă un tui turcesc de argint şi un drapel tricolor cu vultur la fel ca celelalte
două7.
Toate aceste noi informaţii sunt de dorit a se concretiza în publicaţii diferite
care vor încerca să fie lămuritoare în rezolvare unei mici piese de puzzle a istoriei
locurilor.
4

Informaţii furnizate doamnei Viorica Croitoru-Capbun, fost muzeograf, la Muzeul Agriculturii,
de deţinătoarea Fermei Model Perieţi, unica fermă de seminţe şi flori din Sudul României, Ileana
Stoianovici.
5
Idem.
6
Cercetare realizată de Andreea Panait, muzeograf, Muzeul Naţional al Agriculturii.
7
Informaţii furnizate de cercet.ştiinţific principal II dl. Constantin Ittu, muzeul Brukenthal.
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DOCUMENT F.S. 327. TRANSLITERAŢIE

NOI
ALECSANDRU DIMITRIE GHICA
VOEVOD

CU MILA LUI DUMNEZEU DOMN ŞI STĂPĂNITORIU A TOATĂ
ŢARA ROMĂNEASCĂ
___________________________________________________________________
__
Săvârşirea bunătăţilor este plinirea cuvântuluĭ pentru carele ziditorul tutulor
fiinţelor din ţărână a făcut pre om, şi ea dat luĭ Dux înţelegător să cunoască
dreptatea şi datoriile către a semenea lui şi’la înpodobit cu frumuseţea înţelepciunei
în sufletul lui o rază din Dumnezeiasca lumină ca să’lă mişte(?) pre el spre lucrurile
cele bune, care nu sînt alt decît facerile de bine către omenire.
De acest sfînt moral fiind pătruns D. STOIAN PETRE neguţătorul’, şi aprins
de rîvnă creştinească, într’adevăr iubitoare de oamenĭ, încă din anul 1817 a clădit
din temelie, numai cu a sa cheltuială, o sfîntă biserică pă uliţa Târgoviştii, aici în
oraşul Bucureşti unde să prăznueşte hramul sfinţilor Voevozi, făcând înprejurui şi
alte clădiri. Iar acum s’a arătat cu jalbă către DOMNIA MEA cerere făcînd să’i să
întărească prin hrisov Domnesc aşezările(?) ce’i le au făcut spre pomenirea sa şi a
fiilor săi, atît pentru adăpostirea săracilor, cît şi pentru ţinerea acestui lăcaş, cu
orînduială următoare adecă:
I iu Şapte spre zece chilii ce sînt în curtea bisericii făcute de pomenitul ctitor
cum şi altele ce să vor mai face pentru sălăşluirea omenilor săraci fără plată de
chirie.
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II lea Opt prăvălii ce sînt cu feţele spre uliţă, tot în linia zidului curţii sfintei
biserici, din’preună cu coprinsu lor pă care le dă danie aceştii bisericĭ, ca venitu ce
să va lua dela dînsele să fie pentru ţinerea biserici de unt de lemn, lumănări, pentru
simbria cîntăreţilor, pentru meremetul bisericiĭ şi al chiliilor, şi pentru ţinerea în
bună stare a unui puţ ce este în nainte a bisericii.
III lea După încetarea lui din viaţă, adecă a ctitorului, să rămîe ctitori, şi
îngrijitori(?) bisericii trei feciori ai săi legiuiţi anume Constandin, Mihail, şi Petre,
ca pă unii ce din cercare sau cunoscut de dustoinici şi vrednici a chivernisi ori ce
slujbă. Iar la întâmplare a nu rămânea după vreme rod din neamul copiilor săi,
atunci să fie epitropi îngrijitori bisericii, corporaţia băcanilor.
Această jalbă orînduinduo DOMNIA MEA la departamentul dreptăţii ne au
venit raport de la 6 Iunie supt No 4415 arătător, că îndreptîndusă la Tribunalul de
comerţ al Ilfovului, a priimit doă raporturi cu No 2375” şi 2453, coprinzătoare că
această biserică ce să cinsteşte cu hramul Sfinţilor Voevozi, a clădito’ din temelie
jăluitorul ’Stoian ctitorul’, pă loc cumpărat de dînsul în anul 1817 apoi mai pe
urmă luînd şi alte locuri prin prejur, precum sineturile de cumpărători, ce le au
înfăţişat tribunalului cumpărînd (?) a clădit chilii şi prăvălii, şi că toate le au
încunjurat cu curte de zid, făcînd d’asupra porţii şi clopotniţă iarăşi de zid şi zice
tribunalul de comerţ, că pravila ţării, la partea pentru daruri, nu popreşte pă
locuitori din prinţipat a face asemenea daruri, şi că este slobod STOIAN PETRE a
înzestra biserica ce este clădită de dânsul cu aceste acareturi făcute înprejurul ei
iarăşi de dînsul, cu cît mai vîrtos că această înzestrare ce o face STOIAN este,
precum să vede din jalba sa, pentru adăpostirea a multor săraci.
Drept aceia zidirea şi înzestrarea aceştiĭ biserici cu înprejmuirile şi
acareturile, ce sau arătat mai sus, fiind una din cele întîi bunătăţi plăcute lui
Dumnezeŭ, pentru că sînt spre mîngîerea şi adăpostirea săracilor, şi ţinerea în bună
stare a Dumnezeescului lăcaş întărim DOMNIA MEA printr’acest hrisov, iscălit şi
pecetluit cu pecetea DOMNII MELE, toate cele de mai sus, cîte a orînduit ş’a
aşezat STOIAN ctitorul, ca să stăpânească această sfîntă biserică pomenitele
acareturi care alcătuesc acum zestrea ei, şi să le ţie şi să le păzească toate întocmai
în veci fără cea mai mică abatere sau strămutare.
Sa scris acest hrisov întru al şaptelea an al DOMNII MELE în Oraşul
Bucureşti, la anul de la Hristos(?) una(?) mie opt sute patru zeci, octombrie în
cincisprezece: //
Alexan[der](?) Ghica
Marele Logofăt al Dreptăţii
(semnătură indescifrabilă)
Şe[f] secsii (semnătură indescifrabilă)
No 6
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DOCUMENT F.S. 327. TRADUCERE

NOI
ALECSANDRU DIMITRIE GHICA
VOIEVOD
CU MILA LUI DUMNEZEU DOMN ŞI STĂPÂNITOR A TOATĂ
ŢARA ROMÂNEASCĂ
___________________________________________________________________
_
Săvârşirea bunătăţilor este plinirea cuvântului pentru carele ziditorul tuturor
fiinţelor din ţărână a făcut pre om şi i-a dat lui Dux8 înţelegător (care) să cunoască
dreptatea şi datoriile către asemenea lui şi l-a împodobit cu frumuseţea înţelepciunii
în sufletul lui, o rază din Dumnezeiasca lumină, ca să-l mişte(?) pre el spre
lucrurile cele bune, care nu sunt alt (ceva) decât facerile de bine către omenire.
De această sfântă morală fiind pătruns domnul STOIAN PETRE, neguţătorul,
şi aprins de râvnă creştinească într-adevăr iubitoare de oameni, încă din anul 1817,
a clădit din temelie, numai cu a sa cheltuială, o sfântă biserică pe uliţa Târgoviştei
aici în oraşul Bucureşti, unde se prăznuieşte hramul sfinţilor Voievozi, făcând
împrejurui şi alte clădiri. Iar acum s-a arătat cu jalbă9 către DOMNIA MEA făcând
cerere să i se întărească prin hrisov10 Domnesc aşezările ce le-a făcut spre pomenirea
sa şi a fiilor săi, atât pentru adăpostirea săracilor, cât şi pentru ţinerea acestui lăcaş,
cu orânduiala următoare adică:
8

Aici cu înţeles de conducător; www.dexonline.ro/definitie/dux.
Aici cu înţelesul de cerere sau adresă; a se vedea: http://dexonline.ro/definitie/jalb%C4%83
(accesat în 3. 2. 2019).
10
Se numeau astfel toate documentele ce proveneau de la cancelaria domnească şi care purtau
sigiliul domnitorului; a se vedea http://dexonline.ro/definitie/hrisov (accesat în 3.2.2019).
9
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I Şaptesprezece chilii ce sunt în curtea bisericii, făcute de pomenitul ctitor,
cum şi altele ce se vor mai face pentru sălăşluirea omenilor săraci fără plată de chirie.
II Opt prăvălii ce sunt cu feţele spre uliţă, tot în linia zidului curţii sfintei
biserici, dimpreună cu cuprinsul lor, pe care le dă danie acestei biserici, ca venitul
ce se va lua de la dânsele să fie pentru ţinerea bisericii de untdelemn, lumânări,
pentru simbria11 cântăreţilor, pentru meremetul12 bisericii şi al chiliilor, şi pentru
ţinerea în bună stare a unui puţ ce este înaintea bisericii.
III lea După încetarea lui din viaţă, adică a ctitorului, să rămână ctitori şi
îngrijitori(?) (ai) bisericii, trei feciori ai săi legiuiţi anume: Constandin, Mihail şi
Petre, ca pe unii ce din (în)cercare s-au cunoscut de destoinici şi vrednici a chivernisi
orice slujbă. Iar la întâmplare dacă nu va rămâne, după vreme, rod din neamul
copiilor săi, atunci să fie epitropi îngrijitori (ai) bisericii, corporaţia băcanilor.
Această jalbă, orânduindu-o DOMNIA MEA la Departamentul Dreptăţii, neau venit raport de la 6 iunie sub nr. 4415 arătător, că îndreptându-se la Tribunalul
de Comerţ al Ilfovului, a primit două rapoarte cu nr. 2375 şi 2453, cuprinzătoare
că: această biserică ce se cinsteşte cu hramul Sfinţilor Voievozi, a clădit-o din
temelie jăluitorul Stoian ctitorul, pe loc cumpărat de dânsul în anul 1817 apoi mai
pe urmă luând şi alte locuri (de) primprejur, precum semnăturile cumpărătorilor ce
le-a înfăţişat tribunalului, cumpărând(?) a clădit chilii şi prăvălii, şi că toate le-a
înconjurat cu curte de zid, făcând deasupra porţii şi (o) clopotniţă iarăşi de zid. Zice
Tribunalul de Comerţ că pravila ţării, la partea pentru daruri, nu popreşte13 pe
locuitori din Principat a face asemenea daruri, şi că este slobod14 STOIAN PETRE
a înzestra biserica ce este clădită de dânsul cu aceste acareturi făcute împrejurul ei
iarăşi de dânsul, cu cât mai vârtos că această înzestrare ce o face STOIAN este,
precum se vede din jalba sa, pentru adăpostirea a multor săraci.
Drept aceia zidirea şi înzestrarea acestei biserici cu împrejmuirile şi acareturile
ce s-au arătat mai sus, fiind una din cele întâi bunătăţi plăcute lui Dumnezeu,
pentru că sunt spre mângâierea şi adăpostirea săracilor şi ţinerea în bună stare a
Dumnezeiescului lăcaş, întărim DOMNIA MEA printr-acest hrisov, iscălit şi pecetluit
cu pecetea DOMNII MELE, toate cele de mai sus, câte a orânduit şi a aşezat
STOIAN ctitorul, ca să stăpânească această sfântă biserică pomenitele acareturi
care alcătuiesc acum zestrea ei, şi să le ţină şi să le păzească toate întocmai în veci
fără cea mai mică abatere sau strămutare.
S-a scris acest hrisov întru al şaptelea an al DOMNII MELE, în Oraşul
Bucureşti, la anul de la Hristos una mie opt sute patru zeci, în cincisprezece octombrie.
Alexander(?) Ghica Marele Logofăt al Dreptăţii (semnătură indescifrabilă)
Şef secţie (semnătură indescifrabilă)
11

Răsplată în bani (sau în natură) care se dădea unei persoane angajate pentru un timp în serviciul
cuiva; salariu, leafă.; http://dexonline.ro/definitie/simbrie.
12
Aici cu sensul de întreţinerea bisericii, aranjare, dichisire; a se vedea: http://dexonline.ro/definitie/
meremet (accesat în 3. 2. 2019).
13
Nu interzice, de la verbul a popri; a se vedea: http://dexonline.ro/definitie/popri (accesat în
3.2.2019).
14
Liber; n.n.
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1. Confirmarea donaţiei lui Stoian Petre. Document pe pergament cu manuscris
chirilic.
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Abrevieri la transliteraţie:
(?) – nu este sigură transcrierea
(...?) – scris ilizibil
[der] – litere aruncate

Abrevieri la traducere:
(?) – nu este sigură traducerea
(...?) – scris indescifrabil
(ai) – intervenţia traducătorului

POSTMODERNISMUL ETIC
GHEORGHE DĂNIŞOR
Atitudinea postmodernă este aceea a confruntării cu o etică, creată de
modernitate, bazată pe reguli în care moralitatea individuală nu se mai regăseşte.
Este aici un conflict între ceea ce aparţine responsabilităţii individuale şi regulile
create la nivel social, de nu se ştie cine, şi care au ca efect sufocarea moralei
individuale în numele unor reguli ce nu-i aparţin. Dacă regulile etice sunt rod al
raţiunii, moralitatea, însă, devansează orice întemeiere raţională a acţiunii umane.
În acest sens, Bauman susţine că „Raţiunea nu poate ajuta eul moral fără a priva eul
de ceea ce îl face: impulsul neîntemeiat, iraţional, indiscutabil, impardonabil şi
incalculabil de a se îndrepta către alţii, de a mângâia, de a fi pentru, de a trăi
pentru, fie ce-o fi. Raţiunea se ocupă de luarea deciziilor corecte, în timp ce
responsabilitatea morală precede orice reflecţie asupra deciziilor, deoarece nu ia şi
nu poate lua în consideraţie nicio logică ce ar îngădui aprobarea unei acţiuni drept
corecte. Astfel, moralitatea poate fi «raţionalizată» doar cu preţul renunţărilor şi al
autodăruirii. Din această renunţare întemeiată pe raţiune, eul care iese dezarmat
moral, incapabil (şi lipsit) de dorinţa de a înfrunta multitudinea de provocări
morale şi vacarmul de prescripţii etice. La capătul îndepărtat al lungului drum al
raţiunii, aşteaptă nihilismul moral care, în esenţa sa, nu înseamnă refuzul codului
etic obligatoriu şi erorile teoriei relativiste, ci pierderea capacităţii de a fi moral”1.
A-fi-pentru-celălalt este o chestiune de responsabilitate morală, şi nu de
dirijare etică, istoria a dovedit-o, prin reguli impuse după modelul legii. A-fipentru-celălalt nu este o generalizare ce uniformizează atitudini care nu pot fi
stăpânite în acest fel. S-a dovedit că responsabilitatea morală este rebelă la regulile
etice. Regulile trebuie să fie rezultat al responsabilităţii morale schimbată în timp,
uneori echivalentul unor întregi epoci istorice. Responsabilitatea morală nu ţine de
capricii, ci de un status al fiinţei umane care se devoalează, iese la suprafaţă, fără
acţiunea deliberată a cuiva. Este vorba de acel de-la-sine care irumpe şi devine
regulă autoimpusă. Nimeni şi nimic în afara acestui proces îndelungat nu poate
crea reguli etice şi să le şi impună ca modalitate de comportament. Cine a încercat
să forţeze acest de-la-sine a eşuat. Omul nu respectă nişte reguli de comportament
prin constrângere (vorbim de regulile etice). Noi, cei care am trăit în ţările
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Craiova al Academiei Române; e-mail: danisordiana@yahoo.ro.
1
Zygmunt Bauman, Etica postmodernă (traducere Doina Lica), Timişoara, Editura Amarcord,
2000, p. 269.
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socialiste, ştim că regulile de comportament ale omului nou socialist erau norme
impuse de factorul ideologic şi ele nu s-au „lipit” niciodată de oameni pentru că ei
nu le simţeau ca venind din adâncul fiinţei lor şi, ca urmare, în mod zgomotos sau
tacit nu le-au acceptat. De aceea, socialismul în toate aceste ţări a eşuat, pentru că
regulile etice nu erau de domeniul acelui de-la-sine înţeles.
Este acelaşi lucru ca deosebirea în filosofie între a-face-fiinţa-să-se-vadă şi
a-lăsa-fiinţa-să-se-vadă. Atunci când omul face fiinţa să se vadă, el nu face altceva
decât să aibă o atitudine violentă, constrângătoare, cu consecinţe incalculabile în
plan moral. Acel de-la-sine este în-sinele adânc al fiinţei umane ce se manifestă ca
împlinire a acesteia; este puterea sa de a se încadra în tendinţa universală în
surprinderea şi valorificarea Binelui ontologic şi, până la urmă, când e vorba de
fiinţa umană, şi de împlinirea sa morală.
Pierderea capacităţii de a fi moral se datorează faliei ce s-a creat între
regulile etice venite din afară şi responsabilitatea morală care aparţine intimităţii
fiinţei umane. Poate fi, oare, vreodată umplut acest hiat de aşa manieră încât regula
etică să fie emanaţie a responsabilităţii morale?
Este absolut necesar însă ca acel de-la-sine moral să devină regulă etică,
altfel responsabilitatea morală rămâne episodică. Însingurarea contemporană a fiinţei
umane este rezultat al incapacităţii sale de a transpune în reguli acea dispoziţie
interioară de a face bine. Această dispoziţie naturală trebuie conştientizată şi
transpusă în comportament universal, scoţând în relief capacitatea morală a fiinţei
umane. Nu trebuie inventate reguli, ci acestea trebuie să graviteze nesilit în jurul
responsabilităţii morale şi descoperite ca atare. Noi şi politicul trebuie doar să le
lăsăm să apară. Adică, aşa cum a susţinut Kant în Critica raţiunii practice pure,
omul trebuie să-şi dea el însuşi regula, nu să-i fie impusă din afară de o entitate
nelegitimă. Kant însă a exagerat când a lăsat totul pe seama raţiunii, pentru că nicio
normă etică nu are valoare pentru om dacă nu creează o vibraţie pozitivă în el. Or,
aici intervine sentimentul, cel care leagă norma de adâncul meu în stare să se
înfioare. Fără această vibraţie interioară, regula etică este seacă, sună disonant în
sufletul meu avid de armonie. Numai în felul acesta regula etică devine a mea, dar
în egală măsură vibrează şi în ceilalţi, adică devine universală. În felul acesta putem
vorbi de omul deplin dotat cu raţiune, dar şi cu sensibilitate pe măsură. Deschiderea
mea către ceilalţi se bazează pe această vibraţie raţionalo-sensibilă care mă scoate
în întâmpinarea celorlalţi. Numai în felul acesta omul este capabil de iubire. Or,
iubirea nu este raţională, ci aparţine unui impuls incontrolabil. Sunt foarte puţini
oameni incapabili de iubire. Ieşirea către celălalt ca vibraţie interioară a iubirii este
cel mai minunat lucru ce i se poate întâmpla omului ca fiinţă universală.
În modernitate, s-a creat o ruptură, stimulată şi de Kant, între acea vibraţie
interioară şi raţiunea calculatoare, de aşa manieră încât omul şi-a predat sufletul
acesteia din urmă rămânând cu sentimentul acut al neîmplinirii de sine. Şi cum
împlinirea nu este decât realizarea Binelui ontic-ontologic, înseamnă că omul nu
are acces la Bine, atât existenţial, cât şi moral, dacă rămâne raţional fără fiorul iubirii.
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Pentru că oamenii realizează în viaţa de zi cu zi că regulile nu le aparţin şi că
le aduc mai mult rău decât bine, refuză să le accepte, ceea ce conduce la izolare şi
nesupunere civică, ceea ce înseamnă că raţiunea de una singură nu poate rezolva
acest conflict între morală (individuală, în esenţa sa) şi regulile etice. Constatând o
asemenea dihotomie, Hannah Arendt susţine că moralitatea trebuie să se caracterizeze
„prin nesubordonare faţă de principiile susţinute social şi printr-o acţiune ce sfidează
deschis solidaritatea şi consensul social”2. Acest îndemn, însă, la rândul său, este
strict raţional.
Acest îndemn este caracteristic postmodernismului şi el îşi are temeiul în
orientarea strict individualistă a modernităţii dusă la extrem în zilele noastre în care
se face tot mai mult vorbire de era postadevărului. Există o strânsă legătură între
individualism şi ideea postadevărului. Dacă fiecare individ este cu adevărul său,
înseamnă că nu există Adevăr, situaţie în care individul cu adevărul său intră în
conflict, inevitabil, cu alt individ care deţine la rândul său un adevăr care îi aparţine
numai lui. Conflictul acesta generalizat este de nerezolvat atât timp cât nu se
ajunge la un consens privind Adevărul obiectiv. „Fiecare cu adevărul său” este
fundalul pe care se desfăşoară toate conflictele politice şi sociale. Nesubordonarea
faţă de un principiu duce la o diluare a conceptului de întreg, fragmentarea acestuia
devenind un ţel care să susţină individualismul exacerbat.
Într-o dispută politică sau socială în general, nu se ajunge niciodată la un
consens sau, dacă se ajunge, acesta este relativ şi serveşte unor interese de moment,
ceilalţi stând la pândă pentru a-l destrăma. Acest lucru se datorează faptului că acel
consens este convenţional în sensul rezolvării unor probleme conjuncturale, şi nu
bazat pe un adevăr care transcende interesele individuale sau de grup şi apare ca
responsabilitate ca responsabilitate morală ce îşi are izvorul în imanento-transcendenţa
lui a-fi-împreună-cu-ceilalţi.
Faptul că postmodernismul contestă etica pentru că este concepută după modelul
Legii al cărei ţel este uniformizarea comportamentului individual şi crearea unui
individ mediocru fără iniţiativă şi lipsit de responsabilitate proprie, pentru că
aceasta îi vine din afară, este corect însă până la un punct care, dacă este depăşit,
responsabilitatea poate degenera în iresponsabilitate, pentru că individul moral îşi
are limitele sale care trebuie compensate prin reguli. Pentru că sunt contestate
regulile, acţiunile colective, tentativele unor viziuni globale, bunăstarea privită prin
prisma colectivităţii au fost atât de mult defăimate, încât li s-a pierdut sensul. Nu
mai există acţiuni ghidate de principii unificatoare, ci doar acţiuni, în teorie şi în
practică, ale divizărilor. Şi, pentru că lipseşte preocuparea pentru o privire globală,
indiferent de sfera socială în care se desfăşoară, totul este tratat local şi fragmentat.
Orice preocupare însă pentru susţinerea conceptuală şi politică a ordinii locale are
ca rezultat creşterea dezordinii globale.
2
Hannah Arendt, Eichman in Jerusalem: A Raport on theBanality of Evil, New York, Viking
Press, 1964, pp. 294, 295.
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Cu toate că este adept al ideilor postmoderne care pun accentul pe
responsabilitatea morală individuală, Bauman susţine că „contrar uneia dintre cele
mai necritic acceptate axiome filosofice, nu există contradicţie între respingerea
(sau scepticismul la adresa) eticii normelor convenţionale din punct de vedere
social şi bazate pe raţiune şi insistenţa asupra faptului că are importanţă, şi
importanţă morală, ceea ce facem şi la ce renunţăm. Departe de a se exclude
reciproc, cele două elemente pot fi acceptate sau respinse doar împreună. Dacă stai
în cumpănă consultă-ţi conştiinţa”.3 De unde tragem concluzia că responsabilitatea
morală, care vizează individualitatea, nu exclude supunerea la regulile, care au în
vedere colectivitatea. Cu o condiţie însă: regula să fie dată sieşi de individ şi să
devină regulă universală, aşa cum a gândit-o Kant. Şi în acest caz, însă cu un
amendament, în sensul că regula trebuie să şi-o dea omul deplin capabil de raţiune,
dar şi de sentimente înalte. Numai în felul acesta responsabilitatea morală devine
regulă universală.
Într-o astfel de perspectivă, nu mai vorbim de o dedublare în stil kantian
între omul aparţinând raţiunii pure şi omul înscris în fenomenal datorită pasiunilor
sale. Este vorba de omul deplin sau, mai bine zis, de omul ce înţelege (complexitatea
acestui concept este nemărginită în chiar simplitatea sa) şi, înţelegând, îşi dă sieşi
regula, dar ca om care gândeşte şi simte ce înseamnă a-fi-pentru-ceilalţi, adică în
calitate de om înţelegător.
Istoria a dovedit ce ravagii a săvârşit omul raţiunii pure, adică omul hotărât
să săvârşească epurări în masă de dragul creării unui Om pur, exclusivist şi lipsit de
sentimente, care să acţioneze robotic în îndeplinirea menirii sale. Omul trebuie însă
să acţioneze şi să instituie relaţii şi după îndemnul inimii, dublată de o raţiune ce nu
o exclude de la luarea deciziilor (ceea ce nu s-a întâmplat). De fapt, nicio decizie
pur raţională în politică, în afaceri, în familie, nu are efectele scontate dacă nu este
precedată (antedeliberativ) de un sentiment al comuniunii cu celălalt. Invers,
antedeliberativul este temperat, atunci când este cazul, de către raţiunea care are
menirea de a ordona şi a scoate la lumină ceea ce o precedă. Este un tot care, dacă
nu e pus în valoare, consecinţele au fost şi pot fi în continuare dezastruoase. Nici
nu ne putem imagina cum ar acţiona un om lipsit de sentimente şi ghidat numai de
o raţiune care nu se vrea decât pe sine însăşi sau cum ar arăta un om care ar fi
orientat în viaţă numai de sentimente, lipsit fiind de lumina raţiunii. În ambele
cazuri, urmările ar fi catastrofale chiar pentru conservarea fiinţei umane.
De aceea susţinem aici ideea omului deplin, adică înţelegător, care regăseşte
în sine acel echilibru între raţiune şi sentiment şi care, exteriorizându-l, să devină
ceea ce de fapt este, o fiinţă orientată spre grija faţă de ceilalţi pe care îi
acceptăantedeliberativ şi apoi îi cunoaşte ca făcând parte din viaţa sa. Acceptarea
este momentul cheie în cunoaşterea de sine şi a celuilalt, antedeliberativă şi
decisivă în constituirea unui spaţiu comun. Este vorba de omul care înţelege, adică
un om existenţial.
3

Zygmunt Bauman, op. cit., p. 271.
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Responsabilitatea morală şi regulile etice îşi găsesc echilibrul în fiinţa
înţelegătoare în care ego-ul meu intră în vibraţie cu ego-ul celuilalt şi mă determină
mai întâi să-l accept şi apoi să-l cunosc. De fapt, prin acea acceptare dincolo de
voinţa mea, eu l-am cunoscut deja ca fiind semenul meu. „L-am cunoscut aşa cum
este”, este o zicere populară care echivalează cu „l-am înţeles”, care are
semnificaţie pentru însăşi existenţa mea. Vorbim, în acest caz, de celălalt ca fiinţă
umană concretă pe care, dacă nu o accept, încetez de a mai fi om. Iar această ieşire
spre celălalt este fundamentală în constituirea locului de locuit al comunităţii
umane, fără de care omul s-ar neantiza ca om. Am nevoie de celălalt pentru a fi,
aşa cum celălalt are nevoie de mine, indiferent ce distanţă ne desparte şi în ce timp
trăim. În ziua de azi, distanţa nu mai este o problemă, iar proximitatea capătă noi
valenţe necunoscute până acum.
Conceptul de înţelegere este fundamental în surprinderea unei noi dimensiuni
a fiinţei umane, iar punerea sa în evidenţă va conduce la o nouă abordare cu privire
la om şi relaţiile interumane care va revoluţiona lumea în care trăim.
Heidegger a sesizat importanţa conceptului de înţelegere, la care vom reveni,
astfel că el susţine că „această înţelegere, întocmai înţelegerii în general, nu este o
conştiinţă izvorâtă din cunoaştere, ci un mod de a fi original existenţial, care face
cu putinţă, el mai întâi, cunoaşterea şi orice cunoştinţă. Faptul-de-a-se-cunoaşte se
întemeiază pe faptul-de-a-fi-laolaltă care este în chip originar înţelegător (…)
punând în joc o cunoaştere care este de ordinul înţelegerii”4.
Apelarea la conceptul de înţelegere este absolut necesară în condiţiile în care
raţiunea a fost separată brutal de noţiunile de valoare, adevăr şi justiţie. Ne oferă
conceptul de înţelegere posibilitatea unificării raţionalităţii pure cu moralitatea de
sorginte individuală? Cu alte cuvinte, poate fi înţelegerea Universală? Acest mod
de a pune problema vizează relaţia dintre drept şi morală.
Rămânând ancorat în moralitatea individuală şi combătând universalitatea ce
caracterizează normele etice, postmodernismul surprinde logos-ul numai pe latura
lui sermo, incapabil astfel să acceadă la principiul cu rol unificator, rămânând astfel
în dispersie.
Odată cu modernitatea şi creşterea numărului populaţiei înscrise pe un
anumit teritoriu, valorile morale nu au mai putut asigura solidaritatea grupurilor,
coeziunea acestora fiind ameninţată de factori care şi-au făcut apariţia în această
perioadă. Societatea a simţit nevoia instituirii unor reguli care, independent de
regulile morale, să definească comportamentele la nivelul grupurilor sociale.
Regulile morale, lipsite de elementul constrângerii ferme activat la nevoie, au
devenit, în mare măsură, inadecvate unor comportamente care nu mai fuseseră
întâlnite până atunci, ceea ce a impus statuarea unui set de norme şi legi (până la
urmă cuprinse în coduri) care să ghideze omul şi societăţile în direcţia dorită de
anumiţi factori de putere ce se autonomizează şi impun o voinţă mai presus de
regulile pe care le edictează, cu toate că declarativ nu se recunoaşte acest lucru.
4

M. Heidegger, Fiinţă şi timp, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 170.
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Dreptul este una din pârghiile puterii, şi încă una foarte importantă, şi oricât
ne-am strădui să gândim că acesta este pus în slujba individului, de cele mai multe
ori aşteptările ne sunt înşelate, pentru că, în toate timpurile, şi chiar şi în zilele
noastre, în care se discută atât de insistent despre suveranitatea individului, el nu
face parte din sfera puterii şi, ca urmare, nu o poate controla, cu toate mecanismele
create în acest scop. Sunt speranţe deşarte atunci când se consideră că individul îşi
poate impune voinţa sa în faţa unui sistem care tinde în permanenţă să devină
autonom şi să se autoreproducă conform unor reguli interne care nu corespund
idealurilor individuale. Pe de altă parte, autonomia dreptului este absolut necesară,
având în vedere instabilitatea dorinţelor individuale care pot conduce la distrugerea
coeziunii societăţii şi la instaurarea haosului atât de nefast pentru existenţa individuală.
Însă, autonomizarea politicului şi, ca un corolar, autonomizarea dreptului creează o
situaţie în care realităţile sociale sunt eludate, iar dreptul devine opresiv. În acest
caz, individul va trece în planul secund al istoriei.
Moralitatea, de sorginte individuală, a fost strâns legată de o realitate
transcendentă, cea care dădea autoritate şi garanţii omului că la vremuri dificile, şi
chiar şi în viaţa de zi cu zi, îşi poate găsi refugiul în această realitate. Modernitatea,
odată cu repudierea conceptului de transcendent, a renunţat şi la voinţa salvatoare a
regelui şi atunci s-a simţit nevoia instituirii unor principii care au condus, în final,
la apariţia dreptului modern, care a încercat să-şi producă din interior legitimitatea.
„Dreptul modern, ca set complex, autonom şi organic consecvent de norme şi legi,
a apărut atât ca expresie a unei lumi lipsite de garanţii externe sau transcendente,
de valori morale şi etice absolute, cât şi ca mijloc de apărare împotriva acestei
lumi”5.
Dar dacă dreptul devine autonom, înseamnă că acesta îşi creează propria
realitate, recurgând la mijloace de constrângere normativă a realităţii sociale.
Problema care se pune este aceea a locului individului, având în vedere aceste două
realităţi: cea normativă şi cea socială, care tinde să evite normativitatea. Mai există
oare un individ în afara normativităţii juridice? Cu alte cuvinte, mai există
individul moral care să-şi genereze propriile principii din interioritatea sa adâncă
neatinsă de normativitatea juridică? Ce rol mai are eticul din moment ce dreptul a
preluat în totalitate controlul comportamentelor la nivelul societăţii? Aceste
întrebări generează necesitatea răspunsului la o altă întrebare fundamentală: se mai
poate vorbi despre un individ real, în carne şi oase, sau discuţia se poartă numai cu
privire la un individ creat exclusiv de normele de drept?
În zilele noastre, dreptul se universalizează, nelăsând în afara reglementărilor
sale nici cea mai mică manifestare umană. Omul este obligat să devină absolut
raţional – după modelul dreptului – lăsând în plan secund orice influenţă
emoţională. Este un impas aici, pentru că dreptul nu poate fi decât absolut raţional
(altfel neputând exista). Dar, atunci, ne întrebăm, este dreptul uman? Şi cum dreptul
5
Steven Connor, Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane, Bucureşti,
Editura Meridiane, 1999, p. 85.
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aparţine puterii, putem concluziona că individul real nu mai există şi că individul
creat de normele de drept este dirijat, fie cu forţa, aşa cum s-a întâmplat adesea în
istorie, fie prin manipulare subtilă, aşa cum se întâmplă în zilele noastre. Individul
este creat şi dirijat în funcţie de nevoile puterii. S-a văzut cum în istorie individul a
fost de tip comunist sau fascist, forţat să adere la normele acestor ideologii, sau de
tip liberal, aderând de „bunăvoie” la sistemul capitalist de piaţă. Rezultatul a fost
că puterea prin drept a creat tipul uman de care are nevoie pentru a-şi realiza
scopurile.
Omul în individualitatea sa nu este un scop în sine, ci un instrument de
realizare a scopului puterii. „Omul este produsul istoriei pe care el a produs-o”6.
Toate aceste orientări, se spune, se datorează tendinţei modernităţii, mai ales pe
latura sa iluministă, de a crea condiţiile autonomizării dreptului şi, implicit, a
politicului. „Noi trăim într-o epocă individualistă” – este o judecată spontană care
se învârteşte în buclă în discursurile gândirii contemporane. Nimic mai fals!
Că epoca noastră e marcată de egoism, acesta este un fapt; dar de individualism,
cu certitudine nu. Pentru o bună şi simplă raţiune: individul nu a existat încă
niciodată. El nu a existat ieri, atunci când a fost anihilat de mulţimile ce aclamau
Ducele sau Führerul sau când era rugat să tacă aşteptând ziua de mâine fermecată
promisă de bolşevism. El nu există mai mult nici în liberalismul de astăzi, unde
individul se găseşte redus la pulsiunile sale prin cultura de piaţă care se laudă că
plasează în faţa fiecărei apetenţe dezgolite şi violent excitate un produs manufactural
în serviciul comercial sau o fantasmă mai mult sau mai puţin adecvat bricolată de
industriile culturale”7.

6
Dany-Robert Dufour, L’individuquivient… après le libéralisme, Denoël, Gallimard, Paris,
2015, p. 7.
7
Ibidem, p. 2.
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Ion Popescu-Sireteanu, Din toponimia Bucovinei, Iaşi, Editura Printis, 2018,
154 p.
Spirit complex, pasionat deopotrivă atât de limba (este autorul sau coautorul unor
lucrări cu impact în domeniul lingvistic – Cuvinte româneşti fundamentale, Memoria limbii
române, Tezaurul toponimic al României. Moldova etc.), cât şi de literatura română
(scrierile sale fiind destinate în special copiilor şi tinerilor), pe care le abordează cu aceeaşi
împătimire, domnul prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu ne propune, de această dată, o
carte despre toponimia Bucovinei.
Deşi nu a fost astfel structurată de către autor, lucrarea ar putea fi divizată în două
secţiuni: una, în care domnia sa abordează subiectul complex al etimologiei câtorva nume
de locuri: Rarău (pp. 5–11), Horaiţ (pp. 12–25), Pleşeniţa (pp. 26–29), Negostina şi
Verpole (pp. 30–33) şi Mărăţei (pp. 34–38), iar cea de-a doua, în care realizează câteva
minimonografii privind Toponimia comunei Suceviţa (pp. 39–104), Toponimia comunei
Dorneşti (pp. 105–115), Toponimia satului Grăniceşti (pp. 116–133), Toponimia satelor
Calafindeşti, Şerbăuţi şi Călineşti (pp. 134–152).
După ce şi-a exprimat părerea că originea numelor de locuri (şi nu numai a lor)
trebuie căutată mai întâi la nivelul limbii române comune – spre deosebire de alţi
cercetători care consideră ca fiind împrumuturi o serie de nume proprii şi apelative fără a le
investiga în profunzime „rădăcinile” – dl. Ion Popescu-Sireteanu rămâne consecvent
principiului enunţat şi reuşeşte, prin precizia şi rigoarea ştiinţifică cu care abordează
termenii selectaţi, să desfacă „iţele” etimologiei fiecăruia dintre ei. Pentru a-şi atinge
scopul, domnia sa face apel la documentele de arhivă, utilizează impresionantele cunoştinţe
dobândite în domeniul dialectologiei şi folclorului, analizează cu minuţiozitate soluţiile
etimologice apărute în timp, revine asupra unor etimoane în lumina unor surse noi şi, am
adăuga noi, peste toate se suprapune un fler deosebit de a „simţi” limba.
Astfel, în ceea ce priveşte denumirea muntelui Rarău, concluzia cercetărilor este că
aceasta „nu reprezintă un împrumut, ci o creaţie românească, formă cu afereză a lui
hărărău/gărărău, zararău… nume de pantă abruptă în munţii dinspre Cerna, având mult
pietriş surpat” (p. 8), excluzând posibilitatea originării în cuvântul unguresc ráró „bâtlan”,
adoptată de către alţi lingvişti.
Etimologia lui Horaiţ –apelativ, antroponim şi nume topic este reconsiderată (după
ce autorul a publicat o notă asupra subiectului în anul 1972), prin prisma consultării unor
lexicoane şi dicţionare şi, deopotrivă, prin analiza în contextul denumirilor omonime, a
documentelor istorice şi a celor folclorice. Cumularea tuturor datelor conduce la ideea că:
„Acum constatăm că horaiţă este realizat pe teren românesc, de la entopicul horáie/horăi
«coclauri, râpi», prin substituirea sufixului -áie, respectiv -ăi, cu -áiţă…” (p. 20).
La concluzii similare, şi anume, originea românească a termenilor, ajunge autorul şi
în cazul numelor topice Pleşeniţa (sat dispărut, aflat în vecinătatea oraşului Siret, al cărui
nume este format prin derivare de la Pleşeni – la origine nume de grup), Negostina şi
Verpole (rezultate din scindarea unei singure localităţi, Verpole – numele ucrainean
reprezintă o traducere a românescului „Vârful Dealului” –, în două sate, unul cu nume
omonim oiconimului primar, altul denumit Neguscina, acesta din urmă putând fi pus în
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 33, 2019, p. 377–384
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legătură cu antroponimul Negriş, pronunţat Negrâş) şi Mărăţei (toponim care are, în prima
linie etimologică, apelativul amărăţăi, amărâţăi „om sărman, nenorocit”).
În următoarele patru capitole ale cărţii informaţia este mult mai bogată, autorul
prezentându-ne, cu aceeaşi minuţiozitate, numele topice şi terminologia geografică populară
din localităţile Suceviţa, Dorneşti, Grăniceşti, Calafindeşti, Şerbăuţi şi Călineşti. Despre
numele comunelor ca şi despre fiecare dintre microtoponime în parte, primim date diverse:
geografice, istorice, administrative, lingvistice.
Lucrarea dlui Ion Popescu-Sireteanu vine să restabilească adevărul etimologic în
cazul câtorva nume de locuri; este un adevăr istoric care ne poartă adesea până la originile
noastre ca popor. Referindu-se la numele Rarău, domnia sa concluzionează: „Această
atestare…, alături de alte câteva, ne vorbeşte nu doar de prezenţa românilor în Dacia în sec.
al XI-lea, ci de autonomia lor şi de dragostea lor pentru pământurile moştenite, pe care le
apără cu vitejie împotriva migratorilor pecenegi, cumani, uzi, dar şi maghiari” (p. 9).
Iustina Burci

Vasile Tătaru, Comuna Vlădeni, judeţul Iaşi – repere monografice. Din preistorie
până la reformele lui Cuza (1864), Iaşi, Editura Alfa, 2018, 490 p.
Cartea pe care o recenzăm în paginile de faţă constituie prima parte a unui proiect de
anvergură, pe care dl. prof. Vasile Tătaru şi-a propus să îl realizeze; acesta prevede apariţia
a încă două volume, corespunzând unor noi tranşe temporale – Vremea modernităţii, între
anii 1865–1945; Vremuri contemporane, între anii 1946–2010 – şi a câtorva studii care vor
descrie zona din punctul de vedere al numelor înregistrate aici (Onomastică şi toponimie
din bazinul mijlociu al Jijiei, zona Vlădeni, judeţul Iaşi) şi al stilului de viaţă al oamenilor
(Obiceiuri şi tradiţii populare de pe Valea Jijiei, comuna Vlădeni, judeţul Iaşi). Modul în
care a fost alcătuită această primă lucrare, cu deosebită atenţie pentru amănunt şi pentru
adevărul istoric, ne creează convingerea că, la finalizarea proiectului, locuitorii comunei
vor avea în faţă o oglindă în care, dincolo de prima imagine, cea care înfăţişează chipurile
actuale, se va reflecta o întreagă lume, aşa cum a trăit ea, încă de la „cele mai vechi urme
ale vieţuirii umane pe acest teritoriu” (p. 11.), limitatemporală până la care autorul coboară
când porneşte în realizarea demersului său.
Structurarea volumului este cea clasică, specifică monografiilor, şi anume, pe
capitole şi subcapitole în care sunt prezentate şi analizate cu meticulozitate toate datele
referitoare la spaţiul geografic – I. Cadrul fizico-geografic (pp. 15–52), apoi – II. Evoluţia
comunităţilor umane din Preistorie până în zorii Evului Mediu (pp. 53–74), III. Comuna
Vlădeni în Evul Mediu (pp. 75–132). IV. Satele, de la medieval la modern. Raporturi
sociale, fiscalitate şi demografie (pp. 133–264), până la V. Onomastică şi toponimie în
documente (pp. 265–316), capitol care oferă o imagine aparte asupra lumii satului, din
perspectiva numelor de persoane şi de locuri consemnate în catagrafii.Consideraţiile finale
(pp. 317–320) încheie partea teoretică a lucrării, fiind urmate de un Glosar (pp. 321–330)
bogat care facilitează înţelegerea unora dintre termenii (vechi) întâlniţi pe parcursul cărţii,
apoi de Lista hărţilor, a figurilor şi a tabelelor (pp. 331–332), Abrevieri şi semne speciale
(pp. 333–334), Bibliografie selectivă (pp. 335–343), Indice de nume proprii (pp. 321–349)
şi se încheie cu Anexe (documente, catagrafii, hărţi şi schiţe), acestea din urmă cu un rol
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decisiv în economia volumului, deoarece reprezintă dovezile „prin care se susţine şi se
demonstrează autenticitatea demersului monografic despre satele comunei Vlădeni” (p. 12).
Studiate separat, oricare dintre aceste capitole uimeşte prin avalanşa de informaţii pe care
ni le oferă: pentru comuna Vlădeni, în general, pentru fiecare dintre satele sale componente
(Vlădeni, Borşa, Broşteni, Iacobeni, Alexandru cel Bun, Vâlcelele), în particular, şi, atunci
când este necesar, dl. Vasile Tătaru proiectează situaţiile întâlnite în localităţile avute în
vedere pe fundalul mai larg al evenimentelor petrecute la nivelul Moldovei istorice.
Astfel, prezentarea geograficăeste una exhaustivă, demnă de un specialist în domeniu:
amplasarea, structura administrativ-teritorială, geologia, tipurile de relief, climaşi factorii
care o influenţează, hidrografia, vegetaţia, fauna, tipurile de sol, resursele naturale, nimic
nu pierde din vedere autorul, încât, după ce am parcurs întregul material avem siguranţa că
ştim totul despre subiectul tratat.
În acelaşi mod procedează şi în capitolul următor, fracţionat pe etape istorice (Paleolitic,
Neo-eneolitic, Perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului, Epoca bronzului,
Epoca fierului, De la Dacia romană la Evul Mediu timpuriu, Periegheze actuale pe teritoriul
comunei Vlădeni); sunt menţionate descoperirile arheologice specifice fiecărei perioade în parte,
valoroaseşi prin faptul că „arată relaţiile şi contactele acestei populaţii, cu lumea romană
din ţinuturile de la nordul Dunării, din interiorul şi exteriorul arcului carpatic” (p. 68).
Capitolul al treilea „zugrăveşte” o istorie în documente a satelor cuprinse în comuna
Vlădeni, în Evul Mediu. Analiza se face cronologic, începând de la prima localitate atestată
în acte oficiale (Iacobeni). Cu excepţia situaţiilor când documentele „tac”, ceea ce înseamnă
că viaţa lor se desfăşoară fără evenimente notabile –, trecutul se dovedeşte a fi unul
tumultuos: satele şi moşiile sunt moştenite, împărţite, vândute şi cumpărate, donate, fac
obiectul unor litigii, sunt lovite de calamităţi naturale ori suportă abuzuri ale stăpânirii şi
fiscalitate excesivă, iar toate acesta sunt aduse la suprafaţă şi cunoscute graţie actelor din
arhive. În ciuda tuturor problemelor însă, satele au înregistrat constant un traseu ascendent,
reformele lui Constantin Mavrocordat „privitoare la raţionalizarea statului” (p. 133) fiind
un punct important de plecare în acest sens, chiar dacă ele vizau, de fapt, „punerea la punct
a mecanismelor prin care regimul fanariot şi-a asigurat încasarea regulată şi sporită a
dărilor” (p. 133). Capitolul al patruleareprezintă secţiunea care surprinde acest proces de
modernizare, vizibil inclusiv şi la nivelul modalităţii de a întocmi recensămintele în care
erau înscrişi contribuabilii. După ce ne prezintă un istoric al catagrafiilor realizate între anii
1768–1859, pe de o parte cu lipsurile lor, pe de alta cu elementele de noutate, autorul
reconstituie separat imaginea complexă a fiecărei localităţi –cu oameni, evenimente,
instituţii şi efectele ce decurg din relaţionarea acestora, aşa cum transpar ele din listele
statistice alcătuite succesiv la vremea respectivă.
Un rol decisiv în procesul de cunoaştere a dezvoltării satelor analizate (a societăţii
noastre, în general), este, fără îndoială, antroponimia. Sintetizând datele antroponimice, în
capitolul al V-lea al cărţii este surprinsă evoluţia sistemului denominativ, de la numele unic
la numele dublu, cu toate fazele sale intermediare. Materialul poate fi analizat însă şi din
alte perspective, căci numeroase alte domenii – social, economic, demografic, etnografic,
confesional etc. – îşi găsescaici bogate surse de informaţie, iar imaginea „structurilor sociale
şi ocupaţionale ale satului” (p. 189), transpar cu uşurinţă din „paginile” catagrafiilor.
Observaţiile autorului sunt susţinute prin publicarea de tabele nominale, realizate pentru fiecare
sat în parte, pe tranşe temporale, în funcţie de anul în care a fost alcătuit recensământul:
1820, 1831, 1838, 1845, 1851, 1864. În ceea ce priveşte numele de locuri, lucrarea cuprinde
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un mic dicţionar al toponimiei locale, denumirile fiind extrase din documentele înregistrate
între anii 1502–1892, alcătuit pe principiul câmpurilor toponimice.
Impactul apariţiei lucrării dlui Vasile Tătaru nu se limitează doar „asupra grupului de
oameni căruia i se adresează, … devenind un reper de netăgăduit în conştiinţa localnicilor”
(p. 7), ci are ecouri mult mai largi; pentru că aceasta constituie nu doar o carte document
pentru oamenii locurilor, ci şi o carte martor, la care se pot raporta şi cu care se pot
compara datele înregistrate în localităţi din diferite zone ale Moldovei sau chiar din alte
regiuni istorice ale ţării.
Iustina Burci

Sheila Fitzpatrick, Stalinismul de fiecare zi. Viaţa cotidiană în Rusia Sovietică
a anilor 1930, Editura Corint, 2016, 523 p.
Dacă subtitlul cărţii ar fi lipsit, cu uşurinţă cititorul, îndreptăţit de o oarecare cultură în
materie, ar fi putut imagina, în deplină legitimitate, subiectul – stalinismul, la o perioadă mult
mai lungă, una care să acopere întreaga istorie a comunismului. Pentru că stalinismul, ca apogeu
al comunismului, în coordonatele de bază a existat dintotdeauna, l-a precedat, – ciudat ! – pe
Stalin, după cum i-a şi urmat. Stalinism înseamnă comunism d’a capo al fine, Stalin nefiind
decât o apariţie contingentă într-un fenomen a cărui esentă i-a împrumutat doar numele.
În formularea originală, subtitlul era, mult mai sugestiv, Everyday Stalinism:
Ordinary Life in Extraordinary Times, – viaţa obişnuită în timpuri neobişnuite, deja un
subiect de reflectie: cum se pot conjuga cele două ?
Viaţa obişnuită la care face referinţă autoarea, fără să o aşeze într-un înţeles anume
(atât de necesar totuşi, numai că, şi aici, la un istoric atât de calificat cum este cea de faţă,
îşi face loc obişnuita deprindere a istoricilor de a nu-şi defini termenii !) înseamnă unele
lucruri care nu acoperă nici pe departe subiectul aşa cum figurează în definiţiile de
dicţionar. Obişnuit înseamnă, în perimetrul cărţii, modul de procurare al hranei, viaţa de
familie, influienţe, relaţii şi alte câteva. Nimic despre felul de a gândi sub impactul terorii,
despre psihologie şi multe, multe altele.
Neobişnuit este sfera politicului şi modul în care îşi exercită puterea în contradicţie
cu cel obişnuit. Manifestări lipsite de raţiune umană, decizii şi gândire aleatorii, contingenţe
nenumărate, aventurisme de toate culorile, abuzuri, etc, fără coordonarea care, ea singură,
asigură suprastructurii politice legitimitate.
Prefaţa elogioasă de care se bucură cartea, întocmită în manieră exhaustivă de către
Sorin Antohi, depăşeşte însă performanţele cărţii. Fără a fi o carte modestă, Stalinismul
doamnei Fitzpatrick rămâne o lucrare ştiinţifică în cel mai deplin mod. Întocmită în toate
datele şi afirmaţiile făcute de documente şi informaţii de arhivă, cartea de faţă oferă un
adevăr pe măsură. Probabil că el nu rezonează prea bine cu celălalt adevăr, adevărul celor
care au trăit stalinismul şi depun mărturie propria lor trăire. Avem astfel două adevăruri
între care, probabil, nu este de optat: adevărul celor care îl exprimă prin propria viaţă, şi
adevărul celor care au auzit. Mai clar, adevărul de tip Soljeniţîn şi Şalamov, şi adevărul de
tip Sheila Fitzpatrick.
Impactul este, pentru cititorul empiric, din partea adevărului trăit. Intelectualul se va
abţine în faţa acestui tip de adevăr la care se va raporta cu reţinere. Fără a-l dezavua, îl va
diminua. Va prefera adevărul confirmat de arhivă, statistică şi contabilitate.
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Problema cea mai importantă care explică falia între cele două: obişnuit şi neobişnuit,
nu este deloc amintită. Faptul că ce trăiau oamenii din partea elitei politice, a Partidului
bolşevic şi a N.K.V.D.-ului era expresia abuzurilor reale ale acestora, iar ceea ce li se punea
în faţă ca ideologie era alta. Crimele, ilegalităţile, foametea nu erau prevăzute în niciun
program de guvernare. Nicio constituţie sovietică nu le formulase. Ori tocmai aceasta a dus
la criza şi prăbusirea comunismului: una se trăia şi alta se fuma. Comunismul a pierdut pe
propria sa mână. Raţiunea pe care a promovat-o în ideologie nu a însemnat nimic.
Cartea doamnei Sheila Fitzpatrick este ilustrativă pentru maniera pură, strict
epistemologică în care lumea culturii libere înţelege să facă istorie.
Ion Militaru

Romano Guardini, Artă şi revelaţie, Editura Limes, 2017, 93 p.
Unul dintre cei mai importanţi gânditori creştini din secolul XX, Romano Guardini
este la a treia apariţie în limba română, Artă şi revelaţie (Editura Limes, 2017). S-a făcut
cunoscut publicului român cu Sfârşitul modernităţii, execepţională exegeză a timpului
modern, şi Despre semnele sacre, ambele apărute la editura Humanitas.
Nu temele sunt cele care asigură originalitatea strălucitului teolog. În sine, ele sunt
cum nu se poate mai cunoscute şi banale: „despre viaţa credinţei, despre Dumnezeul cel
viu, esenţa creştinismului, Domnul, lucrurile ultime, rugăciunea Domnului” ş.a. De două
mii de ani, astfel de teme au trecut prin cele mai diverse laboratoare: ale sfinţilor părinţi, ale
scriitorilor bisericeşti, ale scolasticii, teologiei şi misticii medievale, filosofiei moderne şi
postmoderne, astfel încât impresia este că, dat fiind unul şi acelaşi conţinut (spre deosebire
de cel al filosofiei care s-a schimbat continuu !) s-a spus tot, încât nimic nu mai surprinde.
Într-adevăr, literatura teologică de calitate nu mai poate surprinde astăzi prin nimic
de felul originalităţii. Dimpotrivă, originalitatea – ce poate să însemne ea ! – poate deveni
periculoasă. Calitatea acestui gen de literatură se vede în altă parte: reclarificarea tematică,
adaptarea actuală a Scripturii şi nu înnoirea obscură şi indiferentă la referentul de faţă. Nu
orice conţinut suportă înnoirea. Textul sacru nu este artă astfel încât abordările extreme, de
natură fantezistă, să-i fie benefice.
Din acest punct de vedere, Romano Guardini nu este un gânditor original. O spun
mai întâi, temele. Apoi, metoda de natură carteziană: idei simple şi clare. Şi totuşi, nimic
din astea nu-i diminuează geniul. Căci avem de descoperit în aceste texte expresia unui
geniu al interpertării şi credinţei.
Ce are de-a face arta cu revelaţia – întrebare de pus în cadrul lucrării de faţă ? Nu s-a
făcut aşa ceva în Sfânta Scriptură, al cărei caracter este de o cu totul altă natură ? Implică,
pe undeva, revelaţia, necesitatea artei ? Şi nu cumva pentru aşa ceva este de plătit un preţ ?
Apoi, intelectualul care se apropie de temă, cu întreg contextul cultural de rigoare,
întreabă: în ce raport de similitudine poate fi artă şi revelaţie şi originea operei de artă ?
Sunt cele două scrieri, Artă şi revelaţie (Guardini) şi Originea operei de artă (Heidegger)
despre unul şi acelaşi subiect?
„Opera de artă participă la realitate. Ea se naşte din nostalgia acelei existenţe
desăvârşite care nu există, dar despre care, în ciuda oricărei dezamăgiri, omul crede că ar
trebui să existe: aceea în care existentul a ajuns la adevărul său deplin şi realitatea s-a supus
esenţelor” (p. 59).
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În final, să nu uităm că avem de-a face cu un gânditor creştin şi un teolog, astfel
încât este previzibil unde se va ajunge, la „caracterul ei religios: trimiterea ei spre viitor, în
acel viitor absolut care nu se mai poate întemeia pe lume. Orice adevărată operă de artă
este, în esenţa sa, escatologică şi leagă lumea, dincolo de sine, de ceva ce are să vină”.
(p. 61).
Capitolul cel mai consistent al cărtii este referitor la Artă şi revelaţie, comentat mai
sus. Alături de el, complementar, se mai află Experienţa religioasă şi privirea simbolică, axat
pe caracterul simbolic al lucrurilor, şi Elementul vizionar în Divina comedie a lui Dante.
Ion Militaru

Liviu Emil Pop, Un om, o viaţă, un destin, Editura Aius, 2017, 526 p.
Craiova nu a excelat, nici azi, nici de-a lungul timpului, în scrieri de memorialistică:
amintiri, jurnal, memorii. Dosarul genului nu înregistrează mare lucru aici, în ciuda faptului
că cele câteva personalităţi care au trăit în Craiova, sau cele care, măcar pentru că au trecut
pe aici sau şi-au petrecut o parte a vieţii, ar fi putut să o facă. Fapt este că genul este
aproape cvasi-absent. Nu-l salvează nici măcar personalitatea lui I. D. Sârbu, al cărui masiv
jurnal – Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, apărut postum (Scrisul Românesc, 1991) – sau
Adio, Europa, oricum şi oricât valorificate, prin singularitate nu impun un gen. În rest,
Marin Sorescu, Alexandru Piru (a cărui Ceartă a rămas de pomină în urbe prin batjocura
generalizată la adresa tuturor fără ca, lucrul cel mai de mirare, să nu scandalizeze pe
nimeni, în ciuda indecenţei crase a autorului care, ca semn de mulţumire pentru adularea în
genunchi a intelectualităţii autohtone a practicat ingratitudinea cea mai vulgară!), C.S.
Nicolăescu-Plopşor, Emil Gârleanu ş.a. – în alte epoci, nu au lăsat nimic. Lucrul este cât se
poate de uimitor: de ce nu au făcut-o? nu se poate şti. Cât de interesant ar fi putut fi apariţia
postumă a unui jurnal al lui Nicolăescu-Plopşor, să zicem, al cărui caracter rebel şi grosier –
în sensul bun al cuvântului – era cunoscut sau, contemporan cu el, al marelui lingvist,
Gheorghe Ivănescu, ani buni director al Institutului Academiei Române din Craiova. Dar,
vorba latinilor, nu putem fi decât elegiaci privind în urmă…
Cei numiţi mai sus aparţin primei linii a culturii şi, odată cu absenţa exercitării
memorialistice, au lăsat misterul ei. O discuţie aparte ar fi aici necesară. Nu este cazul să o
purtăm aici şi acum. Cum stau însă lucrurile cu eşalonul doi, cei batjocoriţi de Piru? De ce
nu au făcut-o? Pentru că, nici în cazul lor, nu abundă lucrările de memorialistică, or, după
cum se ştie, aici excesul de percepere de sine este mai abundent decât în cazul primilor?
De aceea nu putem fi decât surprinşi când, în chip cu totul neaşteptat, astfel de
lucrări vin de acolo unde, în chip natural, se nasc mai greu: la cei de specialităţi tehnice, cu
orizont ştiinţific pronunţat. O astfel de lucrare vastă, de peste 500 de pagini, aparţine lui
Liviu Emil Pop, academician, profesor universitar, doctor docent. Craiova, pe fondul
descris mai sus, nu poate decât să-i facă o reverenţă, în semn de mulţumire şi recunoştinţă
(Liviu Emil Pop, Un om, o viaţă, un destin, Editura Aius, 526 p, 2017).
Benvenuto Cellini, în preludiul biografiei pe care singur şi-a întocmit-o (Viaţa lui
Benvenuto Cellini povestită de el însuşi), condiţionează genul la modul categoric: cine a
trăit ceva deosebit în viaţă este dator să-şi facă biografia. Condiţia italianului este bine de
ştiut de fiecare ins care este tentat să se exerseze aici. Evident, nu fiecare viaţă este
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remarcabilă, prin urmare nu orice biografie poate fi pusă în arta genului. Numai cel care a
trăit lucruri remarcabile, or, se ştie, aşa ceva este rar, indiferent că ego-ul dictează şi minte
enunţând: viaţa ta este importantă.
Viaţa profesorului Pop este însă cu totul remarcabilă. Pentru ea pledează două
componente care o susţin: biografia, adică istoria în sens larg, fapte istorice parcurse, dinamică
şi evenimente de natură socială, politică şi economică, cultura, realizarea profesională.
Pentru prima, biografia omului Pop aparţine acelei istorii româneşti care începe cu
Unirea, 1918 (s-a născut în Transilvania, în anul Unirii), parcurge epoca interbelică de-a
lungul unei istorii tensionate, războiul, înlăturarea monarhiei, instaurarea comunismului,
străbaterea acestuia şi, în fine, anul 1989, cu revoluţia. Este suficient pentru ca o viaţă ale
cărei compartimente să fie afectate mai mult sau mai puţin de astfel de evenimente să fie
interesantă.
Profesional, biografia profesorului Pop se situează la aceeaşi altitudine. Agronom de
profesie, descinde de la Cluj, întemeiază facultatea de agronomie din Craiova, adună o
echipă de colaboratori, face cercetări, predă, scrie cărţi. Este premiat, i se acordă funcţii,
titluri…Toate fac materia primă a memoriilor.
Cartea este scrisă cu rigoarea intelectualului de formaţie ştiinţifică. Domină atenţia
pentru adevăr şi exactitate. Ceea ce nu poate fi în parametrii acestora este lăsat deoparte. De
aceea cartea are, în bună măsură, aparenţa unui dosar al faptelor (este poate singura scădere,
iertată însă de prea multa dragoste pentru adevăr!). Parcurgând-o ai impresia unui manual
de aritmetică din care nu lipseşte nimic.
Provenită dintr-un resort sentimental, o astfel de carte nu încheie însă în templul
păgân al adevărului. Ea face loc, în chip uimitor, a ceva ce nu are de-a face cu
fundamentalismul acestuia: arta. Cartea abundă în versuri de toate categoriile: aparţinând
unor poeţi iluştri, versuri populare celebre sau, pur şi simplu, citând din memorie. Este atâta
abundenţă de sentiment, de lirism intercalată de-a lungul capitolelor, emană atâta forţă de
convingere încât, la rândul nostru putem fi convinşi că un spirit atât de sobru, de lucid, dacă
nu şi-ar fi găsit împlinirea într-un domeniu atât de îndepărtat de artă, cu siguranţă şi-ar fi
găsit-o în altă parte.
Ion Militaru

Marius Oanţă (coord), Studii de istorie eclesiastică, Editura Sitech, Craiova,
2018, 318 pag.
Istoria eclesiastică reprezintă un compartiment mai aparte al ştiinţei istoriei, fiind
unul care se întrepătrunde şi cu alte domenii, precum teologia, filosofia, sociologia, istoria
religiilor, istoria universală sau naţională ş.a. Este un subdomeniu al istoriei Bisericii, care
tratează istoria bisericilor individuale, pentru o perioadă determinată de timp.
În încercarea de a contribui la scrierea şi cunoaşterea istoriei eclesiastice, volumul de
faţă, reuneşte mai mulţi autori, clerici şi laici, cu diverse subiecte din acest domeniu de
cercetare. Autorii fac parte dintr-un larg spectru confesional, aceştia fiind „romano-catolici,
greco-catolici, armeano-catolici, ortodocşi sârbi, evanghelici-lutherani, baptişti şi creştini
după Evanghelie” (p. V). Aria tematică se întinde pe „mai multe perioade de timp diferite,
începând cu Evul Mediu mijlociu şi încheind cu cea modernă şi contemporană” (p. V),
studiile fiind ordonate în mod cronologic.
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În paginile sale, volumul cuprinde şaptesprezece studii, un articol, cinci relatări de
evenimente şi trei recenzii de volume tematice. Studiile conţinute sunt bazate pe documente
de arhivă, parte din ele inedite, care ajută la completarea istoriei unor confesiuni, unor
personalităţi clericale sau a unor evenimente istorice. Se remarcă faptul că, deşi volumul
reuneşte mai mulţi autori de la mai multe confesiuni, s-a urmărit cercetarea istorică şi nu
polemica teologică sterilă, des întâlnită în mediul interconfesional, precum şi în cel
universitar şi academic. Astfel, în acest volum se găsesc studii biografice (despre Johann
Drauth, Paul de Vuko, Petar Petrovici, L’udovit Augustin Boor, Ivan Bujna, Márton Áron,
Episcopii Cisar şi Scheffler, martiri catolici bulgari), un studiu despre erezia pauliciană din
evul mediu, un studiu despre funcţii clericale, două studii despre aşezăminte clericale, două
studii despre baptişti, două studii despre creştinii după Evanghelie, un studiu despre istoria
greco-catolicilor, dar şi un studiu teologic despre eutanasiere. Totodată, studiile sunt
împărţite pe trei paliere ale volumului: şase studii sunt incluse în Oameni şi credinţe între
evul mediu şi zorii modernităţii, cinci în Diversitate şi modernitate confesională şi şase în
Biserica sub regimurile totalitare.
De asemenea, mai sunt prezente şi relatări de evenimente culturale şi religioase care
au suscitat interesul pe plan local, şi nu numai, precum sesiuni ştiinţifice, expoziţii sau
lansări de carte. Cartea ocupă un loc special în viaţa fiecărui cercetător, de aceea sunt
incluse şi trei recenzii a unor apariţii recente de istorie catolică şi creştină după Evanghelie.
Volumul se încheie cu un articol meditativ, scris de un prelat greco-catolic, privind
România: paşi îndărăt în dialogul ecumenic, ce se doreşte a fi un răspuns istoric la
documentarul despre Patriarhul Justinian Marina, realizat de Trinitas TV – Televiziunea
Patriarhiei Române.
Acest volum nu va fi unul unic, chiar dacă este inedit prin apariţia sa, pentru că
„volumul este primul dintr-o serie ce se doreşte a fi continuată, astfel încât să rememoreze
evenimentele importante care au marcat istoria Bisericii şi să dezvăluie faptele istorice
relevante, într-un context amplu, în strânsă legătură cu schimbările structurale care au
influenţat viaţa religioasă a comunităţilor de credinţă” (p. X).
Apariţia acestui volum este salutară pentru că el contribuie, şi următoarele vor urma
acelaşi traseu, la o mai bună cunoaştere a vieţii eclesiastice din spaţiul românesc, încadrat
în cel european.
Bogdan Emanuel Răduţ
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