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IN HONOREM
Acad. DAN BERINDEI – 90

Printre academicienii care impun prin ţinută şi erudiţie, Dan Berindei
face o figură aparte. Îl recomandă, deopotrivă, o operă care însumează aproape
600 de volume, studii şi articole, dar şi un traseu biografic care cu greu ar mai
putea fi egalat în zilele noastre (aproape un secol de istorie trăită). Membru al
unei familii legate de naşterea României moderne, numărând miniştri, membri ai
Parlamentului, arhitecţi, avocaţi, cu studii în Franţa, a fost fascinat de la vârstă
fragedă de aceşti „depozitari de trecut, de istorie, de poveşti adevărate despre
România”, pe care-i regăsea în propriul univers familial.
Martor a trei epoci, crescut într-o atmosferă în care discuţiile referitoare
la Primul Război Mondial, la Marea Unire erau o constantă firească a oricărei
familii, Dan Berindei îşi rememorează pasiunea faţă de istorie ca firească.
Familia intelectual-politică în care ajunge, inclusiv prin căsătorie (să nu uităm că
la nunta sa au participat Iuliu Maniu sau Dinu Brătianu, iar naş a fost Gheorghe
Brătianu), avea să-i furnizeze prilej de bucurii, dar şi de suferinţe. Epurările din
perioada comunistă au lovit crunt familia Berindei, reunirea ei a presupus
depăşirea unor traume, iar supravieţuirea pasiunii pentru istorie a fost supusă
unor încercări greu de evaluat de către cei de azi.
Dan Berindei este nu doar un martor, un consumator de istorie, ci şi un
creator, un supravieţuitor prin patriotismul şi ataşamentul faţă de neam şi ţară.
Cu siguranţă, pasiunea faţă de istorie, istoria modernă a României, pentru care a
manifestat un constant interes, l-a salvat şi i-a permis să depăşească obstacolele.
Mai mult, paradoxal, a rămas un optimist. Experienţa istorică personală, care,
poate, în viziunea unora l-ar fi putut îndrepta spre un pesimism explicabil, a fost
constant modelată de reflecţiile pe marginea ultimelor două secole, ale
frământărilor unei naţiuni care-şi căuta elite, o formă statală, un statut european.
O lectură, fie şi sumară a bibliografiei operei domniei sale, ne arată un
istoric interesat de tot ceea ce a însemnat evenimente istorice care au modelat
esenţial o anumită temporalitate semnificativă pentru ceea ce continuăm să
aprofundăm ca fiind modernizarea noastră. Anii 1821, 1848, 1866, 1881 – ca
repere cronologice esenţiale, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Alexandru
Ioan Cuza sau Carol I – ca personalităţi reprezentative sunt permanent în centrul
reflecţiilor sale. Dan Berindei rămâne prin excelenţă un istoric al secolului al
XIX-lea, un pasionat al descoperirii acelor generaţii şi a motivaţiilor profunde
care le-au animat în construirea unui stat modern european în acest spaţiu.
„După o întreagă viaţă, am uneori impresia că sunt contemporan al
timpurilor şi oamenilor pe care i-am cunoscut”, spunea la un moment dat. O
nostagie, explicabilă nu de fuga dintr-un prezent în care nu se regăseşte, ci de
tenacitatea de a căuta sursele adevăratei Românii, a generaţiilor care nu au făcut
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concesii şi n-au renunţat la sacrificii pentru a clădi un prezent şi, mai ales, un
viitor mai bun.
Pentru a-i înţelege, academicianul Dan Berindei a început, demult, o
lungă călătorie. Care l-a purtat de nenumărate ori în faţa documentelor de arhivă,
a corespondenţei private sau diplomatice, a presei, a jurnalelor şi a memoriilor.
Nu a ezitat să editeze volume întregi de documente, cel mai adesea ca o
continuare a eforturilor unor predecesori iluştri, şi ca o consecinţă firească a unei
necesităţi: românii nu-şi cunosc suficient documentele propriului trecut.
În buna tradiţie a şcolii interbelice româneşti de istorie, a tratat toate
subiectele care i-au stârnit curiozitatea, nu doar după o îndelungă cercetare a
surselor edite şi inedite, dar şi făcând apel la un cadru comparativ, care i-a
permis să situeze mai bine proiectele revoluţionare de la 1821 şi 1848, sau
dezvoltarea statului român modern.
Perioada postdecembristă îl vede ca pe unul dintre cei mai activi
membri ai Academiei Române, un istoric de foarte mare importanţă, un
modelator de caractere, inţiator al unor importante proiecte culturale şi neobosit
apărător al patrimoniului naţional.
Ca un gest cu implicaţii majore, academicianul Dan Berindei a donat
Academiei Române 50 de hectare, situate în judeţul Teleorman, oraşului Craiova
– al cărei cetăţean de onoare este – propria sa bibliotecă, gesturi care
completează profilul unui intelectual pentru care o asemenea practică culturală
reprezintă, deopotrivă, un exerciţiu de memorie, o consacrare a unei genealogii
ilustre şi o transmitere a unei moşteniri preţioase generaţiilor viitoare.
Acum, la împlinirea a 90 de ani, vă dorim, Domnule Academician Dan
Berindei, ani mulţi, împliniri şi aceeaşi putere de muncă şi de cutezanţă în lupta
cu vremurile.
La mulţi ani Domnule Academician Dan Berindei!

Redacţia

ARHEOLOGIE–ISTORIE

REPERE CRONOLOGICE CU PRIVIRE LA HALLSTATTUL
MIJLOCIU ÎN OLTENIA
SIMONA LAZĂR

∗

Cultura Basarabi, caracteristică pentru Hallstattul mijlociu din Oltenia, a
fost privită, deseori, ca o „sinteză culturală”, apariţia ei fiind rezultatul evoluţiei
fondului local hallstattian, la care se adaugă influenţele culturale sudice şi
sud-vestice.
Dacă discutăm despre începutul culturii Basarabi, trebuie amintite aici
relaţiile cu sudul Peninsulei Balcanice, implicând, în general, Hallstattul
timpuriu din spaţiul carpato-dunărean. Capacul de pixidă, din mormântul nr. 37
de la Kerameikos (Athena), este similar unei piese lucrate cu mâna şi decorată
cu incizii, descoperită la Babadag în nivelul II1. Aceasta demonstrează că faza
Babadag II exista ca atare în secolul al X-lea a. Chr. Pe de altă parte, fibulele din
nivelul cu ceramică imprimată, de tip Cozia, de la Brad, jud. Bacău, îşi găsesc
analogii la Vrocastro, în Creta, în mormintele de incineraţie, provenind din
„Bone enclosure” XII, asociate cu ceramică protogeometrică şi geometrică
timpurie2. Fibula cu nodozităţi pe arc a fost, pentru prima dată, publicată şi
datată de A. Vulpe3, care a plasat această descoperire printre reperele cele mai
sigure ale cronologiei Hallstattului timpuriu din România4. Între timp, s-a mai
descoperit la Brad încă un exemplar asemănător5. În cronologie absolută, acesta
ar putea fi datat în intervalul cuprins între secolele al XI-lea – începutul secolului
al X-lea a. Chr.
Relaţia cu protogeometricul se poate face însă şi prin intermediul
mormântului nr. 27 de la Athena – „Agora”, şi al mormintelor din
necropola de la Kerameikos, ambele conţinând ceramică protogeometrică,
∗
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; simonalazar@yahoo.com
1
B. Hänsel, Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der älteren
Hallstattzeit an den unteren Donau, Bonn, 1976, p. 133.
2
Chr. Blinkenberg, Les fibules grecques et orientales, Kopenhagen, 1926, p. 83.
3
A. Vulpe, Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien (Die Basarabi-Kultur), în „Dacia”,
NS. 9, 1965, pp. 119, fig. 8.
4
Idem, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien,
PBF. VI, 9, München, 1990, p. 104-105.
5
V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1995, p. 22.
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datată în secolul al X-lea a. Chr. Aceste două descoperiri conţin arme de
fier, inclusiv topoare cu aripioare (Ärmchenbeile)6, asemănătoare
exemplarului descoperit pe Insula Banului. Autorii săpăturii de pe Insula
Banului7 propuneau următoarea cronologie internă a aşezării: materialele
provenite din sectorul A, care conţine mai ales ceramică imprimată şi
incizată, sunt considerate mai timpurii, avându-se în vedere mai ales
ornamentele imprimate şi incizate, presupuse a fi de tradiţie Gârla Mare;
sectorul B, unde au apărut şi două gropi cu ceramică exclusiv canelată, ar
aparţine unei faze mai târzii. Datarea, propusă de autorii săpăturii, era
Hallstattul vechi, respectiv Ha A şi B8.
Ulterior, încadrarea cronologică a acestui grup cultural a fost
reconsiderată. Brăţara de bronz, cu secţiunea rotundă, capetele îngroşate
suprapuse, ornamentată cu linii gravate în W-uri, şi-ar putea găsi o analogie
(după părerea noastră, nu foarte convingătoare) în depozitul de la Alba Iulia
– Partoş9. La Partoş, acest tip de brăţară se găseşte asociat cu o fibulaochelari şi cu fibule cu nodozităţi. Depozitul îi aparţine seriei BâlvăneştiVinţ10 şi este datat în secolele al VIII-lea – al VII-lea a. Chr., dar ar putea fi
şi cu un secol mai vechi, având în vedere discuţia de mai sus, cu privire la
fibulele-ochelari de la Vergina.
Toporul de fier cu aripioare este asemănător celor din depozitul de
la Bârlad11 (Ha. B2 – respectiv secolul al IX-lea a. Chr.) şi Vinţ, depozite
datate în secolul al VIII-lea a. Chr. Dacă mai menţionăm şi faptul că
toporul de fier cu aripioare a apărut în sectorul B al aşezării de pe Insula
Banului, cel în care predomină ceramica canelată, iar brăţara, a cărei datare
poate fi puţin mai târzie, a fost găsită în sectorul A, care conţine mai ales
ceramică imprimată şi incizată, atunci putem să reconsiderăm cronologia
internă a aşezării de pe Insula Banului12.
B. Hänsel13 a subliniat, în lucrarea sa despre sfârşitul epocii
bronzului şi începutul epocii fierului la Dunărea de Jos, asemănările dintre
6

A. Wesse, Die Ärmchenbeile der alten Welt. Ein Beginn der Eisenzeit im őstlichen
Mitteleuropa, UPA, 3, Bonn, 1990.
7
S. Morintz, P. Roman, Un grup hallstattian timpuriu în sud-vestul României – Insula
Banului, SCIV, 20, 3, 1969, pp. 393-423.
8
Ibidem, p. 420.
9
A. Vulpe, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in
Rumänien, PBF VI, 9, München, 1990, p. 105.
10
M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, Editura
Academiei, 1977, p. 161 şi urm.
11
Ibidem, p. 144.
12
S. Morintz, P. Roman, op. cit.; B. Hänsel, op. cit., p. 151 urm; A. Vulpe, Zur
Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabi Kultur, în: „Dacia”, NS, 30,
1986, p. 59; idem, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in
Rumanien, PBF. VI, 9, München, 1990, pp. 104-105.
13
B. Hänsel, op. cit., p. 212.
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ceramica decorată prin imprimare, de tip Pšeničevo, de la Ovčarovo
(Bulgaria) şi cea din mormintele de la Athena – „Kerameikos”, confirmând
datarea întregului grup în secolele X – IX a. Chr., iar pentru descoperirile
de pe Insula Banului, „grupul Ostrov”, cum l-a numit el, propunea o
încadrare între sfârşitul secolului al XI-lea – începutul secolului al X-lea şi
prima jumătate a secolului al IX-lea a. Chr.
Nu pare plauzibilă încadrarea cronologică făcută de către Marian
Gumă14, care consideră, influenţat de cronologia joasă, propusă de Valentin
Vasiliev15, că topoarele din fier cu aripioare (Ärmchenbeile) ar trebui datate
cu precădere în intervalul Ha. B2-B3, iar grupul cultural Insula Banului ar
exista în intervalul cuprins între începutul secolului al IX-lea şi prima
jumătate a secolului al VIII-lea.
În ceea ce priveşte datarea ceramicii imprimate (avem în vedere
grupurile Insula Banului, Pšeničevo, Čatalka, Čepina), în general, au fost
remarcate analogiile cu decorul protogeometricului târziu16; dar, chiar şi
urnele villanoviene din Italia Centrală, respectiv Tarquinia I (secolul X-IX
a. Chr.) ar putea fi luate în discuţie17. Aceeaşi încadrare cronologică a fost
propusă şi pentru grupul cultural Cozia – Brad18, cu o ceramică
asemănătoare în multe privinţe, care a fost datat tot între secolele al X-lea
şi al IX-lea a. Chr. Din cele expuse, apare ca plauzibilă datarea grupului
Insula Banului între secolele al X-lea şi al IX-lea a. Chr., perioadă care ar
putea constitui etapa a doua a Hallstattului timpuriu, şi care ar fi urmată, în
zonă, de ceramica de tip Basarabi.
Trebuie amintit aici că au fost semnalate, în sud-vestul Olteniei, o
serie de descoperiri de tip Gornea-Kalakača19, grup ceramic bine
reprezentat mai ales în Banat şi în Clisură. Chiar şi în cadrul descoperirilor
de pe Insula Banului au apărut şi câteva fragmente ceramice ornamentate în
stil Gornea-Kalakača. Din păcate, cât timp nu este prezentat întregul
context arheologic, aceste descoperiri nu clarifică prea mult situaţia.
Rămâne deschisă, deci, în continuare, ipoteza potrivit căreia cele două
grupe ar fi doar parţial contemporane. Partea de sud-vest a Olteniei ar putea
să fie inclusă în aria de răpândire a ceramicii de tip Gornea-Kalakača, cu
14

M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Bibliotheca
Thracologica, IV, Bucureşti, 1993, p. 207-208.
15
V. Vasiliev, Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania, în: „Acta” MN,
20, 1983, p. 46-49, 51.
16
B. Hänsel, op. cit., passim.
17
H. Hencken, Tarquinia, Villanova and the Early Etruscans, Cambridge-Mass, USA,
1968.
18
A. László, O aşezare hallstattiană la Cozia, jud. Iaşi, în „ArhMold”, 7, 1972,
pp. 207-204; B. Hänsel, op. cit., p. 134 şi urm.
19
G. Crăciunescu, La culture Basarabi dans le sud-ouest de l’Oltenie, în „Der
Basarabi Komplex în Mittelund Sudosteuropa”, 1996, p. 79-92, pl. 2/6; 4/1, 3, 5; 5, 1 şi harta
(pl. 8).
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toate că, după cum vom vedea mai jos, posibilitatea existenţei paralele a
celor două grupe ceramice ni se pare mai probabilă.
Cercetările întreprinse la Gornea, jud. Caraş Severin, dar şi în alte
localităţi din sud-vestul Banatului, au permis identificarea, în această zonă, a
unor aspecte ceramice distincte, caracterizate prin decor incizat, asemănătoare
materialelor de tip Bosut III a, care au fost considerate de Marian Gumă ca
aparţinând grupului Gornea-Kalakača20.
Descoperirile de la Gornea au avut calitatea de a clarifica situaţia. În
primul dintre cele patru puncte, „Căuniţa de Sus”21, a fost găsită exclusiv
ceramică Gornea-Kalakača; în al doilea punct, „Ţărmuri”22, au fost
identificate două niveluri: cel vechi, cu materiale de tip Gornea-Kalakača,
urmat de unul mai nou, care conţine ceramică Basarabi. În cel de-al treilea
punct, „Pod Păzărişte”, deşi s-a efectuat un sondaj, redus ca amploare, s-a
observat un nivel cu materiale asemănătoare celor din primul nivel de la
„Ţărmuri”, tăiat de o groapă cu ceramică Basarabi. De aici, concluzia că
între purtătorii culturii Gornea-Kalakača şi cei ai culturii Basarabi este
exclusă contemporaneitatea. Ultimul punct, „Căuniţa de Jos”, a oferit doar
material Basarabi.
Ar mai trebui amintit faptul că, în nivelul I de la „Pod Păzărişte” au
fost găsite şi câteva materiale de tip Insula Banului, ceea ce demonstrează,
pe de o parte, anterioritatea ceramicii imprimate de tip Insula Banului faţă
de cultura Basarabi, iar pe de altă parte, pledează pentru
contemporaneitatea dintre grupul Gornea-Kalakača şi Insula Banului.
A. Vulpe consideră că este vorba despre un import Insula Banului în
aşezarea de la Gornea23. Din prezentarea situaţiei de mai sus rezultă, după
opinia noastră, cu mare probabilitate, contemporaneitatea celor două tipuri
ceramice, Insula Banului şi Gornea-Kalakača, de fapt două centre de
producţie a olăriei respective, fiecare cu propriul sistem de ornamentare.
Acest fapt ar explica cel mai bine interferenţele culturale dintre cele două
arii.
O altă problemă care a rămas deschisă se referă la cât de mult s-a
răspândit ceramica aparţinând grupului Gornea-Kalakača şi Insula Banului în
Oltenia. Grupul Insula Banului este atestat, cu precădere, în bazinul Timocului
şi, sub formă de elemente izolate, şi în cel al Moravei Mari, în nord-estul
Serbiei24 şi nord-vestul Bulgariei25. În Oltenia, cele mai multe descoperiri,
20

M. Gumă, op. cit., p. 196 şi urm.
M. Gumă, Date privind descoperirile hallstattiene de la Gornea, în: „Banatica”, 5,
1979, pp. 115-180.
22
Ibidem.
23
A. Vulpe, Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabi Kultur,
în „Dacia”, NS, 30, 1986, pp. 57-58.
24
M. Jeftić, Keramika starijeg gvozdenog doba na centralno balkanskom područjui,
Beograd, 1983, pl. 7/8; 15, 22; idem, Stamped pottery of Insula Banului type and the beginnings of
21
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aparţinând acestui grup cultural, se află de-a lungul Dunării. Prezenţa acestor
tipuri de decor ceramic în interiorul Olteniei, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, este
atestată, deocamdată, doar prin descoperiri disparate, fără un context bine
asigurat.
Poziţia stratigrafică a culturii Basarabi, în raport cu orizontul anterior,
este mai clară la Gornea26, localitate din Banat, pe Dunăre, dar şi în alte câteva
staţiuni situate în puncte mai îndepărtate de Oltenia. Ne referim, mai întâi, la
aşezările de pe „Gardina na Bosutu”, lângă Vašica, în Srem (Serbia), care au fost
reanalizate de Predrag Medović prin prisma noilor date obţinute în urma
săpăturilor de la Kalakača şi din alte staţiuni dunărene ale Serbiei27. N. Tasić, pe
baza materialelor descoperite în aşezarea de la „Gardina na Bosutu” şi în
nivelele cu ceramică incizată din mormântul colectiv nr. II de la Kalakača,
precum şi în nivelul V al aşezării de la Gomolava, a definit grupul Bosut, în care
se diferenţiază trei faze evolutive, ca fiind cuprins în intervalul 850/800 – 650
a. Chr.28.
Mai târziu, P. Medović29, reconsiderând stratigrafia de la „Gardina na
Bosutu”, la care se adăugau noi date oferite de săpăturile de la Kalakača şi din
alte staţiuni dunărene, aduce precizări: Bosut III a (900 – 750 a. Chr.), Bosut III
b (paralelizat cu cultura Basarabi, respectiv 750 – 550 a.Chr.), Bosut III c (550 –
300 a. Chr.); el considera că aşezarea de la Kalakača ar fi reprezentativă pentru
faza Bosut III a.
Cu ocazia publicării monografiei Kalakača şi corelarea materialelor de
aici cu descoperiri din alte arii culturale, Medović a prezentat cele trei faze din
evoluţia aşezării, prima etapă (A), pe baza analogiilor cu Kastanas IV şi cu
elementele Gáva fiind plasată la sfârşitul secolului al XI-lea şi începutul
secolului al X-lea a. Chr. A doua etapă, cuprinsă între secolele X – IX a. Chr., se
referă la materiale de tip Bosut III a şi corespunde descoperirilor de tip GorneaKalakača din Banat30.
the Basarabi culture in Serbia, în (ed. H. Ciugudean, N. Boroffka) The Early Hallstatt Period
(1200-700 B. C.) in South-Eastern Europe, Alba Iulia 1994, pp. 129-142; M. Stoić, Gvozdenog
doba u basenu Velike Morava, Beograd-Svetozarevo, 1986, pl. 7/11, 12; 8/1, 2; 14/6; 27/2; 28/4,
8; 29/4, 7; V/8.
25
B. Hänsel, op. cit., p. 151 şi urm. (cu lista descoperirilor).
26
M. Gumă, Date noi privind descoperirile hallstattiene de la Gornea, în: „Banatica”, 5,
1979, p. 115-180; idem, Câteva observaţii asupra grupului Bosut, în SCIVA 32, 1981, pp. 43-66;
idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat, în: „Banatica”, 7, 1983, pp. 65-138;
idem, Civilizaţia epocii fierului în sud-vestul României, p. 208 şi urm.
27
P. Medović, Naselja starieg gvozdenog doba u jugoslovenskom Podunavlju, Beograd,
1978, p. 16 şi urm şi p. 26 şi urm.
28
N. Tasić, Bosutska grupa, nova kultura starijeg gvozdenog doba na podrucju
Vojvodine i severne Srbije, în: „Materiajali” VII, Beograd, 1971, pp. 61-63; idem, An Early Iron
Age Collective Tomb at Gomolava, în: „Archaeologia Jugoslavica”, 13, Beograd, 1972, pp. 27-37.
29
P. Medović, Naselja starieg gvozdenog doba u jugoslovenskom Podunavlju, Beograd,
1978, p. 40.
30
Idem, Kalakača. Naselje ranog gvozdenog doba, Novi Sad, 1988, pp. 450-451.
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În acest context, analiza necropolei de la Vergina, publicată de
M. Andronikos şi Ph. Petsas şi reluată ulterior, între alţii, de Wolfgang
Radt31, ne poate oferi câteva puncte de plecare, atât pentru cronologia
absolută, cât şi pentru cea relativă. Inventarele funerare din necropola de la
Vergina conţin piese ce au bune analogii în descoperirile considerate ca
aparţinând perioadei Basarabi.
Sunt de menţionat fibulele-ochelari cu mijlocul arcului în forma
cifrei 8, care în Oltenia apar însă mai târziu (vezi necropola tumulară de la
Balta Verde, tumulul 12, datat de A. Vulpe în secolul al VIII-lea a. Chr. şi
în depozitele de tip Bâlvăneşti-Vinţ, datate, în principal, tot în secolul al
VIII-lea a. Chr.). Dar, alte forme de ace32, pe care le regăsim şi în
necropola de la Ticvaniul Mare33 şi în depozitul de la Cornuţel din Banat34,
pandantive inelare asemănătoare cu cele de la Ghidici, Hunia sau Desa, jud.
Dolj35, şi o diademă de bronz, care are însă un decor diferit de cea de la
Hinova, vin în sprijinul datării necropolei de la Vergina într-un interval
larg de timp, din secolele XI – X până spre secolele IX – VIII a. Chr. În
necropola din Macedonia, armele depuse în morminte sunt lucrate atât din
bronz, cât, mai ales, din fier, acestea din urmă devenind frecvente în
Oltenia, în perioada Basarabi.
În sudul Dunării, materiale cu decor tipic Basarabi, descoperite în
Bulgaria, au fost recent studiate de A. Agre36, ele fiind datate, în general, în
secolul al VIII-lea a. Chr.
Despre începutul culturii Basarabi s-a discutat avându-se în vedere
anumite piese de metal, care pot fi bine încadrate cronologic37. Ne limităm a
aminti principalele concluzii, care se pot răsfrânge şi asupra situaţiei din Oltenia.
31
W. Radt, Die früheisenzeitliche Hüghelnekropole bei Vergina in Makedonien.
Beiträge zu italischen und griechischen Bronzefunden, PBF, XX, 1, München, 1974, pp. 98-147.
32
Ibidem, pl. 38, pp. 29-31.
33
M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, pp. 168 şi urm, şi
p. 296, pl. 24, 25.
34
I. Stratan, O nouă descoperire hallstattiană din Banat, în: SCIV 15, 4, 1964, pp. 523528, fig. 3, 4.
35
A. Oancea, Depozitul de bronzuri de la Ghidici, în: SCIV, 23, 4, 1972, pp. 537-552;
A. Oancea, C. M. Tătulea, Depozitul de bronzuri de la Ghidici – addenda, în: SCIV, 25, 2, 1974,
pp. 255-263.
36
A. Agre, Keramik des typs Basarabi aus Bagačina bei Lom, Nord Bulgarien, în:
„Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova”, Sofia, 2008, pp. 140-168.
37
A. Vulpe, Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien (Die Basarabi-Kultur), în: „Dacia”
NS. 9, 1965, pp. 105-132; idem, Archäologische Forschungen und Historiche Betrachtungen über
das 7. bis 5. Jh. im Donau-Karpatenraum (Cercetări arheologice şi interpretări istorice privind
secolele VII-V î. Ch. în spaţiul carpato-dunărean), în: „Mem. Antiq”, 2, 70, pp. 115-214; idem,
The cultural unity of the North Thracian tribes in the Balkano-Carpathian Hallstatt, în „Journal of
Indoeurpean Studies”, 2, 1, 1974, pp. 1-21; idem, Zur Definition und Verbreitung der BasarabiKultur, în: (ed. P. Medović) „Die ältere Eisenzeit in der Wojwodina und ihre Verbreitungen mit
anderen donauländischen und benachbarten Gebieten, Materijali”, 19, Novi Sad, 1981, pp. 179189; idem, Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabi Kultur, în:
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Fibula cu două resorturi, având arcul din miez de fier, cu bronz
supraturnat, cu secţiune pătrată sau rombică, şi portagrafa în formă de clepsidră
este răspândită mai ales în nord-vestul Serbiei38 şi vestul României39. Acest tip
de fibulă îl întâlnim în necropola tumulară de la Balta Verde40, la Basarabi41,
Ostrovul Mare42. Ea este prezentă şi în depozitele de bronzuri de la Hunia şi
Ghidici43, situate în sudul judeţului Dolj, care se încadrează în aceeaşi perioadă.
A mai fost găsită la Sviniţa – Piatra Elişovei (judeţul Mehedinţi), precum şi la
Moldova Veche44, şi a fost datată în secolul al VIII-lea – al VII-lea a. Chr.
Fibulele din fier cu două resorturi şi corpul în formă de arcuş
(Zweischleifige Bogenfibeln) sunt frecvente în nord-vestul Peninsulei Balcanice
şi în aria de răspândire a culturii Basarabi. Din această categorie face parte şi
fibula din fier cu bronz supraturnat şi patru nodozităţi pe arc (Zweischleifige
Knotenfibeln), de la Moldova Veche şi Iaz45, din Banat, descoperite în mediu
Basarabi, precum şi cea de la Bâlvăneşti46 şi Ostrovul Mare47, în Oltenia. Fibule
de acest tip mai sunt menţionate în depozitele de la Alba Iulia „Partoş”, şi în
depozitul de la Vinţu de Jos48, încadrate de M. Petrescu-Dîmboviţa în seria Vinţu
de Jos Vaideei49, care se datează în secolul al VIII-lea a. Chr., prin analogie cu
fibule de acelaşi fel din Slovenia şi Bosnia50.
Ipoteze cu privire la cronologia de început a culturii Basarabi au mai
fost făcute şi de către O. Dörrer, care, acordând o importanţă deosebită relaţiei
dintre descoperirile ceramice şi prezenţa fibulelor de tip Violinbogenfibel, crede
că ar putea considera începutul datării ceramicii Basarabi încă de la sfârşitul
„Dacia”, NS, 30, 1986, pp. 49-90; idem, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der
Hallstattzeit in Rumänien, PBF. VI, 9, München, 1990, p. 106 şi urm.
38
P. Popović, M. Vukmanović, Vajuga-Pesak, Early Iron Age cemetery, Beograd, 1998,
pp. 31-32.
39
S. Gabrovec, Dvozankaste ločne fibule: doprinos k problematici začetka želesne dobe
na Balkanu, Godišnjak-Sarajevo, 1970, p. 29, k.8; T. Bader, Die Fibeln in Rumänien, PBF. XIV,
6, München, 1983; B. Teržan, The Early Iron age in Slovenian Styria, Ljubljana, 1980, p. 214, k.9.
40
D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), în:
„Materiale”, 2, 1956, p. 251-490, fig. 65, 69/1, 81/1-2, 84, 90/1, 103/1, 110/5-6, 125/6, 127/1-3,
6, 7.
41
Vl. Dumitrescu, La nécropole tumulaire du premier âge du fer de Basarabi, în
„Dacia”, NS. 12, 1968, p. 177-260, fig. 22/6-11; A. Vulpe, Zur Entstehung der geto-dakischen
Zivilisation. Die Basarabi Kultur, în: „Dacia”, NS, 30, 1986, p. 59.
42
T. Bader, op. cit., p. 27/183, 28/214-216, 29/217-220, 222, 223; E. Ciocea Safta,
Necropola tumulară de pe Ostrovul Mare, în: SCIVA, 47, 2, 1996, p. 159-190.
43
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., pl. 400/17, 402/12.
44
M. Gumă, op. cit., p. 223.
45
Ibidem, p. 227.
46
T. Bader, op. cit., pl. 31/241.
47
E. Ciocea Safta, Necropola tumulară de pe Ostrovul Mare, în SCIVA, 47, 2, 1996,
pp. 159-190, fig. 10/3.
48
M. Gumă, op.cit., p. 228.
49
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 161, pl. 360/4-5; T. Bader, op. cit., pl. 31/347-348.
50
S. Gabrovec, op. cit., p. 27 şi urm.; B. Teržan, op. cit., p. 213, k.7.
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secolului al X-lea51. În momentul de faţă, această ipoteză nu pare a beneficia de
argumente suficient de convingătoare.
Pandantivul inelar de bronz (Ringanhänger), descoperit în tumulul 7,
mormântul 4, de la Basarabi, a fost găsit şi într-un mormânt tumular de
incineraţie de la Sofronievo, regiunea Vraca din Bulgaria52. Tot la Sofronievo au
fost găsiţi, în acelaşi context, şi doi butoni în formă de rozetă, care au analogii în
unul dintre mormintele necropolei de la Čaušica (Macedonia), unde sunt asociaţi
cu fibule-ochelari. În necropola din Macedonia găsim analogii şi pentru piesa
ovală, lucrată din tablă de aur, în tehnica „au repousse”, descoperită întâmplător
într-un tumul de la Izvorul Bârzei – judeţul Mehedinţi53. Necropola de la
Čaušica a fost datată, iniţial, de către V. R. d’A. Desborough, pe baza unui
skiphos cu decor protogeometric târziu în secolul al VIII-lea a.Chr.54.
Pandantivele circulare, cu peduncul de prindere, au fost descoperite atât
pe malul stâng al Dunării, la Ghidici, Hunia şi Desa, cât şi pe malul sârbesc şi
bulgăresc55. Piese similare s-au găsit la Gornea – „Ţărmuri”, „Pod Păzărişte” şi
în depozitul de bronzuri de la Liubcova – „Ţiglărie”56.
Trebuie amintite aici şi pandantivele aviforme din depozitele de la
Hunia şi Ghidici57, care se aseamănă cu cele găsite în inventarul tumulului 5 de
la Moldova Veche – „Ostrov”58. Aria de răspândire a acestui tip de pandantiv
cuprinde zonele dunărene ale Ungariei şi Serbiei, sud-vestul României şi nordvestul Bulgariei; acest tip îl găsim însă şi în zone mai îndepărtate, cum ar fi
Grecia şi Insulele Mării Egee.
Toate aceste descoperiri, în măsura în care pot fi legate de cultura
Basarabi, ne sugerează datarea în secolul al VIII-lea a. Chr. Spre această
încadrare ne orientează şi cuţitele de luptă cu mânerul în forma literei „T”, de la
Basarabi, Ostrovul Mare şi Balta Verde, prezente izolat pe podişul Glasinac, în
Bosnia, dar şi în Carintia şi în Picenum (Novillara), care pot fi încadrate în a
doua jumătate a secolului al VIII-lea a. Chr.59.

51
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În 1990, în lucrarea dedicată spadelor scurte, pumnalelor şi cuţitelor de
luptă de pe teritoriul României, A. Vulpe realizează o analiză structurală şi
evolutivă a necropolelor de la Basarabi şi Balta Verde, reluând problema
cronologiei şi periodizării culturii Basarabi. Se arăta aici, că se disting clar, în
momentul de faţă, doar două faze60 în evoluţia acestui grup ceramic. La rezultate
asemănătoare a ajuns şi Biba Teržan, care în sinteza sa despre prima epocă a
fierului în Styria Slovenă face o analiză combinatorie şi structurală a necropolei
de la Basarabi61. În necropola de la Basarabi, cel mai vechi mormânt era
considerat cel din tumulul 3, care a fost datat chiar la sfârşitul secolului al IX-lea
a. Chr.
Din păcate, nu avem nicăieri în Oltenia o fază de început a culturii
Basarabi, în care să persiste clar elemente de tip Insula Banului sau GorneaKalakača, deşi existenţa unei astfel de faze a fost presupusă de M. Gumă62 şi de
G. Crăciunescu63. Situaţiile clare, din punct de vedere stratigrafic, de la Gornea
şi Iaz-Dâmb, ne arată mai curând o ceramică Basarabi deja constituită, cu un
repertoriu bine definit de forme şi ornamente, care suprapune grupul GorneaKalakača.
Grupul Gornea-Kalakača nu beneficiază de o cronologie absolută foarte
sigură, dacă ţinem cont de faptul că fibula găsită la Kalakača, care a fost pusă în
legătură cu un exemplar din Slovenia, datat Ha. B2, şi cu fibula de la Bădeni,
jud. Cluj64, seamănă foarte bine cu o fibulă găsită în aşezarea hallstattiană
timpurie de la Racoş, jud. Braşov (asociată cu ceramică canelată de tip
Mediaş)65. Rămâne însă deschisă ipoteza că grupurile Gornea-Kalakača şi Insula
Banului ar fi doar parţial contemporane. Trebuie amintit şi faptul că au fost
semnalate importuri reciproce în ariile celor două grupări ceramice, mai multe
situaţii similare putând fi menţionate în bazinul Moravei Mari. De asemenea, la
Gornea, în aşezarile de tip Gornea-Kalakača de la „Ţărmuri”, „Pod Păzărişte” I
şi Iaz – „Dâmb” au fost găsite materiale de tip Insula Banului. Pe de altă parte,
în aşezarea de pe Insula Banului a fost găsită ceramică ce ar putea aparţine
tipului Gornea-Kalakača66.
Sfârşitul perioadei Basarabi, cel puţin pentru Oltenia, a fost considerat
momentul de început al necropolei de la Ferigile, respectiv secolul al VII-lea
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Ibidem, pp. 106-120 şi Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die
Basarabi Kultur, în: „Dacia”, NS, 30, 1986, p. 52 şi urm.
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M. Gumă, op. cit., p. 219.
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G. Crăciunescu, La culture Basarabi dans le sud-ouest de l’Oltenie, în „Der
Basarabi Komplex în Mittelund Sudosteuropa”, 1996, p. 79.
64
T. Bader, op. cit., p. 21, pl. 2/8.
65
A. Ursuţiu, în: F. Costea, Augustin – Tipia Ormenişului. Comuna Augustin, jud.
Braşov. Monografie arheologică, Braşov, Editura C2 Design, 2006, p. 155 urm, pl. 31/2.
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a. Chr.67. Acest terminus ad quem pentru cultura Basarabi a fost determinat de
constatarea că în cea mai veche fază, Ferigile descoperiri specifice Basarabi nu
mai apar, iar piesele de metal din inventarele mormintelor ce aparţin fazei vechi
Ferigile reprezintă, toate, tipuri mai recente. Prin urmare, se poate spune că
necropolele de tip Basarabi din Oltenia îşi încetează existenţa în jur de 650
a. Chr.

CHRONOLOGICAL REFERENCES REGARDING THE MIDDLE
HALLSTATT PERIOD FROM OLTENIA
(Abstract)
The chronology of the Early Hallstatt from Oltenia has a first stage
characterized by the grooved ceramics; it might be dated, in the absolute
chronology, roughly, in the 12 th – 11th centuries B.C. The second stage, with
imprinted ceramics of Insula Banului – Gornea – Kalakača type is dated in the 10th – 9th
centuries B.C., being followed by the Basarabi culture that begins the earliest at the end
of the 9th century or the beginning of the 8th century. End of the period the Basarabi, at
least for Oltenia, has been considered the starting date of cemetery at Ferns, respectively
VII century BC.
Keyword: chronology, Oltenia, period Basarabi, the middle Hallstatt.
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DOMENIUL MĂNĂSTIRII STREHAIA
∗

ILEANA CIOAREC

Mănăstire olteană, ctitorie a neamului Craioveştilor, care au
împodobit-o, au înzestrat-o cu averi şi au hărăzit-o a fi mănăstire de călugări,
Strehaia reprezintă un însemnat lăcaş de cult şi cultură românească. Aceasta, ca
şi alte lăcaşe de cult, a primit încă de la întemeiere numeroase moşii de la ctitorii
săi. La aceste danii s-au adăugat şi cumpărările de moşie, realizate de către
egumenii mănăstirii de-a lungul timpului.
Reconstituirea stăpânirii mănăstirii Strehaia asupra moşiilor şi satelor
Bresniţa, Slătinicu, Cocicodia, Albuleşti, Busu sau Drăguleşti, Rocşoreni,
Cotoruia, Cernaia, Stănceşti, Stângăceaua şi Strehaia s-a putut realiza în urma
analizei riguroase a documentelor aflate în Condica Mănăstirii Strehaia1.
Tipologia documentelor, referitoare la aceste moşii, este extrem de variată atât
datorită numărului mare de documente, cât şi perioadei de timp în care se
încadrează acestea. Se întâlnesc hrisoave ale domnitorilor din Ţara Românească,
din secolele XV-XVII, dar şi zapise de vânzare-cumpărare, cărţi de hotărnicie,
de judecată, de răscumpărare şi de mărturie.
Dintre moşiile care s-au aflat în stăpânirea mănăstirii Strehaia, le putem
menţiona pe următoarele:
Moşia Stănceşti a fost consemnată într-un hrisov emis la 1 septembrie
1499-31 august 15002. La 1 septembrie 1607-31 august 1608, Radu Şerban a
întărit moşia şi rumânii din Stănceşti3. În anul 1622, mai mulţi megiaşi au
∗
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: ileanacioarec@yahoo.com
1
Există patru variante de condici, referitoare la mănăstirea Strehaia, două aflate la
Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale şi una la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale
Dolj. La Bucureşti se găsesc: manuscrisul numărul 32 şi manuscrisul numărul 714, ambele
intitulate „Condică a mănăstirii Strehaia, coprinzătoare de toate documentele aceştii mănăstiri,
cercetate şi regulate din porunca mării sale prea înălţatului nostru domn Barbu Dimitrie Ştirbei, de
comisia întocmită pentru înscrierea în condici a documentelor mănăstireşti de obşte. Anul 1852”.
Primul are 107 file, conţinând 78 de copii de pe documente dintre anii 1514-1819, iar al doilea 73
de file şi cuprinde 139 de copii de pe documente. Manuscrisul de la Craiova (inventar nr. 7) are 87
de file şi cuprinde 78 de copii de pe documente. Documentele au fost transcrise de Simeon
Marcovici şi Grigore Alexandrescu. Exemplarul din „Condica sfintei mănăstiri Strehaia”, aflat la
Biblioteca Academiei Române, are 130 de file şi cuprinde cărţi şi zapise referitoare la moşiile
mănăstirii. Condica a fost întocmită în 1791 de către Dionisie Eclesiarhul şi în ea sunt cuprinse
documente dintre anii 1514-1790.
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2011, p. 17.
3
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mărturisit că stăpâneau a treia parte din moşia Stănceşti4. La 10 mai 1643,
domnitorul Matei Basarab a întărit lui Mihăilă paharnic, fiul lui Ghiorghie din
Bresniţa, stăpânirea peste părţile de ocină din Stănceşti, cumpărate de bunicul
său, Dragomir, de la Buică, Stoenilă, Sfărloagă, Crăciuneasă, Gorul, Miculeancă,
Pătru şi Dumitru. La 1 septembrie 1649 – 31 august 1650, Matei Basarab a
cumpărat de la Mihai Argetoian mai multe ocini în Stănceşti5, pe care, la 6
martie 1853, le-a dăruit ctitoriei sale, Strehaia6. La 17 septembrie 1730, 6 boieri,
şi anume: Barbu Iupceanu, Preda căpitan Cernăianul, Preda Zăgăianu, Mihai
Tâmneanu, Laţco Vlădăşescu, Conda Cernăian, au fost desemnaţi de către
Cesariceasca Administraţie să judece procesul dintre Mihai, feciorul lui Mihăilă,
şi Partenie, egumenul mănăstirii Strehaia, pentru moşia Stănceşti. Cei şase,
însoţiţi de Vintilă portarul, deplasându-se la faţa locului şi analizând actele de
proprietate puse la dispoziţie de cele două părţi, au decis ca primii să
stăpânească jumătate din moşie, iar lăcaşul de cult cealaltă jumătate7.
La 13 februarie 1732 şi 13 martie 1732, mănăstirea Strehaia s-a judecat
şi cu Mihai Ciulei pentru moşia Stănceşti8. La 13 aprilie acelaşi an, Cesaricesca
Administraţie a desemnat 12 boieri pentru a stabili hotarele moşiei Stănceşti şi a
pune capăt procesului dintre Mihai Ciulei şi mănăstirea Strehaia9. La 14 iunie
1732, cei 12 boieri hotarnici s-au deplasat la faţa locului şi, după ce au analizat
actele de proprietate, puse la dispoziţie de cele două părţi, au constatat că Mihai
Ciulei şi ceata lui nu au avut niciodată moşie în Stănceşti10. La 15 iunie acelaşi
an, Mihai Ciulei împreună cu ceata lui s-au adresat lui Partenie, egumenul
mănăstirii Strehaia, susţinând că nu vor mai ridica niciodată vreo pretenţie
asupra moşiei Stănceşti11. La 6 iulie 1732, Cesariceasca Administraţie a
confirmat mănăstirii Strehaia stăpânirea asupra moşiei Stănceşti, pentru care
Partenie, egumenul lăcaşului de cult, se judecase cu Mihai Ciulei, Dragotă şi
Lupul12. La 6 martie 1742, banul Craiovei, Antonache Caliarh, i-a dat mănăstirii
Strehaia o carte de întărire asupra moşiei Stănceşti „ot sud Mehedinţi de peste tot
hotarul, cu tot venitul din hotar până în hotar”. În acest an, Iane diaconul, fiul lui
Mihai Ciulei, şi popa Ion Tomescul au susţinut că au şi ei dreptul să stăpânească
în Stănceşti. Egumenul mănăstirii, Ilarion, i s-a adresat domnitorului Mihai
Racoviţă, cerându-i să desemneze boieri hotarnici care să se deplaseze la faţa
locului şi să constate cine era adevăratul stăpân al moşiei. Boierii desemnaţi,
deplasându-se la Stănceşti şi analizând actele de proprietate puse la dispoziţie de
4
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cele două părţi, au constatat că Iane diaconul şi Ion Tomescul nu au stăpânit
niciodată moşie în Stănceşti13. Stăpânirea mănăstirii asupra moşiei Stănceşti a
fost confirmată şi de către domnitorul Mihai Racoviţă la 27 aprilie 174214. La
1 septembrie 1777, Sandu Strâmbeanu căpitan, Costandin Butoiu căpitan şi
Dumitru Socolescu au fost desemnaţi, la cererea moşnenilor ce aveau moşie în
Stănceşti, de către ispravnicul judeţului Mehedinţi, Diamandi biv vel stolnic, să
hotărască această moşie dinspre Stângăceaua şi Şuşiţa. Cei doi, deplasându-se la
faţa locului împreună cu Mihai slujbaş, desemnat ca portărel, în prezenţa
moşnenilor şi a egumenului Theofil protosinghel al mănăstirii Strehaia au trecut
la măsurătoarea moşiei lăcaşului de cult dinspre Stângăcele: „Pe vale pe apa
Stăngăcelii din hotarul Salbelor ce iaste al sfintei mănăstiri din gura Văii Peştilor
din drumul Strehăei, valea în jos până în Colnicul Meilor în hotarul cel vechi al
Stângăcelii din Faţă ce iaste al sfintei mănăstiri Strehaia în Colnic lângă drum”.
A fost stabilit şi hotarul moşiei dinspre Şuşiţa: „Piatra din cornu ce iaste în
culme în Colnicul Meilor, culmea în sus pân în hotarul Salbelor, iar pe dos pen
obârşiile vâlcelelor pe unde să împreună făgetu cu gorunetu”. A mai fost aleasă
şi partea lui Costandin Bică, a fratelui său Barbu şi a verilor lor, Barbu şi Radu,
pe care o cumpărase moaşa lor, Neacşa, soţia lui Stancu Bică, de la Andraş, la 23
februarie 1650. Tot ei au mai ales şi partea lui Radu şi a fratelui său Costandin, a
unchiului lor popa Costandin, a lui Gruia şi Dumitraşco, cumpărată de moaşa
lor, Muşa, la 15 aprilie 1697. A mai fost aleasă şi partea lui Ion Gruescu şi a lui
Barbu, fiul proigumenului Inochentie15. În acelaşi an, 1777, a fost realizată de
către Sandu căpitan, Costandin căpitan, Ion Socolescu şi Dumitru Socolescu şi
hotărnicia părţii din moşia Stănceşti, stăpânită de Ion Gruescu16. La 6 iulie 1785,
P. Crăsnariu biv vel şetrar şi Ioan Crăsnariu au fost trimişi de către clucerul
Gheorghe Şuţu, caimacamul Craiovei, să aleagă părţile de moşie din Stănceşti
ale lui Costandin Bâzscă, Radu Bârlogeanu şi Costandin, de cele ale mănăstirii
Strehaia. Cei doi s-au deplasat la faţa locului unde au fost chemate şi cele două
părţi. Theofan, egumenul mănăstirii, le-a cerut celor doi boieri hotarnici să nu
mai realizeze o nouă hotărnicie moşiei Stănceşti, susţinând că aceasta fusese
deja hotărnicită la 14 iunie 1732 şi 1 septembrie 1777. După ce au analizat
cărţile de hotărnicie, puse la dispoziţie de egumen, şi au constat că între cele
două părţi nu exista niciun fel de litigiu, cei doi boieri hotarnici au hotărât să nu
mai realizeze o nouă hotărnicie, iar mănăstirea şi moşnenii să stăpânească moşia
Stănceşti la fel cum au făcut-o şi până acum17. La 11 aprilie 1795, Ilie Gruescu
ot Urezani a vândut 200 de stânjeni din partea sa de moşie din Stănceşti
mănăstirii Strehaia, cu suma de 115 taleri. Ceilalţi 80 de stânjeni rămaşi i-au fost
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dăruiţi aceluiaşi lăcaş de cult18. La 17 august 1800, moşia, aşa cum rezultă şi din
„Catastih de toate lucrurile sfintei mănăstiri Strihăi mişcătoare şi nemişcătoare”,
se afla în stăpânirea mănăstirii Strehaia19. Aceeaşi situaţie s-a menţinut şi la 2
octombrie 181620. Satul nu este menţionat de Catagrafiile din anii 1819 şi 1833.
În anul 1833, aşezarea se afla în stăpânirea mănăstirii Strehaia. În perioada
1833-1845, satul Stănceşti a fost vândut în întregime moşnenilor, care sunt
menţionaţi ca proprietari ai acestuia de Catagrafia judeţului Mehedinţi din anul
184521.
Moşia Cotoruia este menţionată într-un hrisov emis la 3 august 1514,
prin care Neagoe Basarab îi dăruieşte lui Manea, Micul, Pavel, Marco,
Dragomir, Pobrot, Sofica, Luibeiu, Iubu, Brata, Muşat, Baiul, Cotoruia de la
gura Văii Bune în sus şi Valea Bună toată până în ocina lui Fiat22. La 27 ianuarie
1575, Alexandru II Mircea întăreşte Muşei, Voicăi şi Neacşei, fetele lui Stoica,
stăpânirea asupra moşiei Cotoruia23. La 6 mai 1577, acelaşi domn confirmă lui
Necula vătaf stăpânirea asupra unei părţi de moşie din Cotoruia, cumpărată de la
Stana şi de la soţul ei, popa Barbu, cu 2.800 de aspri24. La 21 mai 1583, Mihnea
Turcitu întăreşte lui Radu de la Runcu parte de ocină în Cotoruia, cumpărată de
la Stoica cu 1.500 de aspri25. La 8 iunie 1584, Petru Cercel întăreşte lui Cozma şi
fiilor săi stăpânirea asupra părţii de moşie din Cotoruia, pe care o moştenise de
la tatăl său vitreg, Micleuş: „Câte se va alege din câmp şi din pădure şi din apă şi
de peste tot hotarul”. Cozma a reclamat domnului că Avram, nepotul de fiică al
lui Miclăuş, susţine că bunicul său nu i-a lăsat nicio parte din moşia Cotoruia.
Petru Cercel, după ce a cercetat, ajutat de toţi dregătorii din divan, cele spuse de
ambele părţi, a constatat că cele susţinute de Avram sunt neadevărate26. La 27
mai 158927 şi 20 iulie 158928, Mihnea Turcitul a confirmat lui Stepan vătaf
stăpânirea asupra unor „ogoare” din Cotoruia, cumpărate cu câte 400 de aspri de
la Stănilă, Dragomir, Lăudat, respectiv de Lupu şi Dragomir. La 8 iunie 1596,
Mihai Viteazul a întărit lui Radu paharnic partea de moşie din Cotoruia şi Valea
18
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22
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Bună, cumpărată de la Dragomir cu 500 de aspri29. La 3 ianuarie 1607, Radu
Mihnea confirmă lui Dae şi fiilor săi stăpânirea peste a treia parte din Cotoruia,
pe care o avea moştenire de la mama sa, Stana30. În acelaşi an, tot Radu Mihnea
a întărit lui Oprea din Jirovul de Jos stăpânirea peste două ogoare, cumpărate de
la Barbu cu 100 de aspri31. La 22 decembrie 1688, Florica, soţia lui Mihai
Cernăianu, împreună cu fii săi, Preda, Vasile şi Nicola, au dăruit mănăstirii
Strehaia partea lor de moşie din Cotoruia, fără rumâni: „Din câmp, din pădure,
din apă, din silişte şi din livezi cu fân şi de preste tot hotarul”32. Mănăstirea a
mai primit, ca danie, de la Preda Sabie Goală o altă parte din moşia Cotoruia, în
suprafaţă de 200 de stânjeni33. La 2 decembrie 1742, Antonache vel ban al
Scaunului Craiovei a desemnat 6 boieri hotarnici să aleagă partea din Cotoruia, a
mănăstirii Strehaia, de partea boierilor Vlădoieni34. Dania făcută mănăstirii
Strehaia de către Preda Sabie Goală a fost reconfirmată şi de fiul său, Costandin
Cernăianul, la 13 ianuarie 174735. La 19 mai 1766, Şerban Fratoştiţeanu i-a
dăruit mănăstirii Strehaia partea lui de moşie din Cotoruia: „Din câmpu, din
pădure şi de prin toate hotarăle şi cu vadul de moară”36. La 8 iunie 1766,
Costandin Râioşan biv căpitan şi Popa Ioan proinprotopop au fost desemnaţi de
către ispravnicul judeţului Mehedinţi, Nicola biv vel serdar, să hotărască moşia
Cotoruia37. La 18 noiembrie 1777, egumenul Teodosie a reclamat autorităţilor
faptul că, Matei şi Dumitru Cernăianu, împreună cu cetaşii lor, au călcat hotarele
mănăstirii38. La 8 decembrie acelaşi an, popa Ivan proinprotopop a mărturist că a
fost desemnat, împreună cu Costandin Râioşanu, de către ispravnicul judeţului
Mehedinţi, Nicola biv vel serdar, să aleagă hotarele moşiei Cotoruia ale
mănăstirii Strehaia39. La 29 august 1778, Costandin Poenaru biv vel sluger şi
Ioniţă Argetoianu biv vel sluger, desemnaţi de autorităţile judeţului Mehedinţi,
au stabilit hotarele moşiei Cotoruia40. În anul 1800, aşa cum rezultă şi din
„Catastihul de toate lucrurile sfintei mănăstiri Strihăi atât mişcătoare cât şi
nemişcătoare”, întocmit la 17 august, moşia Cotoruia se afla în stăpânirea
mănăstirii Strehaia41. Tot mănăstirea era proprietar al moşiei şi în anul 181642.
29
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După anul 1816, moşia a fost cumpărată de vornicul Ioan Ştirbei, care este
menţionat ca proprietar de Catagrafia judeţului Mehedinţi din anul 181943.
Moşia Cernaia este menţionată într-un hrisov emis la 3 august 1514,
prin care Neagoe Basarab le dăruieşte lui Manea, Micul, Pavel, Marco,
Dragomir, Pobrot, Sofica, Luibeiu, Iubu, Brata, Muşat şi Baiul moşia respectivă,
cumpărată de la Preda, Păun, Bratu, Ionciu, de la fiii Dumitresei, Dumcilesii şi
Miclăuşei, cu 62 de florini. Baiul şi-a lăsat partea de moşie fiilor săi. Unul dintre
aceştia, Filip, i-a vândut-o lui Stepan vătaful din Cernaia44. La 8 iunie 1584,
Petru Cercel întăreşte lui Cozma şi fiilor săi stăpânirea asupra părţii de moşie din
Cernaia, pe care o moştenise de la tatăl său vitreg, Micleuş: „Câte se va alege din
câmp şi din pădure şi din apă şi de peste tot hotarul”. Cozma i-a reclamat
domnului faptul că, Avram, nepotul de fiică al lui Miclăuş, susţine că bunicul
său nu i-a lăsat nicio parte din moşia Cotoruia. Petru Cercel, după ce a cercetat,
ajutat de toţi dregătorii din divan, cele spuse de ambele părţi, a constatat că cele
susţinute de Avram sunt neadevărate45. La 27 mai 1589, Mihnea Turcitul a
confirmat lui Stepan vătaful din Cernaia stăpânirea asupra celei de-a patra părţi
din moşia Cernaia, cumpărată de la Baicul cu 4.000 de aspri46. Stăpânirea a fost
reîntărită la 20 iulie 159047. La 8 iunie 1596, Mihai Viteazul a întărit lui Radu
paharnic partea de moşie din Cernaia şi Valea Bună, cumpărată de la Dragomir
cu 500 de aspri48. La 2 decembrie 1742, 6 boieri hotarnici au fost desemnaţi de
către banul Craiovei, Antonachie, să realizeze hotărniciile moşiilor Cernaia,
Cotoruia şi Valea Bună49. În anul 1758, are loc un proces pentru nişte stânjeni de
moşie între Coandă Surdul, fiul său, Constantin Dumitraşcu, şi Şerban
Fratoştiţeanu50. În perioada august 1758 – 5 iunie 1761, Scarlat Ghica le-a
poruncit caimacamilor Craiovei să judece pricina dintre cele două părţi.
Neînţelegerile dintre acestea se vor agrava: Coandă Surdul şi fiul său ajung să-l
rănească grav pe Costandin, nepotul lui Şerban Fratoştiţeanu51. La 6 iulie 1761,
caimacamii Craiovei au hotărât arestarea lui Coandă şi a fiului său52. La 19 mai
1766, Şerban Fratoştiţeanu i-a dăruit mănăstirii Strehaia partea lui de moşie din
Cernaia: „Din câmpu, din pădure şi de prin toate hotarăle şi cu vadul de
43
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moară”53. La 8 iunie acelaşi an, Nicola biv vel serdar, ispravnicul judeţului
Mehedinţi, l-a desemnat pe căpitanul Costandin Râioşanu şi pe proinprotopopul
Ioan să hotărnicească moşiile Cernaia, Valea Bună şi Cotoruia, dăruite de Şerban
Fratoştiţeanu biv vel logofăt za arie mănăstirii Strehaia. La 18 noiembrie 1777,
egumenul Teodosie a reclamat autorităţilor faptul că, Matei şi Dumitru
Cernăianu, împreună cu cetaşii lor, au călcat hotarele mănăstirii54. La 8
decembrie acelaşi an popa Ivan proinprotopop a mărturisit că a fost desemnat
împreună cu Costandin Râioşanu, de către ispravnicul judeţului Mehedinţi,
Nicola biv vel serdar, să aleagă hotarele moşiei Cernaia ale mănăstirii Strehaia55.
Procesul dintre cele două părţi a continuat şi în anul 1778. Astfel, la 16 februarie
1778, Divanul Craiovei l-a însărcinat pe Constandin Poenaru biv vel sluger şi pe
Ioniţă Argetoianu biv vel sluger să aleagă părţile de moşie ale mănăstirii
Strehaia şi ale moşnenilor56. La 29 august 1778, aceleaşi persoane, desemnate de
către autorităţile judeţului Mehedinţi, au stabilit hotarele moşiei Cotoruia, atât în
prezenţa reprezentanţilor mănăstirii Strehaia, cât şi a moşnenilor cernăieni57. La
17 august 1800, potrivit „Catastihului de toate lucrurile sfintei mănăstiri Strihăi
atât mişcătoare, cât şi nemişcătoare”, moşia Cernaia se afla în stăpânirea
mănăstirii Strehaia58. Situaţia s-a menţinut la fel şi în anul 181659. După această
dată, moşia a fost cumpărată de vornicul Ioan Ştirbei, care este menţionat ca
proprietar de Catagrafia judeţului Mehedinţi din anul 181960.
Moşia Stângăceaua este menţionată într-un hrisov emis la 12
septembrie 1534, prin care Vlad Vintilă voievod le-a întărit lui Vlaicu mare
logofăt din Piscani, lui Mihnea stolnic şi lui Badea, stăpânirea asupra moşiei
Stângăceaua. Aceasta i-a aparţinut lui Radu din Spinişor şi fratelui său, Vlad,
însă le-a fost confiscată „pentru rea hiclenie” de către Vlad Înecatul (15301532).
Radu din Spinişor a fost acuzat că în perioada în care era strângător de
biruri în judeţul Jiul de Jos ar fi fugit cu birul şi haraciul ţării, în total 30.000 de
aspri. Voievodul a poruncit să fie prins şi ucis, iar averea să-i fie confiscată61. La
5 mai 1607, Radu Şerban confirmă lui Radu şi fiilor lui stăpânirea asupra unei
părţi din moşia Stângăceaua, cumpărată de la Stan şi de la Potrical, cu 60.000 de
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aspri62. După această perioadă, satul Stângăceaua s-a divizat în Stângăceaua din
Faţă şi Stângăceaua din Dos.
Stângăceaua din Faţă şi Stângăceaua din Dos. La 16 septembrie 1614,
Radu Mihnea le-a întărit lui Radu, Preda şi Răduţ 24 de locuri în Stângăceaua
din Faţă şi din Dos, pe care le moşteniseră de la moşul lor, Preda. Răduţ, soţul
jupânesei Calea, a mai cumpărat de la Mara, soţia clucerului Preda Ţânţăreanu,
şi de la fiii ei, partea lor de moşie din Stângăceaua, cu 12.000 de aspri63. În anul
1617, Stoica, fost mare logofăt, şi Lupu, fost mare paharnic, au cercetat pricina
dintre Răduţu din Stângăceaua şi Mihai din Coţofeni, pentru ocinele
Stângăceaua din Faţă şi Stângăceaua din Dos64. După moartea lui Răduţu, cele
două moşii i-au rămas soţiei sale, Calea, şi fiului său, Nicola. Stăpânirea celor
doi asupra moşiilor Stângăceaua din Faţă şi Stângăceaua din Dos le-a fost
confirmată şi de către Gavrilă Movilă, la 12 septembrie 1619, după ce a judecat
„pâra” adresată divanului domnesc de către Mara şi fiii săi, Mihai şi Dumitru.
Cei trei au susţinut că ei au vândut doar moşia Stângăceaua fără rumâni. Au vrut
să li se permită să-şi strămute rumânii de pe moşia Stângăceaua pe alte moşii şi
sate. Domnul le-a cerut reclamanţilor să aducă 12 boieri, care să jure că cele
relatate de ei sunt adevărate. Neputându-i aduce pe cei 12, Mara şi cei doi fii ai
săi au fost nevoiţi să renunţe la rumânii de pe moşia Stângăceaua. Calea a mai
cumpărat şi partea lui Stanciu din Stângăceaua, împreună cu trei rumâni, cu
suma de 1.300 de aspri65. La 1 septembrie 1629 – 31 august 1630, Mihai
clucerul şi fratele său Dumitraşco postelnic i-au vândut lui Preda vornicul din
Ceplea partea lor de moşie din Stângăceaua din Dos şi din Stângăceaua din Faţă,
împreună cu rumânii, cu 30.000 de aspri66. La 21 martie 1633, Matei Basarab i-a
reconfirmat lui Preda vornicul stăpânirea asupra părţii de moşie din Stângăceaua
din Dos67. După moartea lui Preda vornicul, fiii şi fiicele acestuia, anume:
Ghiorghe vornic din Sărdăneşti, Dumitraşcu paharnic, Mihai spătar, Paraschiva,
Preda şi Iudita i-au vândut partea lor de moşie, împreună cu rumânii,
domnitorului Matei Basarab. La 10 aprilie 1649, Lupu şi fraţii săi, Damaschin şi
Matei, s-au vândut rumâni lui Matei Basarab împreună cu părţile lor de moşie
din Stângăceaua din Faţă. Anterior, ei fuseseră rumâni ai lui Buroalgă din
Stângăceaua, însă acesta le-a permis să se răscumpere în schimbul plăţii a 1.800
de bani68. La 6 noiembrie 1649, Neagoe postelnic din Poiană, Vlăduţul postelnic
62
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din Târgul Gilortului, Udrea postelnic din Bercii (Bârcii), Barbul postelnic din
Roşiia, Neagul paharnic din Bălceşti, Rustea postelnic din Târgul Jiu, Drosul
postelnic din Braloştiţa, Stănilă postelnic din Vălcăneşti, Pătru postelnic din
Tălpăşeşti, Preda căpitan din Strehaia, Costandin paharnic din Cernaia, Balica
postelnic din Stănceşti au fost desemnaţi să hotărnicească moşiile Stângăceaua
din Faţă şi Stângăceaua din Dos69. La 11 decembrie 1649, Matei Basarab i-a
dăruit mănăstirii Strehaia moşiile Stângăceaua din Faţă şi Stângăceaua din Dos.
Domnitorul cumpărase moşiile de la Ghiorghe vornic din Sărdăneşti,
Dumitraşco paharnic, Mihai spătar, Paraschiva, Preda şi Iudita, fiii şi fiicele lui
Preda Cepleanu, cu 60.000 de aspri. Preda Cepleanu cumpărase moşiile de la
spătarul Mihai Coţofeanu şi de la clucerul Dumitraşco Spineanu70. La 8 februarie
1650, Matei Basarab i-a reconfirmat mănăstirii Strehaia stăpânirea asupra
moşiilor Stângăceaua din Faţă şi Stângăceaua din Dos71. În acelaşi an, Iorga
portar a fixat hotarele moşiei Stângăceaua de Jos. Acestea erau următoarele:
„Hotarul din sus, dinspre Strehaia, piatra Banului, hotarul Stănceştilor, apa
Motrului, piatra din Crivină, 3 plopi mari, siliştea cea bătrână, Vălceaua cu
Fântână, ulmul mare, hotarul Coşcodelii, hotarul Bresniţii de Jos, şi iarăşi piatra
Banului”72. Stăpânirea mănăstirii Strehaia, asupra moşiilor Stângăceaua din Faţă
şi Stângăceaua din Dos, a fost reîntărită la 16 martie 165373 şi 6 martie 166074.
La sfârştiul secolului al XVII-lea, cele două părţi de sate s-au unit,
formând satul Stângăcelele. La 10 aprilie 1702, domnitorul Constantin
Brâncoveanu a desemnat 12 boieri să aleagă şi să hotărască moşia
Stângăcelele75. Peste două zile, mitropolitul Ţării Româneşti, Teodosie, s-a
adresat celor 12 boieri hotarnici, cerându-le să aleagă corect hotarele moşiei
Stângăcelele, ameninţându-i că, în caz contrar, vor avea de suferit: „Hierul,
pietrile să putrezească şi să se monească, iar trupurile voastre în veci să stea
întregi pe topite şi pe dezlegate, parte şi lăcaş să aveţi la un loc cu Iuda şi cu
afurisitul Arie”76. La 8 mai 1702, cei 12 boieri au stabilit hotarul moşiei
Stângăcelele: „Din hotarul Stănceştilor în jos unde se împreună cu hotarul Şuşiţi
şi până unde se împreună cu hotarul Ioneştilor şi de acolo în curmeziş drept în
Sadina Păduceilor în piatră şi de acolo drept la vale pân Lunca Fârlăului prin
semne până la păr, la drumul cel mare în piatră şi de acolo drept sare apa
Motrului pân piatră la stejar, la vad de aci pe apă în sus până în piatra din crivine
şi drept peste câmp, la piatra din coastă din jos de siliştea cea bătrână de aci pe
69
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vale până la vâlceaoa fântânei de aci scursul vâlceli la deal peste câmp drept la
piatra de lângă copaci şi de acolo drept peste vale pân în copacii cei înfieraţi
până în dealul cel mare unde se împreună cu hotarul Corcodiei şi hotarul
Corcodiei77”. În Stângăcelele au continuat să aibă ocine şi alţi proprietari. Astfel,
la 20 martie 1717, Mirilescu Caplea, soţia lui Ionaşco Prodescu, călugărită sub
numele de Elisafta monahia, i-a dăruit mănăstirii Strehaia partea sa de ocină din
Stângăcelele78. La 14 noiembrie 1783, Ilie Gruescul i-a vândut lui Barbu
Stângăceanu partea lui de moşie din Stângăceaua, cu 8 taleri79. La 20 iunie 1785,
Divanul Craiovei i-a desemnat pe Radu Crăsnaru biv vel şetrar şi pe Ioniţă
Săulescu postelnicel să aleagă hotarele moşiei Stângăcelele. Egumenul
mănăstirii Strehaia, Teofan, a reclamat autorităţilor că un Constandin Butoi,
împreună cu cetaşii lui, au călcat hotarele moşiei80. La 15 iulie acelaşi an, cei doi
boieri hotarnici desemnaţi s-au deplasat la faţa locului şi, analizând cărţile puse
la dispoziţie de ambele părţi, au stabilit hotarul moşiei Stângăceaua. Acesta
începea din „plopul ce iaste în vadul vornicului Dragomir de către apus şi merg
semnele spre răsărit, din plop drept într-un merişor unde s-au pus piatră. Şi de
acolo drept în piatra veche, şi din piatra veche iar într-un păr unde s-au pus
piatră şi de aicea drept peste drum, pe la capul Luncii Fârnăului pe di la deal
unde s-au pus piatră. Apoi drept în deal unde s-au cercuit copaci şi drept iar în
deal, în Sadina Păduceilor, iar la un copac cercuit. Apoi tot din Sadina
Păduceilor pe dâlmă la copac încercuit şi de aicea drept la alt copac încercuit,
cam supt dâlmă. Şi iar dâlma Sadinii unde s-au pus piatră la gârniţa îngemărată,
apoi de aici curmeziş drept peste Valea Clainicului în gura Văii Teascului şi de
aici drept în deal, în culmea Clainicului de la vale de obârşia văii lui Vlad în
pisculeţ, unde s-au pus piatră de către hotarul sfintei mănăstiri Tismenii”81.
Moşia Stângăceaua nu mai este menţionată de catagrafiile din anii 1819 şi 1831.
Moşia Bresniţa este menţionată într-un hrisov emis la 16 martie 1568,
când Petru cel Tânăr a întărit lui Oxontie aga moşia Bresniţa „toată cu tot
hotarul”. Acesta primise moşia în urma căsătoriei cu Calea, fiica lui Matei şi a
Margăi Craiovescu. Oxontie s-a judecat cu Muica, Radu, Badea şi Voico cu
cetele lor. Aceştia susţineau faptul că în timpul domniei lui Pătraşcu cel Bun,
s-au judecat în faţa divanului domnesc şi cu Matei şi reuşiseră să demonstreze,
cu ajutorul a 12 boieri, că satul era al lor. Petru cel Tânăr i-a chemat la divan pe
cei 12 boieri jurători, care au susţinut că satul s-a aflat în stăpânirea lui Matei al
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Margăi. El devenise stăpân al aşezării în momentul căsătoriei cu Marga, fiica lui
Pârvu vornic Craiovescu82.
Începând cu anul 1607 şi până în 1800, sunt menţionate Bresniţa de Sus şi
Bresniţa de Jos.
Cele două sate sunt întărite urmaşilor lui Oxotie aga şi de către Radu
Şerban, la 1 septembrie 1607 – 31 august 160883. La 10 mai 1643, Matei
Basarab voievod a întărit lui Mihăilă paharnic, fiul lui Ghiorghe din Bresniţa,
cumpărături de părţi de ocină din Bresniţa de Sus şi din Bresniţa de Jos,
împreună cu rumânii. Aceste părţi de ocină fuseseră cumpărate de moşul său84.
În perioada 1643-1653, Bresniţa de Jos şi Bresniţa de Sus au fost cumpărate de
domnitorul Matei Basarab cu 5.400 de aspri, respectiv 200 de galbeni. La 16
martie 1653, acelaşi voievod îi dăruieşte mănăstirii Strehaia, din judeţul
Mehedinţi, satele Bresniţa de Sus şi Bresniţa de Jos, împreună cu rumânii85. La
16 iulie anul următor, mai mulţi locuitori din cele două sate au dat un zapis lui
Mihai clucerul şi Răduţul iuzbaşa, în care recunoşteau că au luat de la aceştia
300 de ughi cu dobândă pe două luni, obligându-se să dea 40 de lei în plus
pentru banii împrumutaţi86. Stăpânirea mănăstirii Strehaia asupra satelor
Bresniţa de Sus şi Bresniţa de Jos este confirmată şi la 6 martie 166087. La 7
iunie 1665, Radu Leon i-a reconfirmat mănăstirii Strehaia stăpânirea asupra
moşiei Bresniţa de Sus: „Tot satul şi cu toţi rumânii şi cu tot venitul den câmpu,
den pădure, den apă şi den şăzutul satului, de peste tot hotarul oricât se va
alege”. Domnul a mai confirmat lăcaşului şi stăpânirea asupra rumânilor, în
urma judecăţii cu Gruia din Pesceana. Cel din urmă a susţinut că o parte dintre
rumânii din Bresniţa i-ar fi aparţinut. Domnul, judecând împreună cu divanul
său, a constat că rumânii sunt ai mănăstirii şi nu ai lui Gruia88. La 18 octombrie
1668, acelaşi voievod a întărit mănăstirii ocina satului Bresniţa de Jos: „Din
câmpu, din pădure, din apă, toată de preste tot hotarul şi cu tot venitul, pre
hotarele cele bătrâne şi pre semne” în urma unei judecăţi cu Radu şi fraţii lui.
Aceştia au susţinut că ar fi stăpânit o parte din moşia Bresniţa de Jos şi că
mănăstirea le-ar fi acaparat-o. Domnul le-a cerut reclamanţilor să demonstreze
cu „cărţi de moşie” că cele spuse de ei sunt adevărate. Neputând demonstra cele
susţinute, Radu Leon a întărit mănăstirii Strehaia stăpânirea asupra întregii
moşii89. La 9 decembrie 1672, mai mulţi locuitori din Bresniţa de Jos, anume
Cârstea, Ion Bordea, Dragomir Călinescu şi fratele său, Gaşpar, Preda
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Bărbulescu şi Hamza Bordescu, au mărturisit că Radu Şelariul nu mai are moşie
în Bresniţa, fiindcă fraţii lui, Stanciul cel Roş şi Gârbovan, au vândut-o.
Locuitorii au susţinut că moşia acaparată de Radu Şelariul este a mănăstirii
Strehaia90. La 1 iunie 1674, Chirca banul Craiovei, Vintilă vel paharnic şi Barbu
vel sluger au dat carte arhiepiscopului Daniil de la Strehaia, prin care îi
permiteau să-i aducă înapoi pe rumânii care fugiseră de pe moşia Bresniţa şi nu
erau înscrişi la slujbă. Aceşti rumâni fuseseră cumpăraţi de Matei Basarab şi
dăruiţi lăcaşului de cult. În timpul domniei lui Constantin Şerban, ei s-au adresat
divanului domnesc, susţinând că Matei Basarab i-a împresurat pentru „năpăşti”
şi cerând să li se permită să se răscumpere. Domnitorul le-a permis rumânilor să
se răscumpere şi să se înscrie la slujbă. Egumenul Vasilie, văzând că un număr
din ce în ce mai mare de rumâni fugeau de pe moşia mănăstirii, s-a adresat lui
Grigorie Ghica. Domnitorul i-a permis egumenului să aducă pe moşie doar pe
rumânii care nu erau înscrişi la slujbă91. La 16 iunie 1674, 12 boieri, luaţi pe
răvaşe de către domnitorul Gheorghe Duca, au hotărnicit moşia Bresniţa de Jos a
mănăstirii Strehaia92. La 10 aprilie 1702, Sava, egumenul mănăstirii Strehaia, a
poruncit la 12 boieri să aleagă şi hotarele moşiei Bresniţa de Sus. În aceeaşi zi,
domnitorul Constantin Şerban s-a adresat şi el celor 12 boieri hotarnici,
cerându-le ca, după analiza actelor de proprietate, să realizeze hotărnicia moşiei
în cauză93. La 12 aprilie acelaşi an, mitropolitul Ţării Româneşti, Teodosie, le-a
cerut celor 12 boieri hotarnici să stabilească corect hotarele moşiei Bresniţa de
Sus. În caz contrar, boierii erau ameninţaţi că vor fi „procleţi, afurisiţi, anatema
de Domnul nostru Isus Hristos şi de 318 sfinţi părinţi de la Niceea şi de toate alte
sfinte soboare, aşijderea să fiţi şi de vlădica mea, herul pietrile să putrezească şi
să se topească, iar trupurile voastre în veci să stea întregi netopite şi nedezlegate,
parte de lăcaş să aveţi la un loc cu Iuda şi cu afurisitul Aria”94. La 8 mai 1703,
cei 12 boieri s-au deplasat la faţa locului şi au stabilit hotarele dintre moşii.
Astfel, hotarul moşiei Bresniţa începea „de spre hotarul Bălţaţilor din drumul cel
mare şi din piatra cea mare pe piscu la vale până în gura Husniţei la stejarul cel
înfierat în piatră şi de acolo drept pân semne la deal în faţă pân copacii cei
înfieraţi drept pe dosul Ştezăi pe semne pân lac până în matca Ştezăi şi pe matcă
în sus la fagul cel înfierat la capul piscului şi pe pisc la deal la faţă şi în sus pe
faţă pân copaci cei înfieraţi la capul poeni pe din jos şi pe semne pe marginea
poeni până în capul hotarului la trei gârniţe înferate în piatră unde să împreună
cu hotarul Sălătrucului, deci pe hotarul Sălătrucului pe drum la vale până în
piatră şi din piatră drept la faţă pe piscul pe din jos pe padina lui Gârbovan,
Furca Ursului, deci culmea în jos până în vie”95. În anul 1800, potrivit
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„Catastihului de toate lucrurile sfintei mănăstiri Strihăi atât mişcătoare, cât şi
nemişcătoare”, întocmit la 17 august, moşia Bresniţa se afla în stăpânirea
mănăstirii Strehaia96. Aceeaşi situaţie este menţionată şi de „Catastihul de
catagrafie a mănăstirii Strehaia”, întocmit la 2 octombrie 181697. În anii 181998,
183199 şi 1845100 moşia se afla în stăpânirea mănăstirii Strehaia.
La 26 iulie 1832, Ion Ciocazan, subocârmuitorul plăşii Motru a informat
ocârmuirea judeţului Mehedinţi că cei care strângeau dările în Bresniţa îi
încărcaseră mai mult pe locuitori la vin şi la grâu, şi impuseseră taxe mari la
ierbărit. Tot subocârmuitorul mai reclama că epistatul moşiei mănăstirii nu a luat
dijma şi claca. Ulterior, el s-a adresat din nou ocârmuirii judeţului, susţinând că
locuitorii au primit înapoi ceea ce li se luase în plus. El mai pretindea că doi
juraţi ai satului i-au instigat la revoltă pe locuitori şi le cerea autorităţilor să ia
măsurile necesare. Acestea au intervenit, iar cei doi agitatori au fost arestaţi101.
La 21 martie 1834, locuitorii de pe moşia Bresniţa s-au plâns Vorniciei din
Lăuntru, susţinând că arendaşul moşiei, Dincă Stolojan, îi „năpăstuia” la toate
„dăruile legiuite pentru pământ”. Ei cereau să fie desemnat un cinovnic
(funcţionar), care să cerceteze plângerea lor. Vornicia din Lăuntru a trimis o
adresă ocârmuirii judeţului Mehedinţi, cerându-i să desemneze o persoană care
să analizeze plângerea locuitorilor. A fost desemnat logofătul Nae Dobriceanu.
Nemulţumiţi de ancheta făcută, sătenii s-au adresat din nou Vorniciei, cerându-i
să desemneze un nou cinovnic. Ei susţineau faptul că, Nae Dobriceanu, în loc să
le facă dreptate, a trecut de partea arendaşului moşiei, care îi bătea şi îi aresta pe
cei care se răzvrăteau102. La 6 octombrie 1836, arendaşul Dincă Stolojanu s-a
adresat subocârmuitorului plăşii Motru, susţinând că mai mulţi locuitori din satul
Bresniţa au luat, cu prilejul dijmuirii porumbului, mai mult decât li se cuvenea,
ascunzându-l prin pătule. El cerea să fie instituită o comisie care să verifice
pătulele ţăranilor. Comisia creată a stârnit nemulţumirea locuitorilor bresniceni.
Aceştia s-au adresat ocârmuirii plăşii Motru, pretinzând că membrii acestei
comisii i-au dijmuit mai mult decât se cuvenea. La 16 august 1837, ţăranii s-au
adresat din nou ocârmuirii, plângându-se că arendaşul moşiei a refuzat să
primească dijma grâului din zece snopi una, ci din boabe. Cereau autorităţilor să
îi poruncească lui Dincă Stolojanu să primească dijma din fân103. În anul 1845,
mai mulţi clăcaşi din Bresniţa, nemulţumiţi de obligaţiile la care erau supuşi de
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către arendaşul Polizu, au fugit de pe moşie104. În decembrie 1863, în urma
secularizării averilor mănăstireşti, moşia a trecut în proprietatea statului.
Moşia Slătinic este menţionată într-un hrisov emis la 29 august 1594,
prin care Mihai Viteazul a întărit mănăstirii Glavacioc a patra parte din moşie,
dăruită de Marga, care îl primise ca zestre de la tatăl său, banul Matei105. Satul
fusese dăruit încă din timpul domniei lui Mihnea Turcitul. În timpul domniei lui
Mihai Viteazu, satul a fost acaparat de către Danciu fost mare vornic din
Brâncoveni şi de Manta mare paharnic. Nemulţumiţi, călugării de la mănăstirea
Strehaia s-au plâns domnului şi divanului domnesc, susţinând că satul era al lor
şi a fost acaparat de boierii menţionaţi mai sus. Analizând actele de proprietate,
puse la dispoziţie de către călugări, domnitorul a constatat că aşezarea era a
mănăstirii Strehaia, fiindu-i dată de Marga. La 26 iunie 1603, Radu Şerban a
confirmat mănăstirii Gura Motrului stăpânirea asupra satului Slătinicu, „tot cu
tot hotarul, din câmp şi din apă, şi din pădure şi cu toţi vecinici şi cu tot venitul”,
dăruit jumătate de către Stanciu postelnic şi soţia sa, Calea, iar jumătate de
David postelnic şi soţia lui, Maria. Cei patru dădeau acest sat mănăstirii pentru
pomenirea jupanilor Matei şi Barbu şi a părinţilor lor106. A rămas în stăpânirea
mănăstirii Gura Motrului până la începutul secolului al XIX-lea, când a intrat în
proprietatea mănăstirii Strehaia. În anul 1816, moşia Slătinicu se afla deja în
stăpânirea mănăstirii Strehaia107. Moşia a avut acelaşi proprietar şi în anii
1819108, 1831109 şi 1845110. În decembrie 1863, moşia a trecut, în urma
secularizării averilor mănăstireşti, în proprietatea statului.
Moşia Cocicodia este menţionată într-un hrisov emis la 24 mai 1575,
prin care Alexandru al II-lea Mircea întăreşte lui Pătru, Radu, Mihnea, Stan,
Voino, Hranu, Stăve, Baldovin, Lupu şi Cârstea stăpânirea asupra unei jumătăţi
din moşia Cocicodia, cumpărată de la Marcea cu 7.000 de aspri111. La 17 mai
1589, în hrisovul dat de Mihnea Turcitul, moşia Cocicodia apare ca fostă
proprietate a Craioveştilor. Pârvu Craiovescu o primise ca zestre de la tatăl său,
Neagoe. La rândul lui, i-a dăruit moşia fiicei sale, Marga112. Aceasta i-a dăruit
satul mănăstirii Glavacioc. Stăpânirea lăcaşului de cult asupra acestei moşii a
fost confirmată de către domnitorul Mihai Viteazul, la 29 august 1594113. La 26
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mai 1646, mai mulţi săteni din Cocicodia s-au vândut ca rumâni lui Matei
Basarab, împreună cu moşiile lor114. La 16 iunie 1646, 24 de boieri hotarnici au
hotărnicit moşia Cocicodia115. La 6 martie 1653, Matei Basarab a dăruit satul
Cocicodia mănăstirii Strehaia. Acesta moştenise satul de la părinţii săi. Aceştia
din urmă, dăduseră satul lui Cârstea Praja „pentru slujbă dreaptă”, care a permis
rumânilor să se răscumpere şi să devină oameni liberi. În timpul domniei lui
Matei Basarab sătenii ei s-au vândut ca rumâni împreună cu părţile lor de
moşie116. La 23 iunie 1654, Constantin Şerban i-a poruncit căpitanului Stan
Pahul de la Strehaia să-i urmărească şi să-i aducă înapoi pe rumânii din
Cocicodia, care fugiseră de pe moşia mănăstirii Strehaia. Domnitorul îi mai
cerea căpitanului să-i determine pe rumâni să-şi plătească birul şi să muncească
pe moşie, aşa cum făcuseră şi mai înainte117. Stăpânirea mănăstirii Strehaia
asupra satului Cocicodia a fost confirmată şi la 6 martie 1660118. La 1 iunie
1674, Chirca ban, Vintilă vel paharnic şi Barbu vel sluger i-au dat dreptul lui
Daniil arhiepiscop din Strehaia să urmărească şi să aducă înapoi pe nişte rumâni
din Coşcodia. Rumânii se prezentaseră în faţa domnitorului Constantin Şerban,
susţinând că fuseseră împresuraţi de Matei Basarab pentru năpăşti. Acesta, în
schimbul unei importante sume de bani, le-a permis să se răscumpere şi să se
înscrie la slujbă. În timpul domniei lui Grigorie Ghica, egumenul Vasile s-a
adresat domnitorului, susţinând că unii dintre rumânii care se răscumpăraseră nu
sunt înscrişi la slujbă. Prin urmare, Domnul a poruncit ca aceştia din urmă să
rămână rumâni ai mănăstirii119. La 29 iunie 1674, domnitorul Gheorghe Duca i-a
confirmat arhiepiscopului Daniil dreptul de a-i urmări pe rumânii care nu erau
înscrişi la slujbă120. La 28 ianuarie 1698, Laţco, împreună cu fiii săi, s-au
răscumpărat dând mănăstirii în locul lor trei ţigani121. Răscumpărarea este
confirmată şi la 28 ianuarie 1699122. La 14 iunie 1699, alţi rumâni din Coşcodia,
şi anume: Pătru, Vâlsan, Jăian, Radu, Barbu, Lupu, Mareş, Stan Drăghici, Laţco,
Neagoe şi Bălaci, s-au răscumpărat, dându-i mănăstirii, în locul lor, mai multe
familii de ţigani123. La 10 aprilie 1702, 12 boieri hotarnici, luaţi pe răvaşe
domneşti de către părintele Sava, au stabilit hotarele moşiei Cocicodia124. La 12
aprilie 1702, mitropolitul Teodosie le-a cerut celor 12 boieri desemnaţi de către
domnitor să meargă să aleagă hotarele moşiei Cocicodia125. La 8 mai 1702, cei
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12 boieri hotarnici au stabilit hotarele respectivei moşii dinspre moşiile
mănăstirii Motru. Aceasta începea din „dealul cel mare drept peste valea
Cosovăţului şi drept până în valea Corcodiei în stejarul cel înfierat şi de acolo
drept peste Valea Făuroi până în Obârşia Malomnicului în răscruce şi în sus pe
Valea Războinicului şi până în fântânile deci în piatra ce să hotăraşte cu
Albuleşti şi cu Bresniţa”126. A rămas în stăpânirea mănăstirii Strehaia până în
decembrie 1863, când, în urma legii secularizării averilor mănăstireşti, a trecut
în proprietatea statului.
Satul Strehaia este menţionat într-un hrisov emis la 17 mai 1589, prin
care Mihnea Turcitu a întărit lui Nica al doilea postelnic şi soţiei sale, Maria,
strănepoata postelnicului Radu Craiovescu, mai multe sate, printre care şi
Strehaia127. În acelaşi hrisov, domnitorul susţinea că urmaşii lui Radu postelnicul
Craiovescu au avut, pentru satele lor, „amestec şi greutăţi de la nişte dregători
dintre boierii părintelui domniei mele, căci aşa au spus ei, că sunt mai sus-zisele
averi prădalice şi nu e nimeni dintre Craioveşti. Iar întru aceia domnia lui a
judecat după dreptate şi după legea lui Dumnezeu şi a adeverit domnia lui că
averile mai sus zise nu au fost prădalnice, ci au fost ale jupaniţei Anca din
Coiani, soacra boierului Nica postelnic”128. După moartea lui Nica, moşia i-a
revenit fiului său vitreg, Şerban, ajuns domn sub numele de Radu Şerban (august
1602 – decembrie 1610, iunie 1611 – martie 1602)129. Strehaia a rămas sat
domnesc până în timpul domniei lui Radu Mihnea. La 2 noiembrie 1611, Radu
Mihnea i-a dăruit lui Ion comisul satul Strehaia, „cu tot hotarul şi cu tot venitul
şi cu toate bucatele şi cu toţi rumânii oricâţi se vor alege”. Li se cerea rumânilor
să se supună întru totul comisului, în caz contrar aceştia urmând să suporte
„certare foarte mare”130. Stăpânirea lui Ion asupra satului Strehaia a fost
reîntărită de către Gavril Movilă în perioada august 1618 – iulie 1620131.
Ulterior, în a treia domnie a lui Radu Mihnea (1620 – 1623), rumânii din
Strehaia s-au răscumpărat împreună cu moşia lor, devenind oameni liberi. La
mijlocul secolului al XVII-lea, ţăranii, apăsaţi de biruri împovărătoare, loviţi de
tot felul de calamităţi, ca foametea, plata haraciului, invaziile turceşti şi tătărăşti,
au fost nevoiţi să-şi vândă pământul132. Înrăutăţirea situaţiei i-a determinat pe cei
mai mulţi să se vândă „de bună voie”. În timpul domniei lui Matei Basarab,
strehăienii s-au vândut acestuia cu toate moşiile şi cu tot venitul pentru 950 de
bani gata. La 20 aprilie 1636, Matei Basarab le-a poruncit locuitorilor din
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Strehaia să „stea în sat, cum a fost obiceiul” şi nu risipiţi133. La 6 martie 1650,
acelaşi domn i-a dăruit mănăstirii Strehaia satul Strehaia134. Stăpânirea
mănăstirii Strehaia asupra satului eponim a fost reconfirmată şi la 6 martie
1653135. La 23 iunie 1654, Constantin Şerban i-a poruncit lui Stan Pahul de la
Strehaia să-i strângă pe rumânii fugiţi de pe mai multe moşii ale mănăstirii,
printre care şi din Strehaia. Rumânii erau obligaţi să-şi achite birul şi să lucreze
pentru lăcaşul de cult, fiind scutiţi de dijma pe oi, stupi şi porci136. La 25 iunie
1654, Constantin Şerban i-a reconfirmat mănăstirii Strehaia stăpânirea asupra
satului Strehaia, „cu tot hotarul şi cu tot venitul şi cu toţi vecinii din hotar până
în hotar”137. La 1 septembrie 1654, Constantin Şerban i-a poruncit egumenului
Teodosie, de la mănăstirea Strehaia, să nu permită niciunui boier să ia vreun
rumân dintre cei pe care Matei Basarab îi dăruise lăcaşului de cult138. Stăpânirea
mănăstirii Strehaia asupra satului Strehaia a fost reconfirmată şi la 6 martie
1660139. La 31 martie 1665, Grigorie Ghica s-a adresat locuitorilor din Strehaia,
cerându-le să-şi dea dijma din toate produsele, aşa cum făcuseră şi mai înainte.
Egumenul mănăstirii Strehaia se plânsese domnitorului, susţinând că sătenii
refuzau să-şi dea dijma140. La 27 mai 1668, Radu Leon a scutit satul Strehaia de
lucru domnesc, de meretic, de podvoade, de darea cailor de olac şi de alte
obligaţii141. La 21 iulie 1689, Constantin Brâncoveanu i-a poruncit lui Serafim,
egumenul mănăstirii Strehaia, să ia oieritul, dijmăritul şi vinăriciul de la toţi
locuitorii satului Strehaia. Domnul spera că astfel va reuşi să salveze mănăstirea
din starea de ruină în care ajunsese142. La 15 aprilie, tot el le-a poruncit
slujbaşilor din judeţul Mehedinţi ca, în strângerea birurilor de la sătenii din satul
Strehaia, să nu afecteze mănăstirea, luându-i bunurile şi „apucându-i pe
călugări”143. La 10 aprilie 1702, Constantin Brâncoveanu le-a poruncit la 12
boieri (împreună cu Lupu votri portar) să meargă şi să stabilească hotarele mai
multor moşii ale mănăstirii, printre care şi Strehaia144. La 8 mai acelaşi an, cei 12
s-au deplasat la faţa locului şi, după ce au analizat „cărţile” puse la dispoziţie
atât de moşneni, cât şi de mănăstire, au stabilit hotarele moşiei Strehaia145. La 14
ianuarie 1710, Constantin Brâncoveanu a poruncit ca dijmăritul, vinăriciul şi
133

DRH, B, vol. XXV (1635-1636), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1985,
p. 268-269; Anca Pororo, op. cit., pp. 19-20.
134
Ibidem, p. 24.
135
SJAN Dolj, Colecţia Manuscrise, Condica Mănăstirii Strehaia, f. 2v-4v.
136
Anca Pororo, op. cit., p. 27.
137
SJAN Dolj, Colecţia Manuscrise, Condica Mănăstirii Strehaia, f. 5-6.
138
Anca Pororo, op. cit., p. 31.
139
Ibidem, p. 34-35.
140
Ibidem, p. 37.
141
Ibidem, pp. 39-40.
142
Ibidem, p. 49.
143
Ibidem, p. 51.
144
Ibidem, p. 55.
145
SJAN Dolj, Colecţia Manuscrise, Condica Mănăstirii Strehaia, f. 15-16v.

Ileana Cioarec
_______________________________________________________________________________

36

oieritul de la oamenii din satul Strehaia să-i revină mănăstirii, cu scopul de a le
asigura călugărilor din acest lăcaş cele necesare traiului146. La 12 mai 1715147, şi
23 mai acelaşi an148, Ştefan Cantacuzino i-a reconfirmat mănăstirii Strehaia
„milele” făcute de domnii dinaintea lui, în special de către Constantin
Brâncoveanu. La 27 aprilie 1716, Nicolae Alexandru a reconfirmat dreptul
mănăstirii Strehaia de a strânge dijmăritul, oieritul şi vinăriciul149. În anul 172,
satul şi moşia se aflau în proprietatea mănăstirii Strehaia150. Tot mănăstirea este
menţionată ca stăpână şi la: 17 august 1800151, 2 octombrie 1816152, 1819153,
1831154 şi 1845155. A rămas în stăpânirea mănăstirii până în decembrie 1863,
când a trecut, prin legea secularizării averilor mănăstireşti, în proprietatea
statului.
Satul Albuleşti este menţionat într-un hrisov emis la 1 septembrie 1607 –
31 august 1608, prin care Radu Şerban întăreşte Paraschivei şi fiul ei, Alexe, şi
lui Dragotă şi fraţilor săi, Barbu şi Dragomir, satul Albuleşti împreună cu
rumânii şi viile156. La 27 mai 1623, 6 boieri luaţi pe răvaşe domneşti au împărţit
averea rămasă de la Ion paharnic între Marina, soţia sa, şi Laţco, fiul său. În
urma realizării acestei împărţiri, Marinei i-a revenit, printre altele, şi satul
Albuleşti157. La 28 mai 1633, Matei Basarab îi dăruieşte lui Radu vătaf de
postelnicei satul Albuleşti cu rumâni. În acest document erau menţionate şi
obligaţiile pe care rumânii le aveau faţă de stăpânul lor. Ei trebuiau să-i dea
acestuia a zecea parte din toate produsele pe care le obţineau158. La 4 martie
1647, Paraschiva, fosta soţie a lui Necula paharnic din Ugrumi, şi fiul său,
Alecse, au vândut satul „din câmp şi din pădure şi din apă şi din şezutul satului
de preste tot hotarul, şi cu tot venitul, şi cu toate viile, şi cu rumânii”
domnitorului Matei Basarab, cu 300 de ughi159. La 1 iunie 1674, Chirca mare
ban, Vintilă paharnic şi Barbu sluger i-au dat lui Daniil arhiepiscop carte pentru
nişte rumâni din Albuleşti ai mănăstirii Strehaia. Ei se vânduseră ca rumâni lui
Matei Basarab, în anul 1644. După anul 1654, respectivii s-au înfăţişat
domnitorului Constantin Şerban, susţinând faptul că au fost împresuraţi de Matei
146
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Basarab pentru „năpăşti”, iar acesta le-a permis să se răscumpere pentru suma de
360 de galbeni şi „să se înscrie la slujbă”. În timpul lui Grigorie Ghica,
egumenul Vasile i s-a adresat acestuia, cerându-i să nu recunoască eliberarea din
rumânie a celor care se răscumpăraseră după anul 1654. Domnitorul a dispus ca
să devină rumâni ai mănăstirii cei care erau înscrişi la slujbă160. La 29 iunie
1674, Gheorghe Duca i-a dat voie mănăstirii Strehaia să-i urmărească şi să-i
readucă pe moşie pe rumânii care se răscumpăraseră în timpul domniei lui
Constantin Şerban şi care lipseau de la slujbă161. În anul 1724, Administraţia
austriacă i-a dăruit moşia Albuleşti mănăstirii Strehaia. La 22 mai 1725, Ion
Băleanu vel portar, împreună cu 12 boieri, la cererea lui Gheorghe Cantacuzino
vel ban, a fixat hotarele moşiilor Bâcleşu şi Albuleşti, aflate în stăpânirea
mănăstirii Strehaia. Mănăstirea urma să stăpânească „despre hotarul Băcleşului
până în piatra unde s-au pus în Gura Bârglască şi despre hotarul Bălţaţilor au
ţinut pe din josul pe din josul Văii Florii pen ogaşul cu copaci până în matca văii
Albuleştilor”162. În acelaşi an, la 10 decembrie, Partenie, egumenul mănăstirii
Strehaia, s-a adresat Administraţiei austriece, susţinând că moşia Albuleşti a
mănăstirii Strehaia fusese călcată de un anume Florea pârcălabul de la Bâcleş,
care pretindea că hotarele dintre cele două moşii nu fuseseră stabilite corect de
către cei 24 de boieri hotarnici. Acest Florea mai ocupase şi o cârciumă, pe care
mănăstirea şi-o făcuse pe moşia Albuleşti. Analizând atât plângerea adresată de
către egumen, cât şi hotărnicia celor 24 de boieri, realizată în anul 1725,
Administraţia austriacă, reprezentată de către Grigorie Vlastos, Costandin
Strâmbeanul, D. Brăiloiu, Ilie Ştirbei, a decis ca moşia Albuleşti să rămână, în
întregime, în stăpânirea mănăstirii, iar Florea pârcălabul de la Bâcleş să
plătească pentru pagubele produse163. Stăpânirea mănăstirii asupra moşiei este
întărită şi în anul 1726164 şi la 25 mai 1728165. În anul 1800, după cum rezultă
din „Catastihul de toate lucrurile sfintei mănăstiri Strihăi atât mişcătoare, cât şi
nemişcătoare”, întocmit la 17 august, moşia se afla în stăpânirea mănăstirii
Strehaia166. Aceeaşi situaţie era menţionată şi de „Catastiful de catagrafie”,
întocmit la 2 octombrie 1816167. În anul 1845, satul se afla în stăpânirea
mănăstirii Strehaia168. În aprilie 1863, mănăstirea Strehaia i-a arendat moşia lui
Mihai Calaova din Craiova, pe o perioadă de cinci ani, cu începere de la 23
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aprilie, pentru suma de 43.500 de lei169. A rămas în stăpânirea mănăstirii până la
secularizarea averilor mănăstireşti din decembrie 1863.
Satul Busu sau Drăguleşti este menţionat într-un document emis la 14
decembrie 1644, când mai mulţi săteni din Busu, anume Ianoş, Manea, Stancul
şi feciorii lor, s-au vândut rumâni lui Matei Basarab împreună cu moşiile lor,
pentru suma de 38.000 de aspri170. La 6 martie 1653, Matei Basarab întăreşte
mănăstirii Strehaia satul Busu şi rumânii ce se vânduseră în anul 1644: Ianăş, cu
fiul Radul; Mâinea, cu fiul Laţco; Stan, cu fiul Zaharia; Gligorie, cu fiii Stanciul
şi Dragul; Dan, cu fiii lui: Dragotă, Lepădat şi Vasilie; Marin, cu fiii lui: Pârvul
şi Radul; Pârvul cu fiul Stan; Dobru, cu fiii săi Radul şi Dragomir; Ursu, fratele
lui Marin, cu fiii Vasilie şi Radul; Lupul şi Radul171. La 6 martie 1660, Gheorghe
Ghica reconfirmă mănăstirii Strehaia stăpânirea asupra moşiei Busu172. La
1 iunie 1674, Chirca mare ban, Vintilă paharnic şi Barbu sluger îi dau lui Daniil
arhiepiscop carte pentru nişte rumâni din Busu ai mănăstirii Strehaia. Aceştia se
vânduseră ca rumâni lui Matei Basarab, în anul 1644. După anul 1654, ei au
susţinut în faţa domnitorului Constantin Şerban că au fost împresuraţi de către
Matei Basarab pentru „năpăşti”, iar acesta le-a permis să se răscumpere pentru
suma de 360 de galbeni, şi „să se înscrie la slujbă”. În timpul lui Grigorie Ghica,
egumenul Vasile i s-a adresat acestuia, cerându-i să nu recunoască eliberarea din
rumânie a celor care se răscumpăraseră după anul 1654. Domnitorul a dispus ca
să devină rumâni ai mănăstirii cei care erau înscrişi la slujbă173. La 18 august
1686, Şerban Cantacuzino a judecat procesul dintre mănăstirea Strehaia şi
Bogdan şi Dragomir. Aceştia din urmă susţineau că ei cumpăraseră moşia de la
urmaşii lui Laţco, feciorul Mâinii; lui Zaharie, feciorul lui Stan; lui Stanciu,
feciorul lui Gligorie, Coandei, fiica lui Bălaci şi ai lui Arco, nepotul Gromei.
Domnitorul, după ce a analizat actele de proprietate, puse la dispoziţie de cele
două părţi, a dispus ca moşia să-i rămână mănăstirii Strehaia, căreia îi fusese
dăruită de domnitorul Matei Basarab174. La 20 aprilie 1703, Constantin
Brâncoveanu le porunceşte la 12 boieri hotarnici, luaţi pe răvaş domnesc de către
egumenul mănăstirii Strehaia, Ştefan, să aleagă moşia Busu sau Drăguleşti175. La
29 ianuarie 1732, 12 boieri, dintre care 6 luaţi de către egumenul Parthenie de la
mănăstirea Strehaia şi 6 de Mihai Ciulei, Lupu şi Dragotă, de la Stănceşti, sunt
desemnaţi de Cesariceasca Administraţie să cerceteze pricina dintre lăcaşul de
cult şi moşnenii menţionaţi, pentru moşia Busu din sudul judeţului Mehedinţi176.
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La 13 februarie acelaşi an, Cesariceasca Administraţie le-a poruncit celor 12
boieri hotarnici să se deplaseze la faţa locului şi să stabilească hotarele moşiei
Busu177. La 15 iunie 1732, aceştia, după ce au analizat actele de proprietate, puse
la dispoziţie de către cele două părţi, şi au constatat că în hotarul Busu stăpânea
Ioan Păianu, Pătru şi Coandă din Albuleşti, au stabilit hotarele moşiei Busu178.
La 6 iulie 1732, Cesariceasca Administraţie i-a dat mănăstirii Strehaia cartea de
alegere a hotarelor moşiei Busu, realizată de cei 12 boieri hotarnici179. La
începutul secolului al XIX-lea, moşnenii au reuşit să răscumpere întreaga moşie
de la mănăstirea Strehaia. Catagrafia din anul 1819 menţionează faptul că moşia
Busu era megieşească180.
Satul Rocşoreni a intrat în stăpânirea boierilor Poenari la 30 mai 1657,
când domnitorul Constantin Şerban a întărit lui Barbu din Poiană biv vel clucer
şi fiilor săi stăpânirea asupra acestuia, „cu tot hotarul şi cu toţi rumânii şi cu tot
venitul din hotar până în hotar, pre hotare şi pre semne bătrâne”, cu excepţia
părţii Bologăi. Tot acum au fost stabilite şi hotarele moşiei stăpânite de Barbu
biv vel clucer, anume „de către Sălătrucu întăia piatră în lacul din drum de spre
Sălătrucu pre deal în vale la piatra din Gura Lupului. Deci de acolea din piatra
din Gura Lupului în drept până la găvane, de la găvane drept până în buza
Piscului Vărodiei la piatra din drum şi altă piatră în valea apei Brăgleazei şi altă
piatră în Piscul Giurei şi altă piatră în Furca Mihăesei şi altă piatră de spre
Băcleş în furca vâltorii şi altă piatră pe deal pe culmea dealului până <…>
Vlădică, altă piatră pe culmea Teşului până în Poenile Rustei, altă piatră în furca
Brăgleasei pre (pre) culmea dealului până în furca ploştinii Colareţilor, altă
piatră pe marginea ogrăzii de spre Colareţi, altă piatră în dreptul locului în Furca
Blădariului”181. Barbu din Poiană cumpărase, în timpul domniei lui Matei
Basarab, această parte de sat cu rumâni de la fiul lui Stămatie agă. Înainte să
ajungă în stăpânirea lui Stămatie agă, sătenii din Rocşoreni au fost moşneni,
însă, nemaiputând să-şi achite dările la care erau supuşi, au fost nevoiţi să se
vândă ca rumâni celui dintâi, împreună cu părţile lor de moşie, în timpul domniei
lui Radu Iliaşi182. Barbu din Poiană a dat o parte din moşia Rocşoreni fiului său,
stolnicul Preda Poenaru. Acesta a dat, la rândul său, partea de moşie primită, ca
zestre fiicei sale Marica, la căsătoria cu Vasile Ciorobăreanu. După moartea lui
Vasile şi a Mariei Ciorobăreanu, moşia i-a revenit fiicei lor, Ilinca. Aceasta,
aflându-se într-o situaţie financiară dificilă, a fost nevoită, la 20 aprilie 1711,
să-şi vândă partea de moşie fără rumâni, „afară din Colăriţi”, mănăstirii Strehaia,
cu 190 de taleri183. Şi alţi reprezentanţi ai boierilor Poenari au fost siliţi să-şi
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vândă părţile lor de moşie din Rocşoreni. Astfel, la 22 mai 1713, Stăncuţa, soţia
lui Barbu Poenaru, rămânând cu multe datorii după moartea soţului, împreună cu
fiul ei, Ştefan, şi-a vândut partea de moşie din Rocşoreni „cât se va alege, din
câmp, din pădure, din apă, din siliştea satului”, fără rumâni, pentru 100 de taleri,
mănăstirii Strehaia, reprezentată de către egumenul Sava184. La 16 iunie 1732,
egumenul mănăstirii Strehaia, Parthenie, a solicitat Administraţiei Cesariceşti să
desemneze 12 boieri hotarnici, care să aleagă părţile de moşie ale mănăstirii
cumpărate de la Ilinca Cioroboreanca şi Stăncuţa Poenaru de cele ale moşnenilor
Ion Mărculescu şi Mihai Bologa. Cei desemnaţi s-au deplasat la faţa locului şi,
după ce au analizat actele de proprietate puse la dispoziţie de către cele două
părţi, au stabilit că mănăstirea urma să stăpânească două părţi din această moşie,
iar Ion Mărculescu şi Mihai Bologa doar o parte185. Cartea de alegere a moşiei
Rocşoreni, realizată de cei 12 boieri, a fost întărită de Cesariceasca
Administraţie a Olteniei, reprezentată de: baronul Ditrich, V.D. Fogl, T. Vlastos
şi Matei Glogoveanu, la 6 iulie 1732186. În acelaşi an, mănăstirea a continuat
achiziţiile de pământ în Rocşoreni, de această dată de la moşneni. Astfel, la 6
septembrie egumenul Parthenie a cumpărat şi partea lui Micul, cu 60 de taleri187.
La 9 martie 1763, moşnenii din Rocşoreni, nemulţumiţi că mănăstirea le
împresurase 300 de stânjeni, i s-au adresat domnului Constantin Racoviţă,
cerându-i să desemneze mai mulţi boieri hotarnici, care să se deplaseze la faţa
locului şi să restabilească hotarele moşiei lor188. La 22 octombrie acelaşi an,
domnitorul i-a desemnat pe V. Golumbeanul biv vel logofăt za vistierie şi pe
Ştefan Poenaru să cerceteze pricina dintre cele două părţi. Cei doi s-au deplasat
la faţa locului, unde i-au audiat atât pe reclamanţi, cât şi pe Enochentie
Clisiarhul şi Mihail Eromonahu Clisiarhul, reprezentanţii mănăstirii Strehaia.
După ce au analizat actele de proprietate, puse la dispoziţie cei doi boieri, au
trecut la alegerea trupurilor de moşie ale celor două părţi. S-a hotărât ca, din cei
300 de stânjeni, 200 să revină mănăstirii şi numai o sută moşnenilor. Cei doi
boieri hotarnici au fixat şi hotarele moşiei despre răsărit: „Hotarul Bălţaţilor în
sus din piatră din pârâu fântânii faţa în sus peste gura văii Bobului în piatră în
pisc faţa în sus până în piatră în faţa văii Brăgleazei faţa în sus până în gârniţa
înfierată drept în casa Bologăi, deci peste Valea Brăgleazei în buza piscului în
gârniţă înfierată, prin pădure până în piatră ce iaste peste drumul văii de peste
padina” şi despre apus: „Drept prin pădure până în scrusura ogaşului în două
gârniţe înhierate de 12 boiari în hotaru Colareţi pen culme în jos pe semnele ce
s-au pus”189. Moşnenii i-au cerut egumenului Enochentie să fie de acord ca ei să
răscumpere partea de moşie pe care o vânduse Micul în anul 1732. Egumenul
184
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şi-a dat acordul şi moşnenii i-au întors cei 60 de taleri, pe care mănăstirea îi
plătise pe această parte de moşie190. La puţin timp după alegerea hotarelor din
Rocşoreni, partea de moşie dinspre Sălcia a mănăstirii Strehaia a fost călcată de
Gheorghe Iupceanu şi de cetaşii lui, lucru confirmat şi de moşneni191. În anul
1765, egumenul mănăstirii s-a adresat autorităţilor, susţinând că Iupceanu ar fi
luat pe nedrept dijma de pe această parte de moşie. La 30 aprilie acelaşi an,
Nicolae biv vel serdar, ispravnicul judeţului Mehedinţi, s-a adresat lui Gheorghe
Iupceanu şi cetaşilor săi, cerându-le să-şi desemneze şi ei doi boieri care să se
deplaseze la faţa locului cu actele de proprietate şi să stabilească hotarele moşiei
împreună cu cei numiţi de mănăstire. Li se cerea să înapoieze mănăstirii dijma
pe care o luaseră fără să aibă vreun drept192. La 8 iunie 1766, ispravnicul
judeţului Mehedinţi i-a desemnat pe Costandin Râioşanu şi pe Popa Ion
proinprotopop să aleagă hotarele moşiei Rocşoreni şi să pună capăt, astfel,
conflictului dintre Gheorghe Iupceanu şi mănăstire193. Deplasându-se la faţa
locului, cei doi, după ce au analizat actele de proprietate, puse la dispoziţie doar
de către egumenul Inochentie, deoarece Iupceanu a refuzat să se înfăţişeze, au
decis că partea de moşie călcată este proprietatea mănăstirii194. Conflictul a
continuat şi în anii următori. Astfel, la 8 august 1777, Diamandi biv vel stolnic,
ispravnicul judeţului Mehedinţi, i s-a adresat din nou lui Gheorghe Iupceanu,
acuzându-l că nu a respectat decizia luată de autorităţi în anul 1766 şi că a călcat
din nou moşia mănăstirii, luând pe nedrept dijma de pe cei 300 de stânjeni care
nu i se cuveneau. I se cerea să-şi desemneze o persoană care să se deplaseze la
faţa locului împreună cu reprezentantul mănăstirii şi să cerceteze pricina dintre
cele două părţi. În cazul în care ar fi refuzat să-şi desemneze vreun reprezentant,
Gheorghe Iupceanu ar fi fost bătut cu falanga195.
Neînţelegerile dintre mănăstire şi alţi moşneni proprietari în Rocşoreni
vor continua. Astfel, în anul 1794 egumenul mănăstirii Tismana s-a adresat
tribunalului Mehedinţi, susţinând că Mihai Bologa, Barbu Cotarciu, Drăghici,
Stan, Pârvu Mărculescu şi cetaşii lui au călcat „în silnicie”, de peste cinci ani,
hotarele părţii lor de moşie din Rocşoreni. La 29 mai acelaşi an, judecătorul
Tribunalului Mehedinţi i-a citat pe moşnenii pârâţi, cerându-le să prezinte în faţa
instanţei actele de proprietate pe care le deţineau196. La 17 august 1800, cea mai
mare parte din moşia Rocşoreni se afla în stăpânirea mănăstirii Strehaia, aşa cum
rezultă şi din „Catastihul de toate lucrurile atât mişcătoare, cât şi nemişcătoare”,
întocmit la această dată197. Situaţia s-a menţinut şi în 1816, când a fost realizat
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un nou catastih al averii mănăstirii198. Până în anul 1831, mănăstirea a reuşit să
achiziţioneze şi părţile din Rocoşoreni stăpânite de moşnenii Bologeşti şi
Mărculeşti, aşa cum menţionează şi Obşteasca Catagrafie a Ţării Româneşti din
acest an199. A rămas în proprietatea mănăstirii până în 1863, când, prin legea
secularizării averilor mănăstireşti, a fost trecută în proprietatea statului.
Ţăranii clăcaşi de pe moşia Rocşoreni, aflată în proprietatea mănăstirii
Strehaia, aveau numeroase obligaţii faţă de aceasta. Ei trebuiau să presteze 12
zile de clacă, iar în cazul în care nu puteau să-şi îndeplinească această obligaţie,
erau nevoiţi să plătească 12 taleri. În afară de zilele de clacă, ei trebuiau să
transporte la mănăstire şi câte un car cu lemne, în caz contrar urmând să
plătească câte 3 taleri. Clăcaşii erau obligaţi ca, din toate produsele pe care le
obţineau în urma cultivării pământului, să-i achite mănăstirii Strehaia a zecea
parte, cu excepţia fânului, a cărui dijmă trebuia să fie plătită în bani. Mai trebuia
să-i dea mănăstirii şi câte 2-3 găini, câte un miel la 40 de oi „fătătoare” şi 20 de
vedre de vin, reprezentând darea de vin. Pentru a-şi creşte şi a-şi întreţine vitele
necesare muncilor agricole, ţăranii de pe această moşie au fost obligaţi să se
înţeleagă cu mănăstirea pentru păşunatul lor, plătind o taxă care varia de la 1 la 6
taleri, în funcţie de animal200.
Conflicte pentru stăpânirea de moşii nu s-au desfăşurat numai între
boieri, ci şi între moşneni şi lăcaşele de cult. Astfel, nu numai mănăstirii i-au fost
călcate hotarele moşiei Rocşoreni de către numeroşi moşneni, ci şi aceasta a
intrat în părţile altor proprietari. Astfel, la 10 ianuarie 1824, Ioniţă Ciupagea
proin condicar s-a adresat domnitorului Grigorie al IV-lea Ghica, susţinând că
mănăstirea i-ar fi călcat hotarul moşiei sale, Sălătrucu, despre Rocşoreni, încă
din anul 1786. La 28 aprilie acelaşi an, şi alţi moşneni din Sălătruc i s-au plâns
caimacamului Dumitrache Ralet, de faptul că mănăstirea le-ar fi călcat şi părţile
lor de moşie, situate la hotarul cu Rocşoreni, proprietate a mănăstirii. La 21 mai
1825, ispravnicii judeţului Mehedinţi, Costandin Manu şi Răducanu paharnicul, i
s-au adresat lui Acsentie protosinghelu, năstavnicul mănăstirii Strehaia,
cerându-i să meargă la faţa locului cu condica mănăstirii pentru a cerceta
semnele despărţitoare dintre moşiile Rocşoreni, ale Strehaiei, şi Sălătrucu, moşie
de zestre ale lui Ioniţă Ciupagea proin condicar. Cei doi ispravnici mai susţineau
că se adresaseră reprezentanţilor mănăstirii şi în anul 1824, însă s-a prezentat la
faţa locului doar arendaşul moşiei Rocşoreni, care a susţinut că nu îi este permis
să înfăţişeze condica mănăstirii201. La 10 iunie 1825, Acsentie le-a scris
ispravnicilor judeţului Mehedinţi, susţinând faptul că, neputându-se deplasa
personal la faţa locului cu condica mănăstirii, l-a desemnat pe un vechil al
mănăstirii să meargă cu boierul hotarnic să cerceteze hotarul moşiei Rocşoreni
despre Sălătrucu. Le mai relata că s-a constatat că cele susţinute de Ioniţă
Ciupagea erau adevărate, însă el nu putea interveni fără să aibă acordul
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Epitropiei Mănăstirii202. La 18 septembrie 1825, Gheorghe Coţofeanu şi Barbu
Viişoreanu s-au adresat Epitropiei Mănăstirii Strehaia, cerând să i se permită lui
Acsentie protosinghelul să se deplaseze la faţa locului pentru a se cerceta hotarul
moşiei Rocşoreni203. La 30 iunie 1825, a fost realizată hotărnicia moşiilor
Rocşoreni şi Sălătrucu, alegându-se şi părţile de moşie, atât a lui Ioniţă
Ciupagea, cât şi a mănăstirii Strehaia. S-a stabilit ca semnele despărţitoare dintre
cele două moşii să meargă din „hotarul Colareţi din culme prin viile Ţurleştilor
în cale, peste Valea Cerchezilor în chiciura cu sisinie, apoi de acolo drept în vale
la ştiubeiu cu sălcuţa, apoi d-acia peste matcă pe de la vale de fântâna cu trestia
drept în deal în culmea Bălţaţilor”204.
Bazându-ne pe cele 16 documente, cuprinse în Condica Mănăstirii
Strehaia, am identificat etapele în care mănăstirea Strehaia a reuşit să cumpere
aproape toată moşia satului Rocşoreni. Într-o primă etapă, satul de moşneni, în
condiţii de fiscalitate neonorate, a fost determinat să-şi vândă 2/3 din moşie
boierilor din neamul Poenari, descendenţii lui Nica ot Poiana şi Barbu Poenaru
din timpul domniei lui Matei Basarab. Această moşie, cumpărată de Poenari, i-a
fost vândută mănăstirii Strehaia la 1711 şi 1713. Ulterior, mănăstirea a mai
cumpărat de la moşnenii rocşoreni şi alte pământuri, care însă vor genera un
îndelungat conflict între cele două părţi, care a durat până la fixarea hotarelor
fiecărei stăpâniri, în 1825.
Interesul mănăstirii Strehaia pentru moşia şi satele menţionate a fost
deosebit, fiind determinat de aşezarea lor la convergenţa mai multor drumuri:
Drumul Câmpului, Drumul Olacului şi drumul care făcea legătura între Craiova
şi Drobeta-Turnu Severin.
LE DOMAIN FONCIÈRE DU MONASTÈRE STREHAIA
(Résumé)
Dans cet article, l’auteur se propose à reconstruire le domain foncière du
monastère Strehaia, fondé par le clan Craioveşti. Ce monastère, comme d’autres lieux de
culte a reçu de nombreuses successions de ses fondations. A ces dons ont été ajoutés les
achats de terres faite par le abbés du monastère au fil du temps.
La restauration de la possession du monastère de Strehaia sur les successions et
les villages Bresniţa, Slătinicu, Cocicodia, Albuleşti, Busu ou Drăguleşti, Rocşoreni,
Cotoruia, Cernaia, Stănceşti, Stângăceaua et Strehaia, pourrait être réalisée après une
analyse rigoureuse des 78 documents de Registre du monastère Strehaia.
L'intérêt de la monastère Strehaia sur les successions et les villages
mentionnées a été déterminé par leur emplacement à la convergence de plusieurs routes:
la Route du domaine, la Route Olacului Road et la route qui relie Craiova de Drobeta
Turnu Severin.
Mots-clefs: le domain foncière, la monastère Strehaia, villages, les successions.
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Autonomia acordată de către Poartă Ţărilor Române, după căderea
Constantinopolului (1453), le-a permis refugiaţilor greci, sârbi şi bulgari să se
îndrepte către ele, acestea devenind centrul politic şi cultural al lumii ortodoxe.
Odată cu cucerirea Bizanţului real, se năştea un Bizanţ ideal, care s-a perpetuat
prin structurile Muntelui Athos şi ale Patriarhiei Ecumenice. Din acest punct de
vedere, domnii români şi-au îndreptat atenţia spre Muntele Athos şi Patriarhia
Ecumenică1, singurele instituţii în care mai era conservată tradiţia bizantină. De
aceea, tendinţa atonită a domnilor români a însemnat nu doar un act de evlavie,
ci avea profunde conotaţii politice, cu alte cuvinte, se încerca reconstituirea
Imperiului Bizantin sub egida Patriarhiei Ecumenice şi a celorlalte centre
ortodoxe2.
Aşadar, domnitorii români, dar şi boierii şi dregătorii, au închinat
lăcaşurile înzestrate sau ridicate de ei patriarhiilor de la Constantinopol,
Ierusalim, Antiohia şi Alexandria, sau marilor mănăstiri de la Muntele Athos,
odată cu bisericile şi mănăstirile intrând în posesia Locurilor Sfinte şi moşiile pe
care acestea le deţineau.
Actul de închinare a fost făcut atât de către domnitorii români, cât şi de
reprezentanţii marii boierimi. Alături de domnitori – Vasile Lupu3, Gheorghe
Duca4, Constantin Cantemir5, Grigorie Ghica6 pentru Moldova, Mihnea
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6
Aurelian Sacerdoţeanu, op. cit., pp. 628-629.

ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 27, 2013, pp. 45-53

Gabriel Croitoru
_______________________________________________________________________________

46

Turcitul7, Mihai Viteazul8, Radu Mihnea9, Alexandru Coconul10, Şerban
Cantacuzino11, Constantin Brâncoveanu12 pentru Ţara Românească, documentele
pomenesc şi mari boieri care au închinat ctitoriile lor la Locurile Sfinte, ca de
exemplu: Gavril Costachi13 şi Miron Costin14, pentru Moldova, Pârvu clucerul15
şi Pană Filipescu16, pentru Ţara Românească ş.a.
Politica de închinare a lăcaşurilor româneşti către Locurile Sfinte,
promovată de domnii şi boierii români, a fost excelent descrisă de Dimitrie
Cantemir: „în Moldova s-a făcut un obicei ca domnii sau boierii, dacă voiesc să
înalţe vreo mănăstire, să-şi împartă averea între mănăstire şi fiii lor şi să lase
moştenire mănăstirii tot atât cât dobândeşte fiecare dintre copii săi. Iar dacă
ctitorul se teme că mănăstirea se va dărâma sau că ar putea să se ruineze după
moartea lui, atunci o închină uneia dintre mănăstirile cele mai de frunte
pomenite mai sus (cetăţii Ierusalimului, ori Muntele Sinai sau Sfântului Munte).
În chipul acesta, arhimandriţii acelei mănăstiri sunt datori să poarte grijă de
mănăstire şi să ia aminte ca şi călugării să se străduiască să ducă întotdeauna o
viaţă curată şi cinstită. Iar ei lasă mănăstirii numai atâta din veniturile ei, cât este
de trebuinţă pentru hrana călugărilor; ceea ce prisoseşte se foloseşte pentru
trebuinţele mănăstirii mai mari şi se trimite în fiecare an acolo”17. Actul de
închinare era completat cu referiri precise, privitoare la desfăşurarea cultului, la
administrarea metohului şi la gestionarea averilor. În mod obişnuit, egumenul
era desemnat de către comunitatea monastică protectoare, care-l propunea spre
recunoaştere domnului ţării. Referitor la gestionarea şi repartizarea averilor, se
prevedea ca, mai întâi, să se asigure traiul comunităţii moanstice a metohului,
desfăşurarea serviciului divin, întreţinerea şi repararea clădirilor, urmând ca doar
surplusul să fie trimis mănăstirii protectoare, în conformitate cu nivelul lui anual.
Mănăstirile închinate au început să reprezinte, pentru egumenii greci, şi o sursă
de venituri, unii dintre călugării străini ajungând să falsifice hrisoave de danie
pentru a ajunge în posesia metoacelor româneşti, care deţineau numeroase
proprietăţi18. Domnitorii români, Leon Tomşa, Matei Basarab, Constantin
7
Teodor Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos,
Bucureşti, Editura Paralela 45, 2003, p. 198.
8
Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1966, p. 144.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
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Ibidem, p. 144 şi urm.
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Paul Cernovodeanu, Constantin Brâncoveanu şi Muntele Athos, în: „Revista Istorică”,
3-4/1998, p. 115.
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Aurelian Sacerdoţeanu, op. cit., p. 627.
14
Ibidem, p. 628.
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Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1909, pp-. 260-261.
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Basarab Cârnul, Constantin Brâncoveanu, Radu Leon, Antioh Cantemir,
Constantin Mavrocordat, Grigorie Ghica, Alexandru Moruzi, Constantin
Hangerli, văzând tendinţa manifestată de călugării greci, de a pune mâna pe cât
mai multe metoace din Ţara Românească şi de a comite cât mai multe abuzuri,
hirotonirile de diaconi şi preoţi făcute fără acordul mitropolitului şi fără a
îndeplini condiţiile cerute de legile ţării, nerespectarea obligaţiilor impuse de
ctitori, arendarea moşiilor închinate fără permisiunea mitropolitului, ci numai a
domnitorului, de aceeaşi naţionalitate ca ei, au început să dezrobească
mănăstirile peste care începuseră, potrivit afirmaţiei făcute de Teodor Bodogae,
„să se înstăpânească străinii” şi să se ia măsuri împotriva călugărilor greci19.
Abuzurile, săvârşite de către călugării greci în mănăstirile închinate, au
stârnit şi nemulţumirile mitropoliţilor din cele două ţări româneşti. Astfel, în anii
1709 şi 1710, Antim Ivireanul20 i s-a adresat patriarhului Hristan al
Ierusalimului, pronunţându-se împotriva închinării de mănăstiri, precum şi a
administrării celor închinate de către călugării greci, iar în Moldova aceeaşi
atitudine a manifestat-o şi mitropolitul Iacob Putneanul21.
Andrei Şaguna, unul dintre cei mai fervenţi critici ai obiceiului
domnitorilor şi boierilor români, de a închina biserici şi mănăstiri Locurilor
Sfinte, scria: „Închinarea mănăstirilor a atras după sine consecinţe anticanonice
şi profanatoare aşezărilor mănăstireşti, pentru că superiorii Locurilor Sfinte din
răsărit şi-au însuşit, cu sprijinul stăpânirii civile, atât dreptul de jurisdicţie, cât şi
de proprietate, de administraţie şi de deplină dispunere în acele mănăstiri şi
asupra averilor lor. Stabilirea grecilor în mănăstiri şi transformarea acestora în
mănăstiri greceşti ca şi grija lor numai de administraţia materială şi neglijenţa
slujbelor bisericeşti, i-au privat pe români de locaşurile de rugăciuni. Aceste
uzurpări de drepturi, chiar după drepturile canonice, erau în afară de legile
bisericii creştine, fiindcă primirea călugărilor în mănăstiri, administrarea şi
controlul cădeau în îndatoririle episcopiilor eparhiale, iar nu în ale comunităţilor
care suprapuseseră eparhiile din Principate”22.
greci, vezi: Teodor Bodogae, op. cit., p. 77; Mariana Lazăr, Consideraţii privind statutul
mănăstirilor din Ţara Românească închinate Sfintelor Locuri (secolele XVIII-XIX), în: vol.
„Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi bisericile răsăritene în secolele
XIV-XIX”, editat de Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009,
pp. 9-34.
19
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20
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binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
Editura basilica a Patriarhiei Române, 2010, p. 141.
21
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Începutul secolului al XIX-lea nu aduce modificări substanţiale în
statutul mănăstirilor închinate, care continuă să-şi menţină autonomia în raport
cu autorităţile ecleziastice româneşti. Această autonomie se traducea prin
obligaţia de a achita doar o contribuţie pentru întreţinerea şcolilor şi, în cazurile
grave de epidemii, o sumă de bani pentru spitale. Statutul de largă autonomie, de
care se bucurau mănăstirile închinate la începutul secolului al XIX-lea, este
perfect suprins de mărturia călătorului rus Didov: „Sunt datoare să strângă sume
mari pentru ajutorarea călugărilor din acele mănăstiri (cele greceşti n.n.); ele se
bucură de drepturi speciale şi de protecţia patriarhiilor de la Constantinopol şi,
datorită acestui fapt, au putinţa să iasă de sub autoritatea mitropolitului”23.
Degradarea lăcaşurilor de cult, situaţia financiară dezastruoasă,
diminuarea serviciului divin în biserici, toate acestea au creat profunde
nemulţumiri într-o societate care trecea printr-o criză generală, provocată de
războaiele ruso-austro-turce şi de ocupaţiile militare.
Aşadar, în anul 1821, câţiva boieri munteni au adresat o petiţie Porţii, în
care cereau, pe lângă revenirea la domniile pământene, încredinţarea conducerii
mănăstrilor închinate egumenilor români, cu obligaţia ca aceste lăcaşuri să
plătească o anumită sumă, ca embatic, Locurilor Sfinte24. În anul următor,
revenirea la domniile pământene a fost însoţită şi de îndepărtarea călugărilor
greci din mănăstiri şi trecerea acestor aşezăminte sub conduceea egumenilor
români: „Popii Greci, zice Sultanul, ce până acuma au fost şezând pe la
monastirile pământene, din care se lucra felurite urmări, toţi să se izgonească şi
să se alunge”25.
Noul domnitor pământean, Grigorie Ghica (1822-1828), cerea o listă
clară cu numele noilor egumeni care urmau să fie aleşi şi care aveau obligaţia de
a întocmi catagrafii, în care să se înregistreze averea acestor aşezăminte.
Misiunea s-a dovedit a fi foarte dificilă, deoarece călugării greci care se
refugiaseră la Braşov au luat şi odoarele, catastifele şi hrisoavele bisericilor26.
Mai mult decât atât, mănăstirile închinate erau puse la plata datoriilor ţării, fiind
scutite pe termen de patru ani de embaticul către Locurile Sfinte27.
Preluarea, de către egumenii români a ocârmuirii mănăstirilor închinate,
nu a provocat o ruptură totală cu Locurile Sfinte, cele cuvenite comunităţilor
greceşti, conform testamentelor ctitorilor, urmau să fie colectate de marele
23
Călători străini despre Ţările Române, secolul XIX, vol. I, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2004, p. 447.
24
Iconomul Stavrofor Coman Vasilescu, Istoricul monastirilor închinate şi
secularizarea averelor lor (Contribuţie la studiul Istoriei Bisericei Ortodoxe Române), Bucureşti,
1932, p. 34; Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1932, p. 34; vezi şi A. D. Xenopol,
Domnia lui Cuza Vodă, vol. I, Bucureşti, 1909, p. 232.
25
Iconomul Stavrofor Coman Vasilescu, op. cit., p. 34.
26
Răscoala din 1821, vol. III. „Documente interne”, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1960, pp. 204-205.
27
I. C. Filitti, Frământări politice şi sociale în Principatele Române de la 1821 la 1828,
în „Opere alese”, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, p. 149.
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logofăt şi trimise acestora sau epitropiilor lor la Constantinopol, dar trebuie
precizat că obligaţiile mănăstirilor închinate faţă de datoria ţării prevalau28.
Evoluţia raporturilor internaţionale din perioada care a urmat,
caracterizată de simpatia pe care o arăta ţarul Nicolae al Rusiei faţă de
comunităţile greceşti, în calitate de protector al ortodocşilor din Imperiul
Otoman, a determinat Poarta să dea un nou firman, în decembrie 1827, care
prevedea revenirea grecilor la conducerea mănăstirilor închinate29. Perioada care
a urmat, până la Regulamentele Organice, s-a caracterizat, în ceea ce priveşte
raporturile dintre călugării greci şi mănăstirile închinate, printr-o autonomie
aproape totală a ierarhilor greci în administrarea mănăstirilor şi a veniturilor lor,
respingând orice control al statului român30.
Regulamentul Organic, iniţiind procesul de organizare instituţională a
statului pe principii moderne, instituia, pentru sectorul ecleziastic, Logofeţia
Trebilor Bisericeşti, „care va sluji ca un mijloc între clirosul bisericesc şi
stăpânirea ţării. De aceia obrazele bisericeşti se vor adresa la această Logofeţie
pentru pricinile ce vor avea şi vor mijloci către cine se va cuvine”31; i se
confereau, astfel, autorităţii laice, drepturi în supravegherea administrării
bisericii, în special a averilor acesteia.
Constatându-se starea de degradare a aşezămintelor monastice,
deficienţe în gestionarea averilor, Regulamentul Organic prevedea înfiinţarea
unei comisii formate din: Mitropolit, logofătul bisericesc, patru boieri şi patru
reprezentanţi ai Locurilor Sfinte, comisie ce avea responsabilitatea de a cerceta
actele de donaţie, condiţiile de închinare, dar şi de a elabora propuneri pentru
remedierea situaţiei acestor locaşuri, urmând să stabilească partea din venituri pe
care mănăstirile închinate trebuia să o vireze în contul Caselor făcătoare de
bine32. Aşadar, conform prevederilor regulamentare, Kiseleff a alcătuit două
comisii, una în 1831, iar cea de-a doua în anul următor, din prima făcând parte
Barbu Ştirbei şi generalul Mavros, din cea de-a doua primii plus consiliul de
miniştri, ambele având ca ţel încetarea conflictelor dintre călugării greci din
mănăstirile închinate şi statul român. Niciuna dintre cele două comisii nu a reuşit
finalizarea vreunui proiect de lege, din cauza neînţelegerilor dintre părţi, a
opoziţiei ierarhilor greci de a contribui la bugetul statului, considerând
mănăstirile închinate ca „averi ale Locurilor Sfinte şi că numai ele pot face cu
acele averi orice vor voi, fără a da seamă nimănui”33. În anul 1833, Kiseleff l-a
numit pe vornicul Barbu Dimitrie Ştirbei Logofăt al Trebilor Bisericeşti, acesta
28

Idem, Domniile pământene 1822-1828, în: „Opere alese”, p. 15.
Idem, Frământări politice şi sociale în Principatele Române de la 1821 la 1828, în:
„Opere alese”, p. 160.
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dovedindu-se unul dintre cei mai activi susţinători ai ideii controlului statului
asupra administrării bisericii în general şi asupra mănăstirilor închinate în
particular. Demonstrând o bună cunoaştere a realităţilor ecleziastice, Barbu
Ştirbei propunea Adunării o lege care a şi fost adoptată, privind gestionarea
averilor mănăstireşti şi controlul statului asupra bugetului ecleziastic. Dacă în
ceea ce priveşte organizarea mănăstirilor pământene Ştirbei reuşeşte să iniţieze
proiectul de reformă ecleziastică, referitor la mănăstirile închinate, lucrurile
trenau din cauza refuzului ierarhilor greci de a recunoaşte statului român orice
drept de supraveghere a lăcaşurilor, socotindu-le exclusiv averi ale Locurilor
Sfinte34.
Barbu Dimitrie Ştirbei nu a abandonat chestiunea mănăstirilor închinate
nici în perioada domniei lui Alexandru Ghica (1834-1842). El a prezentat, în
Adunare, un proiect care reforma întreaga viaţă religioasă şi instituţiile
bisericeşti din ţară. Potrivit acestei legi, toţi egumenii de la toate aşezămintele
pământene erau obligaţi să se supună „întru toate la legiuirile şi aşezămintele
pământene”, „păzind cu scumpătate orânduielile ctitoriceşti”35. Aşadar, egumenii
nu aveau dreptul de a arenda averile mănăstireşti înainte de soroc şi pe o
perioadă mai mare de trei ani. Actul de arendare nu putea fi făcut sudiţilor decât
printr-un înscris avizat de către consulatele de care aparţineau. Nerespectarea
acestor obligaţii ducea la impunerea cheltuielilor de judecată pe seama
egumenilor şi la destituirea acestora36.
Reale preocupări pentru rezolvarea problemei mănăstirilor închinate a
manifestat şi domnitorul Gheorghe Bibescu (1842-1848). Dintre măsurile sale
cele mai energice, care vizau această chestiune, amintim: arendarea moşiilor
mănăstireşti închinate să se facă doar cu acordul domnului, desfiinţarea
Epitropiei Sfântului Mormânt, în 1845, creată de către Pavel Kiseleff37,
dezrobirea ţiganilor Mitropoliei, episcopiilor şi tuturor mănăstirilor, „act ce făcea
onoare civilizaţiei”38 etc.
În Moldova, ca şi în Ţara Românească, concomitent s-a dezvoltat şi s-a
consolidat ideea unificării naţionale, pregătindu-se reluarea, pe seama statului, a
averilor mănăstirilor închinate din Orient. Acest lucru reiese din Proiectul
Conjuraţiei Confederative39, întocmit de comisul Leonte Radu în anul 1839,
proiect ce prevedea şi secularizarea averilor mănăstirilor închinate cu
34
I. C. Filitti, Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupaţia rusească şi
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Barbu Ştirbei, Relaţie la lucrările Departamentului Logofeţiei Trebilor Bisericeşti,
p. 17. Cuvântată la Obşteasca Adunare în seanţa de la 16 noemvrie 1834. De către Marele Logofăt
Barbu Ştirbeiu, 64 p. + 2 anexe.
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specificaţia ca să se plătească o rentă anuală la Sfântul Mormânt, înlocuirea
egumenilor greci cu români şi desfiinţarea Epitropiei Sfântului Mormânt.
Chestiunea mănăstirilor închinate s-a impus ca problemă importantă şi
în timpul Revoluţiei de la 1848. Dacă în prima etapă a revoluţiei în Moldova n-a
fost ridicată programatic această problemă, în Ţara Românească revoluţionarii
i-au cerut, încă din aprilie 1848, lui Gheorghe Bibescu, secularizarea averilor
mănăstireşti. Aceeaşi revendicare a apărut şi în broşura Ce sunt meseriaşii?40 şi
în Proclamaţia de la Islaz41. În Moldova, problema mănăstirilor închinate o
întâlnim în programul Petiţiunea Proclamaţiune a boierilor şi notabililor
moldoveni42, în Dorinţele Partidei Naţionale43 şi în Proiectul de Constituţie al
lui Mihail Kogălniceanu44.
După înfrângerea Revoluţiei de la 1848, domnitorii instalaţi conform
stipulaţiilor Convenţiei de la Balta Liman, Barbu Ştirbei, respectiv Grigorie
Alexandru Ghica, au reluat problema mănăstirilor închinate, însă toate
încercările lor au rămas fără rezultat, din cauza presiunii exercitate de către
Poartă şi de Rusia, ca urmare a intervenţiei călugărilor greci.
Divanurile Ad-hoc, constituite în urma deciziei Congresului de Pace de
la Paris (1856), şi la care egumenii refuzaseră să-şi trimită reprezentanţi, au
dezbătut şi ele problema mănăstirilor închinate, însă fără niciun rezultat45.
Disputa asupra statutului mănăstirilor închinate, a drepturilor şi
obligaţiilor pe care părţile în conflict le afirmau, asupra principiilor juridice pe
care se fundamentau argumentările lor s-a amplificat în perioada următoare.
Ambele părţi redactează o serie de rapoarte, prin care-şi argumentau drepturile şi
pe care le înaintau spre informare marilor puteri. O asemenea misiune îi revenea
lui Costache Negri, reprezentantul României la Constantinopol46. Odată cu
recunoaşterea Unirii, consolidarea poziţiei statului şi afirmarea autonomiei sale
interne, autorităţile române erau decise să intervină cu o mai mare fermitate
pentru soluţionarea disputei privind mănăstirile închinate. Principala problemă
era aceea a recuperării datoriei pe care o aveau aceste lăcaşuri faţă de instituţiile
de binefacere din Ţara Românească, valoarea acesteia fiind de 19.500.000 de lei.
Pentru recuperarea acestei datorii, Consiliul de Miniştri a hotărât punerea
sechestrului asupra averilor mănăstireşti, măsură pe care domnitorul n-a
40
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acceptat-o din reale motive diplomatice. În continuare, în conformitate cu
prevederile Convenţiei de la Paris, care abolise privilegiile şi hotărâse
impozitarea tuturor în funcţie de avere, mănăstirile, în calitatea lor de proprietare
de bunuri imobile, erau obligate să-i achite Bugetului statului un impozit
financiar de 3%. Potrivit statisticilor, aşezămintele eclesiastice închinate
stăpâneau a şaptea parte din teritoriul Principatelor, reprezentată de cele mai
mari şi mai roditoare moşii şi locuite de peste 60.000 de familii de ţărani47. În
septembrie 1860, s-a votat o nouă lege în Muntenia, care instituia o taxă de 10%
aplicată tuturor proprietăţilor de mână moartă48. Criza economică, prin care
treceau Principatele Române în perioada pe care o avem în vedere, a determinat
impunerea unui scăzământ al nivelului arenzilor destinat tuturor moşiilor,
măsură ce a generat protestele egumenilor mănăstirilor închinate, care-şi vedeau
veniturile diminuate49.
Societatea românească se pronunţa pentru o rezolvare internă a
problemei mănăstirilor închinate, fără amestec străin. Până la expirarea
termenului stipulat în Protocolul de la Paris, Comisia Mixtă greco-română nu
reuşise să ajungă la un compromis. Pentru a se evita arbitrajul guvernul român a
propus, şi a obţinut, din partea reprezentanţilor Marilor puteri, reluarea şi
desfăşurarea tratativelor dintre cele două părţi, până în aprilie 1862. Sub
presiunea unora dintre reprezentanţii Marilor Puteri, care aveau interesul să
impună arbitrariul în soluţionarea problemei mănăstirilor închinate, autorităţile
române s-au hotărât să acţioneze pentru găsirea unei soluţii definitive. În
noiembrie 1862, la discutarea bugetului pe anul următor, Adunarea hotăra
înscrierea, la veniturile ţării pe 1863, a 20 de milioane de lei din averile
mănăstirilor închinate, care, practic, echivala cu o secularizare a acestora50. În
martie 1863, printr-un decret al domnitorului se decidea ca în bisericile
mănăstirilor închinate slujbele religioase să se desfăşoare în limba română şi, tot
atunci, se desfiinţa Epitropia Sfântului Mormânt, reconstituită în 1849, după ce,
anterior, domnitorul Gheorghe Bibescu îi interzisese existenţa. Costache Negri,
luând în considerare reacţiile negative ale ierarhilor greci contra acestor măsuri,
îl îndeamnă pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza să aplice politica faptului
împlinit – secularizarea averilor mănăstireşti. Costache Negri, cu acordul
autorităţilor române, oferea Sfintelor Locuri o despăgubire de 80 de milioane
piastri din partea guvernului român, din care urma să se scadă datoria pe care
egumenii mănăstirilor închinate o aveau faţă de statul român, cifrată la
28.889.020 de piastri. Ierarhii greci au refuzat să ia în discuţie propunerea
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respectivă, fiind încrezători în garanţiile pe care le ofereau reprezentanţii unora
dintre Marile Puteri51.
Astfel, în consens cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în şedinţa din
13/25 decembrie 1863 a Adunării, prim-ministrul Mihail Kogălniceanu supunea
discuţiei proiectul de lege privind secularizarea averilor mănăstireşti, proiect
care a fost adoptat cu o majoritate de voturi. Conform legii, intrau în proprietatea
statului totalitatea bunurilor imobile deţinute de mănăstiri – măsură care viza nu
numai mănăstirile închinate, ci şi pe cele pământene, pentru a nu fi considerată
discriminatorie. Prin secularizare, circa 25% din teritoriul ţării intra în domeniul
statului, constituindu-se principala resursă pentru viitoarea reformă agrară52.
Precum era de aşteptat, reacţia ierarhilor greci a fost extrem de dură,
aceştia solicitând intervenţia Marilor Puteri. Protestul acestora, excepţie făcând
Franţa, a fost înaintat principelui Alexandru Ioan Cuza, care a adoptat o poziţie
hotărâtă, afirmând caracterul de necesitae publică şi naţională a acestei măsuri.
Consecinţa cea mai importantă a acestei legi a constituit-o modificarea
fundamentală a statutului mănăstirilor închinate, care au trecut în subordinea
autorităţilor ecleziastice româneşti. Pentru mănăstiri şi pentru biserică, în
general, această reformă a dus la dispariţia suportului economic pe care acestea
îşi întemeiau autonomia şi puterea, afectând în mod fundamental statutul lor
privilegiat.
LA REFORME DE LA SECULARIZATION DE RICHESSES DE
MONASTERES. LES ASPECTS CONCERNANT L'HISTOIRE DE PROBLEME
(Résumé)
Dans notre étude nous essaiyons d’observer, explorant notre matériel
bibliographique consacré á ce sujet, le problème de monastères dédiés, des premiers
siècles XIV-XV en finissant avec la réforme de la secularization de richesses de
monastères en décembre 1863.
Une fois avec le culte de monastères par les souverains et nobles roumains –
seulement suiveurs de tradition Byzatine dans la zone après la chute de Constantinople
(1453) – dans la possession des Lieux Saints ont entré aussi les biens qu’ils possédaient,
dont les revenus n’étaient pas négligeables. La politique des souverains roumains de
limiter les tendences d’autonomie qui se sont manifestées par l’église et en particulier
par les représentants des Lieux Saints qui violerait le plus souvent les dispositions des
fondateurs – a conduit finalement á la lois de la sécularization de richesses de
monastères de 13/25 décembre dans laquelle plus de 25% du territoire du pays entrait
dans la possession d’État pour avoir été la ressource de la terre de la future réforme
agraire.
Mot- clefs: des monastères, Lieux saints, clergé, la secularization.
51
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IMAGINEA JUDEŢULUI VÂLCEA
ÎNTR-O STATISTICĂ DIN 1851
PAUL-EMANOIL BARBU

În urma reprimării Revoluţiei de la 1848, prin intervenţia brutală a celor
trei mari imperii absolutiste şi retrograde ale vremii (ţarist, otoman şi
habsburgic), ţările române au revenit la starea anterioară. În Ţara Românească şi
Moldova s-a reinstaurat regimul instituit prin Regulamentul Organic în urmă cu
aproape două decenii, iar prin Convenţia de la Balta-Liman, din 19 aprilie/1 mai
1949, au intrat sub ocupaţia turco-ţaristă. Domnia Ţării Româneşti i-a fost
încredinţată lui Barbu Ştirbei, iar domnia Moldovei lui Grigore Dimitrie Ghica.
În Transilvania s-a reinstaurat absolutismul, această ţară românească devenind o
provincie care depindea, în mod nemijlocit, de împăratul de la Viena, fiind
condusă de un guvernator.
Înainte de a se retrage din cele două Principate Române, în aprilie 1851,
autorităţile militare de ocupaţie i-au solicitat stăpânirii din Ţara Românească şi
Moldova elaborarea unor documente statistice cuprinzătoare, în scopul
cunoaşterii resurselor economice din aceste zone. În consecinţă, la 12 februarie
1851, Departamentul din Lăuntru al Ţării Româneşti le-a înaintat ocârmuirilor
de judeţe un ordin circular prin care le cerea să alcătuiască o situaţie statistică în
care să se includă informaţii şi date referitoare la: căile de comunicaţie (şosele,
drumuri de poştă, drumuri comerciale, comunicaţii pe apă), fenomenele
climatice, starea vremii, anotimpurile anului, numărul locuitorilor, economia
locului (agricultură, industrie, comerţ, transporturi)1 etc.
După primirea ordinului amintit, Ocârmuirea judeţului Vâlcea s-a
adresat, la rândul său, subocârmuirilor de plaiuri şi plăşi, pentru ca acestea din
urmă să îi înainteze datele şi informaţiile menţionate2. Între 21 februarie şi 23
mai 1851, Ocârmuirea de Vâlcea a primit răspunsurile de la autorităţile
subordonate.
1. Plaiul Cozia
În plaiul Cozia exista o şosea între Câineni şi Râul Vadului, care
ajungea la hotarul cu Transilvania; avea o lungime de 4.000 de stânjeni şi o
lăţime de 4 ½. Construcţia acesteia începuse din anul 1845 şi se lucra încă la ea
cu sătenii birnici şi „pe cheltuiala stăpânirii”. Existau două drumuri de poştă,
dintre care unul începea din hotarul satului Gura Văii şi mergea până la Râul
Vadului, cale de trei poşte, pe al cărui traseu se aflau trei staţii: Cozia, Călineşti
1
2

Arh. Naţ. Vâlcea, Prefectura jud. Vâlcea, dos. 43/1851, f. 1.
Ibidem, f. 2, 5-8.
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şi Câineni, fiecare fiind dotată cu câte patru cai, întreţinuţi de stat printr-un
„contracciu”. Cel de-al doilea drum începea din hotarul satului Şerbăneşti şi
mergea până la „capul” plaiului, lângă Horezu, distanţă de două ceasuri, fără a
avea vreo staţie pe el. Drumurile erau întreţinute de locuitori, în contul celor şase
zile pe care trebuiau să le presteze conform legii. Şoseaua şi primul drum de
poştă făceau legătura cu Transilvania. Pe aici se transportau „diferite mărfuri şi
obiecte” aduse din Transilvania şi din alte state ale Imperiului habsburgic, având
ca destinaţie capitala Bucureşti şi alte oraşe ale Ţării Româneşti. Pe o distanţă de
o poştă, preţul transportului oscila între 15 şi 20 de lei pentru 1.000 de ocale.
Populaţia plaiului era alcătuită din 16.532 de locuitori, dintre care 8.733
de sex masculin şi 7.799 de sex feminin. Populaţia creştea anual doar cu 100 de
suflete, deşi se năşteau circa 400 de copii (220 de băieţi şi 180 de fete), deoarece
mortalitatea era foarte ridicată; în medie, în fiecare an mureau până la 300 de
persoane (160 de sex masculin şi 140 de sex feminin) – cele mai importante boli
fiind „lingoarea, frigurile, dizenteria, tusea şi bubatul” – şi se încheiau circa 120
de căsătorii.
În plai nu se afla nicio aşezare urbană, ci doar localităţi rurale, mai
precis 32 de sate şi trei mahalale ale „dezrobiţilor ţigani”. În aceste localităţi
existau 4.070 de case ţărăneşti, 27 de case de zid ale proprietarilor de moşii şi ale
altor particulari, 14 grajduri şi 15 şoproane.
În plaiul Cozia se manifesta o bogată activitate religioasă, graţie
existenţei unui număr de zece mănăstiri şi schituri.
În ceea ce priveşte clima locală, aceasta era „răcoroasă, dar sănătoasă”.
Dat fiind faptul că plaiul era situat într-o zonă muntoasă, nu se putea
practica o agricultură înfloritoare, mai ales că nu se realiza o ameliorare a
solului, pentru că locuitorii nu foloseau alte îngrăşăminte în afară de „gunoi”.
Suprafaţa cultivabilă era de 10.000 de ha (inclusiv curţile gospodăriilor),
din care 3.250 de ha teren arabil, 4.500 de ha de livezi de fân şi 2.250 de ha de
ogrăzi şi grădini. Numărul cultivatorilor se apropia de 7.000. Preţul muncii unui
agricultor se estima la 1,2 lei pe zi, 18 lei pe lună şi 130 de lei pe an.
Se cultiva mai mult porumb şi foarte puţin grâu, din cauză că nu era
pământ arabil îndestulător şi nici nu se preta acestei culturi. Pe un pogon se
însămânţau zece ocale de porumb şi se obţinea „în timp de mijloc” până la 500
de ocale. Mei, orz, ovăz, secară şi alte cereale nu se cultivau. Ca leguminoase, se
cultivau – pe loturi mici – varză, napi, ridichi, dovleci, ceapă, cartofi şi altele.
Aceste produse nu satisfăceau însă nevoile tuturor locuitorilor plaiului. În ceea
ce priveşte plantele textile, inul se cultiva „foarte puţin”, iar cânepa numai
pentru trebuinţa locuitorilor. Pe un pogon se însămânţau 160 de ocale de
sămânţă şi se recoltau 90 de ocale de cânepă fuior.
Locuitorii deţineau pomi fructiferi, mai ales pruni, apoi meri, peri, gutui,
piersici, vişini şi nuci.
La fel ca şi în cazul leguminoaselor, producţia de cereale şi plante
alimentare nu era îndestulătoare pentru nevoile tuturor locuitorilor şi, de aceea,
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nici nu se comercializau în afara plaiului. În schimb, prunele şi rachiul de prune
reprezentau un important articol comercial, acestea vânzându-se şi în alte locuri.
Preţurile medii la vânzarea produselor erau următoarele: 18 lei pentru
100 de ocale de porumb, 25 de lei pentru 100 de ocale de fasole, 10 lei vadra de
vin, 50 de lei carul cu fân.
În magaziile de rezervă ale satelor se aflau depozitate 48.385 de baniţe
de porumb a câte 40 de ocale baniţa, în ştiuleţi. Odată cu aplicarea
Regulamentului Organic, în anul 1831, nu a fost cazul ca stăpânirea să intervină
în ajutorul locuitorilor, deoarece nu s-a ivit niciodată vreo „obştească lipsă”.
Când se întâmpla ca recoltele să fie compromise în anumite sate, locuitorii înşişi
reuşeau să-şi achiziţioneze cele necesare traiului, cumpărând bucate din sate mai
îmbelşugate. Dacă se adresau autorităţilor, în caz de necesitate extremă, li se
distribuiau produse din magaziile de rezervă.
Livezile de fân se aflau pe dealuri, iar fânul era de bună calitate. Un
pogon producea un car de fân, care se vindea pe loc cu 35 de lei (când nu se
resimţea lipsa). Preţul unui pogon de iarbă era până la 24 de lei. Fânul se cosea
între 1 iunie şi 30 august.
Locuitorii plaiului deţineau 1.400 de cai, 7.000 de oi – care dădeau tot
atâtea ocale de lână, folosită pentru confecţionarea îmbrăcămintei. Ocaua de lână
se vindea cu 2,10 lei, iar preţul unei oi era de 9 lei. În interiorul plaiului se făcea
comerţ cu animale mari şi mici. Acestea erau vândute chiar şi în Transilvania.
Locuitorii creşteau şi albine, deţinând un număr de 600 de stupi.
Plaiul era bogat în păduri de stejar, fag, mesteacăn, anin etc. Cele mai
importante erau situate pe moşiile mănăstirilor neînchinate: Călimăneşti şi Gura
Văii, ale mănăstirii Cozia, Sărăcineşti şi Buneşti, ale Episcopiei Râmnicului.
Mai posedau păduri moşnenii din satele Câineni, Robeşti, Călineşti, Proieni,
Olăneşti (în devălmăşie cu paharnicul Alecu Bujoreanu, parucicul Al. Ruţinschi
şi serdarul Iordache Olănescu), Bărbăteşti, Cacova, Scheia şi, mai ales, Brezoiul,
Mălaia şi Voineasa, unde se găseau „bune păduri asupra munţilor”, care puteau
fi mai uşor exploatate, datorită gaterelor de pe apa Lotrului, instalate în satul
Brezoi. La bucată, copacii fasonaţi se vindeau cu următoarele preţuri: 60 de lei
cel lung de 60 de stânjeni şi diametrul de o palmă; 40 de lei cel lung de 4
stânjeni şi 30 de lei cel lung de 3 stânjeni. Scândurile lungi de 3 stânjeni, tăiate
la ferestrău, se vindeau pe loc cu: 8 lei perechea din prima categorie, 6 lei
perechea din categoria a doua şi 4,20 lei perechea din categoria a treia. Copacii
şi scândura se puteau transporta cu plutele pe Olt, contra cost, în funcţie de
distanţă.
În satele plaiului se înregistrau 394 de meşteşugari, dintre care 232 de
dulgheri, 30 de şelari, 46 de zidari, 4 pietrari, 27 de dogari şi 55 de rotari, care
erau şi agricultori.
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În cuprinsul plaiului se organizau două bâlciuri anuale: unul la Pietrarii
de Jos, pe 20 iulie, şi altul la Sărăcineşti, pe 15 august3.
2. Plasa Olteţului de Sus
Plasa nu dispunea de şosele, drumuri de poştă şi drumuri comerciale.
Populaţia era formată din 12.536 de locuitori – care posedau 3.201 case
din bârne şi 15 case din „zid şi cărămidă”, în total 3.216 clădiri – împărţiţi în
două categorii: „clasa boierească” şi „clasa de mijloc”. Prima clasă era alcătuită
din 68 de boieri, 58 de boierese, 84 de fii şi 55 de fiice de boier. Familiile
boiereşti dispuneau de 91 de slugi, 23 de slujnice, 118 ţigani şi 92 de ţigănci.
Cea de-a doua clasă le aparţinea birnicilor; era formată din 1.746 de suflete,
dintre care 3.084 de bărbaţi, 3.206 femei, 3.021 de băieţi şi 3.425 de fete.
Acestora li se adaugă clerul, alcătuit din 52 de preoţi şi diaconi, şi 37 de
preotese. Familiile celor din urmă aveau 67 de băieţi şi 45 de fete, însumând, în
total, 201 suflete.
În cursul unui deceniu s-au născut 1.792 de copii, au avut loc 1.197 de
căsătorii şi au decedat 1.168 de persoane. Cele mai frecvente boli erau „dălacu,
inima, junghiu, holera, ciuma”.
În cuprinsul plasei erau cultivate 2.941½ ha de porumb, 561 de ha de
grâu şi 51 de ha de orz. Se mai cultivau, pe suprafeţe foarte mici, inul şi cânepa,
dar abia ajungeau pentru satisfacerea consumului propriu. Alte plante nu se mai
însămânţau. În schimb, fâneţele naturale erau întinse, ocupând 2.847½ ha,
aproape cât suprafaţa cultivată cu porumb. Toate locurile erau „deopotrivă de
îmbelşugate, atât de iarbă, cât şi de rodire”. Un pogon de porumb dădea până la
60 de baniţe. Un pogon de teren arabil se arenda cu 16 lei şi se percepea şi dijmă
din zece una. Un pogon de fâneaţă se arenda cu până la 14 lei sau se primea
dijmă din cinci plaste una. Pogonul de fân rodea până la zece plaste. În cazul în
care nu se făceau recoltele, locuitorii se împrumutau de la magaziile de rezervă.
Ziua de lucru cu mâinile se plătea cu 60 de parale, iar cea cu carul cu
boi, cu „un sfanţih şi trei lei”.
În anii roditori, suta de ocale de porumb se vindea cu 15 lei şi cea de
grâu cu 20 sau 25 de lei, iar în anii neproductivi, cu 25 şi 28 de lei suta de ocale
de porumb, iar cea de grâu ajungea până la 30-35 de lei. Preţul a o sută ocale de
orz ajungea până la 15,20 de lei. În anii bogaţi, chila de fân se vindea cu un preţ
de până la 5 lei, iar în anii secetoşi cu 8-10 galbeni.
Oi şi cai se creşteau în efective mici, „neajungându-le pământul”. Preţul
unei ocale de lână, de calitate mijlocie, ajungea până la 3 lei.
Pe lângă „muncitorii de pământ”, se mai aflau cismari, rotari, dulgheri,
boiangii, croitori, cărămidari, zidari, zugravi şi dogari.
În ceea ce priveşte stupii, locuitorii aveau „prea puţini”.

3

Ibidem, f. 11-14.
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În plasă existau păduri de gorun, frasin, fag şi gârniţă. Cele mai mari
puteau fi întâlnite în hotarele satelor Tina, Băieşti, Copăceni, Străchineşti,
Romaneşti şi Pârenii de Jos, în celelalte sate fiind păduri mai mici.
Se organiza un singur bâlci, care era bianual, la Slăveşti, în ziua de Sf.
Dumitru şi în duminica Floriilor4.
3. Plasa Olteţului de Jos
Plasa nu era traversată de nicio şosea, drum de poştă sau drum comercial
important. Erau construite doar drumuri obişnuite, pe care locuitorii transportau
vin, rachiu, porumb, grâu şi alte produse spre Drăgăşani, Craiova, Caracal pentru
a le vinde „în folosul lor”.
Preţul de transport era în funcţie de cantitatea mărfurilor şi distanţa
străbătută, aşa cum reiese din datele următoare:

Distanţa
Zătreni-Craiova
Oteteliş-Craiova
Laloş-Craiova
Laloş-Caracal
Oteteliş-Caracal

Cantitatea de mărfuri transportate
100 de ocale de
100 de vedre
porumb sau de grâu
de vin sau de rachiu
3 lei
30 de lei
2 lei şi 10 parale
25 de lei şi 20 de parale
2 lei
20 de lei
5 lei
25 de lei
2 lei
-

Conform unui recensământ alcătuit cu un deceniu în urmă, plasa era
locuită de 12.859 de suflete (6.679 de sex masculin şi 6.181 de sex feminin). În
momentul alcătuirii situaţiei statistice în discuţie, în cele 31 de sate ale plasei se
înregistrau 3.271 de familii, care deţineau 3.288 de case, dintre care 3.207
construite din bârne şi 81 „de zid”, adică zidite, fără a se menţiona din ce
material. Fiind zonă de munte, materialul de construcţie nu putea fi decât piatra,
poate şi cărămida. Slujbele religioase se ţineau în 54 de biserici (20 „de zid” şi
34 din lemn). Anual se năşteau circa 4.719 copii (2.733 de băieţi şi 1.986 de
fete), se încheiau 1.296 de căsătorii, dar mortalitatea era foarte ridicată,
înregistrându-se, în aceeaşi perioadă de timp, 3.333 de decese. Bolile frecvente
erau: „lingoarea, răceala, frigurile, inima, izdatul, brânca, buba, umflătura,
dropica, vărsatul, patimile lumeşti”.
Subocârmuirea distingea două „clase” sociale, cărora li se adăuga clerul.
În „clasa boierească” intrau 113 boieri, 114 boierese, 137 de fii şi 148 de fiice de
boier. Boierii aveau la dispoziţie 15 ţigani, 14 ţigănci, doi băieţi şi o fată de
ţigan. „Clasa de mijloc”, adică a birnicilor, era compusă din 3.084 de bărbaţi,
3.298 de femei, 3.171 de băieţi şi 2.448 de fete (în total 12.001 persoane). Clerul
era format din 72 de călugări, 72 de preoţi şi 9 diaconi, 84 de femei din familiile
4

Ibidem, pp. 15-23.
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acestora, plus 85 de copii. De asemenea, în această plasă trăiau doi supuşi străini
(în total 322 de persoane).
Cea mai mare parte a locuitorilor se îndeletnicea cu „lucrarea
pământului”, însumând 2.401 „plugari şi cositori”. Alţi locuitori erau dulgheri
(500), tâmplari (10), zidari (20), cărămidari (100), boiangii (6), cojocari (10),
cizmari (6), cârciumari (50), fierari (30). „Parte” din locuitori erau şi ştiutori de
carte.
Cele mai mănoase locuri pentru agricultură, care favorizau „fireasca
rodire” a culturilor, erau luncile, unde chiar în anii cu puţine ploi se obţineau
recolte foarte bune de porumb şi de fân. În cazurile în care locurile din luncă
erau inundate, producţiile erau scăzute, fiind mai bune în zonele mai înalte.
Calitatea terenului agricol se îmbunătăţea prin curăţat, săpat, îngunoiere,
alternarea culturilor etc. Principalele plante cultivate erau cerealele. Conform
calculelor făcute de subocârmuire pe perioada anilor 1845-1850, în baza
cercetării arhivei aflate în cancelaria sa, în medie, se însămânţau anual 31.613
pogoane de porumb, 4.590 de pogoane de grâu, 316 pogoane de orz şi 27 de mei,
în total 35.546 de pogoane. Pe locuri „mici” se cultivau in şi cânepă, numai
pentru trebuinţele gospodăreşti.
Pământul era exploatat de trei categorii de agricultori, al căror număr
total era estimat la 3.271 de persoane; suprafaţa cultivată însuma 22.355 de
pogoane. Agricultorii se clasau după cum urmează:
1) o mie erau reprezentaţi de proprietari, arendaşi şi „cei mai de frunte
locuitori”, fiecare cu câte 10 pogoane cultivate, în total 10.000 de pogoane;
2) o mie de locuitori „de mijloc” cu câte 6 pogoane cultivate de fiecare,
în total 6.000 de pogoane;
3) 1.271 de locuitori „de jos” cu câte 5 pogoane cultivate de fiecare, în
total 6.355 de pogoane.
Luând în calcul aceeaşi perioadă, 1845-1850, s-a estimat că media
anuală a recoltelor realizate era de 252.904 ocale de porumb, 376.200 de ocale
de grâu şi secară, 22.120 de ocale de orz şi 137 de ocale de mei. Secerişul avea
loc în luna iulie. În anii cu recolte slabe, locuitorii cumpărau cereale de la
proprietari şi arendaşi, la preţul pieţii, iar alţii le achitau în muncă.
În general, producţia cerealieră se folosea pe plan local, pentru
consumul din fiecare gospodărie; grâul, porumbul, secara, meiul nu se vindeau
decât în cuprinsul plasei. Dacă recoltele erau însă îmbelşugate, produsele se
comercializau şi în afara acesteia, la Râmnic, şi chiar în afara judeţului Vâlcea,
la Slatina şi Drăgăşani. Pentru o sută de ocale de cereale transportate la primul
oraş se plăteau 3 lei, la cel de-al doilea 3 lei şi 20 de parale, iar la al treilea 2 lei.
În medie, se vindea cu 15 lei suta de ocale de porumb şi cu 20 de lei suta
de ocale de grâu. Preţul forţei de lucru în cultivarea pământului, cu anul, ajungea
la 150 de lei, pe vară 90 de lei, iar cu ziua 1 leu şi 30 de parale.
În cele 31 de sate erau organizate 93 de magazii de rezervă, în care se
depozitaseră 40.091 de ocale de porumb, cantitate menţinută în permanenţă,
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deoarece de la înfiinţarea lor şi până în momentul de referinţă, nu se întâmplase
ca locuitorii să se afle în „aşa de mare lipsă” pentru a se împrumuta până la noua
recoltă.
Zonele bune pentru culturile agricole, cele de luncă, erau propice şi
fâneţelor, reprezentând locurile cele mai îmbelşugate „de iarbă”, care rodea în
mod natural. Fâneţele naturale erau folosite de locuitori pentru creşterea
animalelor, nefiind fâneţe însămânţate. Fânul era cosit în lunile iunie, iulie şi
august, iar când acesta era puţin sau lipsea era cumpărat de către crescătorii de
animale, din alte părţi, cu 36 de lei carul de măsură.
Hrană pentru animale ofereau şi pădurile, care aveau o iarbă suculentă, o
adevărată bogăţie. Cele mai însemnate păduri erau: Laloşu, a maiorului
C. Cerchez; Băbeni, a lui Iancu Ghiţă Băbeanu şi a moşnenilor locali; Pietroasa,
a paharnicului C. Otetelişanu; Oteşani, a aceluiaşi paharnic şi a moşnenilor
locali; Rusăneşti, a maiorului Cerchez; Zătrenii de Sus, a paharnicului Şt.
Dobrescu; Zătrenii de Jos, a clucerului C. Gănescu; Stanomiru şi Horezu, ale
pitarului Nicu Diculescu. Nu existau păduri ale statului. „Ferestraie în păduri nu
sunt, nici cherestea făcută”.
Cabalinele, ca şi ovinele, se creşteau în număr restrâns, din cauza climei
improprii întreţinerii acestor animale, acordându-li-se atenţie bovinelor şi
porcinelor. Locuitorii aveau în posesie 472 de cai, 3.464 de boi, 3.080 de vaci şi
4.007 porci. Cei care posedau oi le ţineau pentru lâna lor, pe care o foloseau la
confecţionarea îmbrăcămintei, dar şi pentru alte trebuinţe casnice. Dacă se
raportează efectivele de animale la numărul de familii, se constată că unei familii
îi reveneau, în medie, 0,14 cai (adică un cal la şapte familii), 1,06 boi, aproape o
vacă (0,94) şi 1,23 porci.
Puţini locuitori practicau creşterea albinelor; foloseau mierea, iar ceara o
predau bisericilor. La aceeaşi scară se practica şi creşterea viermilor de mătase,
borangicul fiind utilizat pentru confecţionarea cămăşilor femeieşti.
Industria era reprezentată de 117 mori (19 mori pe apă şi 108 mori cu
râşniţă) şi două poverne.
În cuprinsul plăşii se organizau două bâlciuri: unul anual, la Otetelişu
(Sf. Ilie), pe moşia vornicului Iancu Otetelişanu, şi altul bianual, la Laloşu (Sf.
Gheorghe şi jumătatea postului mare), pe proprietatea maiorului Costache
Cerchez5.
4. Plaiul Horezului
În acest plai nu existau şosele, ci drumuri. Unul era drum de poştă, care
intra în plai pe la satul Bogdăneştii Arnotii şi ieşea pe la satul Milostea, având o
lungime de „o poştă şi un sfert”. Pentru deservirea lui, în plai exista o casă de
poştă cu 16 cai. Drumul era întreţinut de către săteni, în contul celor şase zile
5

Iniţial, subocârmuirea locală a înaintat o situaţie statistică sumară, la 10 martie 1851,
după care, în luna următoare, a înaintat un document mai amplu (ibidem, pp. 27-28, 52-59).
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legale. Preţul transportului de mărfuri, pe distanţa din acest plai, era de 4 lei la o
sută de ocale. Plaiul era străbătut de două drumuri comerciale, care începeau de
la târgul Horezu, unul îndreptându-se spre Craiova, altul spre Sibiu, prin oraşul
Râmnic (Rm. Vâlcea). Preţul transportului de marfă era ca şi acela practicat pe
drumul de poştă.
Plaiul avea 33 de sate, în care trăiau 16.745 de suflete (7.005 de sex
masculin şi 9.740 de sex feminin), constituite în 3.792 de familii birnice, care
deţineau 3.885 de case. Reşedinţa plaiului era în târgul Horezu, singura localitate
urbană de aici, în care locuiau 168 de familii, în tot atâtea case.
Fiind zonă montană, terenul nu era propice agriculturii, care era
„nedezvoltată”. Porumbul cultivat nu ajungea nici pentru acoperirea nevoilor
familiale; asemenea şi grâul. Locuitorii care nu aveau porumb şi grâu pentru
propriul consum gospodăresc erau nevoiţi să cumpere cantităţile necesare, cu
până la 90 de lei chila de porumb şi 120 de lei cea de grâu. În anii secetoşi, se
împrumutau la magaziile de rezervă.
În plasă nu existau nici locuri îmbelşugate „pentru iarbă”, adică fâneţe
naturale. Din această cauză, animale creşteau doar locuitorii cărora „le da
mâna”, adică cei cu stare, şi numai boi şi vaci, animale crescute pentru
asigurarea hranei. În satul Vaideeni erau şi crescători de oi, ale căror efective
numărau 3.560 de capete. Oile produceau o cantitate de până la 7.120 de ocale
de lână, de calitate mijlocie. În medie, venitul adus de oi mergea până la
valoarea de 29.040 de lei. Lâna era vândută de oieri negustorilor austrieci.
Locuitorii posedau următoarele specii de pomi fructiferi: pruni, meri,
peri, cireşi, nuci, castani, aluni etc. Deţinătorii de pruni făceau rachiu.
Existau păduri cu diferiţi arbori, precum anini, fagi, mesteceni. Din nuci,
alune şi jir se extrăgea „un fel de ulei”, iar tulpina arborilor se folosea în
meşteşugul prelucrării lemnului, producându-se diverse obiecte.
În carierele de calcar, unii locuitori produceau var. Iar alţii îşi desfăceau
produsele la târgul săptămânal de duminca, de la Horezu. Aici se organiza şi un
bâlci anual. Într-un alt sat al plaiului mai funcţiona un bâlci anual. Se făcea
comerţ cu var şi rachiu, produse vândute în alte localităţi, precum Craiova,
Caracal, Cerneţi, Tg. Jiu şi alte oraşe şi sate ale ţării6.
5. Plasa Oltului
Prin această plasă trecea drumul de poştă care mergea spre Craiova, pe
distanţa Slăviteşti-Colibaşu. Se practica plutăritul de buşteni şi cherestea pe Olt.
Populaţia era alcătuită, conform unui recensământ făcut în urmă cu un
deceniu (faţă de data la care ne referim în acest articol – 1851), din 15.292 de
locuitori, dintre care 8.087 de sex bărbătesc şi 7.205 de sex femeiesc, care aveau
3.605 case.

6

Ibidem, pp. 29-36.
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Din lucrul pământului locuitorii obţineau porumb, grâu, in, cânepă,
fasole, varză, usturoi, ceapă şi alte produse. De asemenea, plantaţiile de vii şi
livezile de pruni erau importante, recoltele de struguri şi prune fiind transformate
în vin şi rachiu. Cel mai „îmbelşugat loc” era lunca Oltului. În caz de secetă sau
calamitate, locuitorii se împrumutau din magaziile de rezervă. Prin exploatarea
pădurilor se obţinea cherestea.
Se creşteau în regiune doar oi. Locuitorii posedau 2.725 de capete, care
dădeau circa 3.070 de ocale de lână, de bună calitate. Aceasta era prelucrată,
obţinându-se dimie, scoarţe şi altele.
În plasă exista un târg săptămânal şi un bâlci, 61 de prăvălii şi un han.
Se vindeau cereale (grâu, porumb, orz), fasole, cânepă, in, usturoi, ceapă, vin,
rachiu, lemne, cherestea. Suta de ocale de porumb se vindea cu 15-16 lei, iar cea
de grâu cu până la 25 de lei7.
6. Plasa Otăsăului
Plasa era străbătută de şoseaua care lega oraşul Râmnic de Craiova, pe o
distanţă de 1.600 de stânjeni, cu o lăţime de 6 stânjeni, între satele Valea Mare şi
Ioneştii Govorii. A fost construită în 1839 şi era întreţinută de către birnici în
contul celor şase zile legiuite.
Pe aici treceau două drumuri de poştă. Unul mergea de la Râmnic la
Craiova, având staţie la Slăviteşti, unde se aflau 16 cai întreţinuţi de stat prin
„contracciu”. Alt drum venea „pe sub munte”, trecea prin plasa Ocolului şi
plaiul Horezului, ajungând în primul drum la staţia amintită. Preţul unui
transport de marfă se taxa cu 50-60 de lei mia de ocale de la Râmnic până la
Craiova, şi cu 40-50 de lei de la Ocnele Mari până la Dunăre.
Plasa era străbătută, de asemenea, de două drumuri comerciale. Primul,
drumul Luncavăţului, venea din plaiul Horezului şi ajungea la staţia Slăviteşti
din drumul Craiovii. Al doilea, drumul Cernii, intra din plasa Olteţului şi plaiul
Horezului şi ducea spre Cetatea Băniei pe la Otetelişu din plasa Olteţului de Jos.
Preţul transportului de „fiecare 4 ceasuri” era de 6-7 lei.
Plasa era formată din 30 de sate, locuite de 13.106 suflete, dintre care
6.576 de sex masculin şi 6.530 de sex feminin, care trăiau în 3.065 de case, ceea
ce demonstrează că locuitorii formau aproximativ tot atâtea familii câte case au
fost înregistrate. Într-un an, au fost înregistrate 93 de naşteri (13 băieţi şi 80 de
fete) şi 110 căsătorii. Totodată, decesele au fost în număr de 96. Acestea din
urmă erau cauzate mai ales de „lingoare, case bântuite mai tare şi frigurile, mai
puţin”.
Locuitorii practicau plugăria. Terenurile cele mai bune pentru
agricultură se situau în luncile Oltului şi Luncavăţului. Pentru îngrăşarea solului
se folosea bălegarul, iar când nu era împrăştiat pe loc, recolta era mai slabă.
Muncile agricole se plăteau cu ziua. O zi de săpat se plătea cu 1 leu, de cositul
7

Ibidem, pp. 37-44.
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fânului cu 1 leu şi 20 de parale şi de arat cu un plug cu 11 lei, plus mâncarea la
fiecare muncă prestată. Anual se însămânţau până la 7.000 de pogoane.
Locuitorii aveau plantaţii de vii şi livezi de pruni. În general, 3.000 de familii
cultivau până la 18.000 de pogoane. Se însămânţau 42.000 de ocale de porumb
şi 38.880 de ocale de grâu. Porumbul rodea mai bine, iar grâul mai puţin.
Producţia medie totală anuală era 145.000 de ocale de grâu şi 4.200.000 de ocale
de porumb, care se foloseau pentru consumul local şi pentru însămânţat,
nevânzându-se în alte părţi decât în cuprinsul plasei. Preţul mediu a 100 de ocale
de cereale era de 20 de lei pentru grâu şi de 15 lei pentru porumb. De asemenea,
se cultivau inul şi cânepa, tot pentru consumul local, confecţionându-se din ele
pânzeturi. Se însămânţau circa 800 de ocale de in şi 15.000 de ocale de cânepă.
Livezile se întindeau pe 6.000 de pogoane, iar cele mai îmbelşugate fâneţe se
coseau din locurile aşezate pe „albia Oltului, a Luncavăţului şi a Cernii”, fânul
fiind folosit pentru hrana animalelor. Alte plante de nutreţ nu se însămânţau. Un
pogon de iarbă se vindea cu până la 31 de lei şi 20 de parale. Un pogon din
locurile îmbelşugate producea până la un car şi jumătate de fân, iar în celelalte
trei sferturi de car de măsură.
Locuitorii posedau 3.480 de oi din rasa ţigae, de la care obţineau 5.220
de ocale de lână de bună calitate, care se vindea cu 2 lei şi 10 parale ocaua.
Venitul total, realizat de pe urma oilor, se estima la 3.480 de lei, dar calculul este
eronat, deoarcece numai lâna valora peste 10.500 de lei. Aceasta se folosea de
către săteni pentru confecţionarea dimiei.
În cuprinsul plasei existau mai multe păduri, cele mai importante
aparţinându-i domeniului mănăstiresc: Modoaia, a Episcopiei Râmnicului;
Dăeşti, a mănăstririi Dintr-un Lemn; Runcioasa, a schitului Horezu; Marcea,
Cozia, Ioneştii Govorii, Govora. Păduri particulare deţineau clucereasa
Lahovari, Uţa Olănescu şi alţii. Statul nu stăpânea păduri. Prin exploatarea celor
existente a luat avânt industria de cherestea. Pe moşia Şirineasa se găsea şi un
gater. Cheresteaua pentru construcţii de edificii se vindea cu 4 lei şi 20 de parale
grinda, iar suta de doage pentru butii se vindea cu până la 63 de lei. Cheresteaua
se transporta pe plute şi ajungea dincolo de Dunăre, în Imperiul Otoman.
Transportul acesteia cu carul cu boi, pe distanţă de o poştă, costa 41 de sfanţi.
Locuitorii practicau şi comerţul, vânzând animale cornute mari, porci,
vin, rachiu etc. Animalele se vindeau la bâlciurile din judeţ negustorilor care le
cumpărau pe loc. Sătenii îngrăşau porcii şi mergeau cu ei să-i vândă în
Transilvania. Vinul şi rachiul erau desfăcute în Bucureşti, dar şi în alte oraşe mai
mari ale ţării, precum şi pe plan local, între locuitori şi în cârciumi. În plasă nu
se organizau bâlciuri şi târguri8.

8

Ibidem, f. 45-50.
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7. Plasa Ocolului
Plasa nu era traversată de nicio şosea. În schimb, pe aici treceau două
drumuri de poştă şi unul comercial. Un drum de poştă intra pe la Bogdăneşti şi
ajungea la Băbeni, ducând spre Craiova, cu o staţie numită „poşta Râmnicu” ce
dispunea de 48 de cai. Trecea prin satele Bogdăneşti (119 familii), Bujoreni (114
familii), Cetăţuia (mahala cu 38 de familii), Inăteşti (67 de familii), Vlădeşti
(124 de familii), Dosu (65 de familii), Ostroveni (18 familii), Valea Răii (38 de
familii), Ocniţa (61 de familii), Titireciu (43 de familii), Lunca (80 de familii),
Teiuşu (109 familii), Sohoretu (103 familii), Căzăneşti (66 de familii), Copăcelu
(66 de familii), Bârzeşti (45 de familii), Govora (252 de familii), Buleta (75 de
familii), Mihăeşti (210 familii). Pe acest parcurs, drumul străbătea două poduri
fixe de lemn, unul din oraşul Râmnic, pe „râul” cu aceeaşi nume, şi altul peste
„râul Bârseştilor, aproape de satul Mihăeşti”. Celălalt drum de poştă pornea din
oraşul Râmnic către Tg. Jiu, având două staţii în cuprinsul plasei, la Râmnic,
unde se găsea numărul de cai amintit, şi la Mânăstireni, unde erau 16 cai. Trecea
prin satele Surpatele Mânăstirii (40 de locuitori), Surpatele Moşteni (26 de
locuitori), Frânceşti (104 locuitori), Mănăileşti (72 de locuitori), Genuneni (60
de locuitori). Acest drum traversa şi el podul de la Râmnic, dar şi „râurile”
Bârseşti, Buletea şi Otăsău (lângă Mânăstireni). Drumul comercial lega oraşul
Râmnic cu oraşele Craiova şi Sibiu, trecând prin satele Bogdăneşti, Bujoreni,
Cetăţuia, Inăteşti. Transportul de marfă se plătea cu o sumă cuprinsă între 5 şi 7
lei suta de ocale.
Pe Olt se transportau cu plutele buşteni şi cherestea.
Plasa cuprindea 27 de sate, unde trăiau 9.068 de locuitori (4.648 de sex
masculin şi 4.420 de sex feminin), în 2.130 de case, ceea ce ne arată că au existat
cam tot atâtea familii. De asemenea, tot aici se afla o localitate urbană, târgul
Ocna (Ocnele Mari), cu 138 de case (63 din cărămidă şi 75 din „gard, lipite cu
pământ”, precum şi oraşul Râmnic, dar pentru acesta a fost elaborată o situaţie
separată, urmând a fi prezentat în acelaşi mod.
Cea mai mare parte a locuitorilor era reprezentată de „plugari”. Terenul
cultivabil avea o întindere de până la 16.200 de pogoane. Se estima existenţa
unui număr de până la 986 de agricultori. Se cultivau: grâu, porumb, orz, fasole,
in, cânepă9. Suta de ocale de cereale se vindea cu până la: 25 de lei pentru grâu,
20 de lei pentru orz şi 15 lei pentru porumb. Suta de ocale de fasole era vândută
la acelaşi preţ ca şi orzul. Locuitorii mai produceau vin, rachiu de prune şi spirt
din bucate10. Vadra de vin se vindea cu 7 lei, cea de ţuică cu 10 lei şi cea de spirt
cu 36 de lei. Cotul de pânză de ţară se vindea cu 1 leu şi 20 de parale.

9

În situaţia întocmită de subocârmuire nu se menţionează în mod expres faptul că sătenii
cultivau in şi cânepă, dar se face menţiunea că se comercializa „pânza de ţară”, ceea ce dovedeşte
că aceste plante se însămânţau.
10
În document nu se face menţiune expresă că existau plantaţii de vii şi livezi de pruni,
dar se amintesc, între articole de comerţ, vinul, ţuica şi spirtul.
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În plasă se aflau fâneţe naturale. Locurile cele mai îmbelşugate de
fâneţe erau luncile Căzăneşti, Birceşti, Mihăeşti, Mănăileşti şi Govora. Cu toate
acestea, animalele mari, cabalinele şi bovinele, erau rase de calitate inferioară.
La fel şi oile, care erau ţurcane11. Animale se vindeau cu preţuri de până la: 320
de lei calul, 160 de lei boul, 100 de lei vaca, 10 lei oaia şi 12 lei berbecul. Lâna
oilor era folosită pentru confecţionarea dimiei, iar ocaua se vindea cu 2 lei şi 20
de parale, în timp ce un cot de dimie costa 2 lei.
La Ocnele Mari se exploata sarea. Suta de ocale era comercializată cu 20
de lei12.
Comerţ cu produsele menţionate se făcea doar în interiorul plasei, cu
excepţia vinului şi a rachiului, care luau calea şi spre alte localităţi ale
Principatului. În plasă se organizau patru bâlciuri: la Râureni (8 septembrie), la
Surpate (Sf. Troiţă), la Rm. Vâlcea (19 iunie) şi la Govora (15 august). Cu
excepţia bâlciului de la Râureni, care dura zece zile, celelalte ţineau numai o zi.
8. Oraşul Râmnicu Vâlcea
Reşedinţă de plasă şi de judeţ, oraşul Râmnic avea patru uliţe principale
şi două „obişnuite”, cu „caldarâm de piatră”. Oraşul era traversat de „râul”
Râmnic, pe care se afla un pod fix din lemn; avea două vaduri, pe care se aflau
două mori, dintre care una a Schitului Fedeleşoiu. Prin zona de est, la barieră,
trecea Oltul, pe care se făcea şi transportul buştenilor şi cherestelei cu plutele.
Tot pe Olt se aflau un pod plutitor şi două luntre, care produceau venit la schela
Goranu.
Oraşul era traversat de drumurile comerciale care mergeau spre
Transilvania, Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu.
Numărul locuitorilor se ridica la 1.966 de suflete (1.016 de sex masculin
şi 950 de sex feminin), care locuiau în 410 case, ceea ce ne indică o cifră
aproximativ egală (sau chiar egală) de familii. Orăşenii Râmnicului practicau
agricultura, comerţul, extragerea aurului din râuri şi alte îndeletniciri. Cel mai
fertil teren era „câmpul dinspre apa Oltului”, care era îmbălegărat de către
cultivatori. Tot aici, ca şi pe dealul Capela, se aflau fâneţe naturale bogate.
Produceau porumb, grâu, orz, ovăz, fasole, cânepă, in, varză, usturoi, ceapă, vin,
rachiu etc. Aurul extras era de bună calitate sau „curat”.
Locuitorii posedau 190 de cai, 192 de boi, 72 de vaci şi 40 de oi.
Acestea din urmă dădeau o lână de bună calitate, în cantitate de 80 de ocale; se
vindea cu 2 lei şi 20 de parale ocaua. Din lână se confecţionau scoarţe, dimie şi
altele.

11

Subocârmuirea nu precizează rasa ovinelor, dar spune că lâna era de calitate
„ordinari”, ceea ce demonstrează că făceau parte din rasa ţurcană.
12
Subocârmuirea a înaintat două situaţii: pe prima, mai sumară, la 17 apr. 1851, şi pe
cea de-a doua, mai amplă, la 16 mai acelaşi an. Arh. Naţ. Vâlcea, Ocârmuirea jud. Vâlcea,
dos. nr. 4371851, f. 60-75.
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Produsele care intrau în circuitul comercial, pentru consumul
locuitorilor, erau formate din: porumb, grâu, orz, ovăz, fasole, ceapă, usturoi, in,
cânepă, buşteni, cherestea. Suta de ocale de porumb se vindea cu până la 15 lei,
iar cea de grâu cu până la 24 de lei. Săptămânal, marţea, se ţinea târg în „piaţa
târgului”.
Oraşul dispunea de 40 de prăvălii şi 48 de hanuri13.
THE IMAGE OF VÂLCEA COUNTY
IN AN OFFICIAL STATISTICS FROM 1851
(Abstract)
The present paper is based on information contained in a statistical processing
regarding the Valcea district of 1851 year. Similar documents were issued for other
districts of Wallachia in the same year, following the express decision of the Ministry of
Internal Affairs of the principality. They are extremely useful for any historian as they
provide complete information regarding the means of communications, weather patterns,
number of inhabitants, the local economy (agriculture, industry, trade).
Keywords: 19th Century Wallachia, districts of Oltenia, statistics of 1851 year,
historical informations, local evolution.
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Ibidem, f. 80-83.

O FILĂ DIN ISTORIA DIPLOMAŢIEI CONTEMPORANE:
ITALIA, ÎNTRE AMBIŢIILE COLONIALE ŞI TRIPLA ALIANŢĂ
∗

∗

CEZAR AVRAM , ROXANA RADU

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, relaţiile internaţionale şi-au
sporit importanţa în evoluţia omenirii. Favorizate de dezvoltarea economiei şi a
mijloacelor de comunicaţie, ele au devenit mai intense şi mai cuprinzătoare.
Între diferitele regiuni ale lumii s-au stabilit puternice legături şi interferenţe de
interese. Marile Puteri, deţinătoare de imperii coloniale (Anglia, Franţa) sau cele
ce aspirau să şi le creeze (Germania, Statele Unite, Japonia), au dus o politică de
mare anvergură.
Ultimele decenii ale secolului al XIX-lea au adus importante modificări
ale raporturilor de forţe pe plan mondial.
Înfrântă în Războiul din anii 1870-1871 cu Prusia, Franţa a cunoscut o
perioadă de slăbiciune, agravată de impunerea unei plăţi de despăgubire de
război de cinci miliarde de franci aur şi de pierderea Alsaciei şi Lorenei. Aceasta
a făcut să-şi dorească să-şi ia revanşa după înfrângerea din anul 1871. Pe de o
parte, anexarea Alsaciei şi Lorenei de către Germania a accentuat acest
resentiment, pe de altă parte, conducătorii francezi începuseră să resimtă
sfârşitul erei predominaţiei franceze şi producerea inevitabilă a unei schimbări în
balanţa forţelor1.
În schimb, Germania unificată a devenit principala putere militaropolitică a continentului, poziţie consolidată de progresul ei rapid pe plan
economic. Politica externă germană avea două direcţii principale: să se protejeze
împotriva formării unor coaliţii a tuturor vecinilor săi de la est şi de la vest, să
constituie o ameninţare pentru fiecare dintre aceşti vecini, grăbind formarea unor
coaliţii la care să ia parte2, fapt pentru care, «în perioada imediat următoare
tratatului de la Frankfurt, Bismarck, principalul făuritor al unităţii germane şi
autorul moral al înfrângerii dezastruoase a Franţei a trăit cu „coşmarul
coaliţiilor”»3.
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După înfrângerea suferită în războiul Crimeii în faţa Angliei, Franţei şi
Turciei (1853-1856), Rusia a reuşit să-şi refacă potenţialul militar, reluând
politica de expansiune spre sud-estul Europei şi spre strâmtorile Bosfor şi
Dardanele. Tendinţa ei se va lovi însă de aceea a Austro-Ungariei. Confruntat cu
grave probleme interne şi externe, imperiul dualist va căuta, de asemenea, să-şi
consolideze poziţia printr-o politică externă mai activă.
Principala putere colonială rămânea Anglia, favorizată de păstrarea
hegemoniei maritime. Multă vreme ea nu şi-a făcut simţită prezenţa în politica
europeană, preferând să păstreze, faţă de aceasta, o atitudine de „splendidă
izolare”4. Poziţia sa este însă ameninţată de ridicarea treptată a Germaniei.
Situaţia se complică şi prin afirmarea tot mai puternică, pe plan internaţional, a
celor două puteri neeuropene – S.U.A. şi Japonia, începând din jurul anului
1900.
După realizarea unificării Veneţiei la regat (1866) şi eliberarea Romei
(1870), şi Italia urmăreşte o politică de mare putere, vizând îndeosebi cuceriri în
Africa. Cu excepţia unor teritorii restrânse din nordul Peninsulei, unitatea Italiei
putea fi considerată desăvârşită. Deşi fusese acceptată în rândul marilor puteri,
Italia rămânea, totuşi, „o mare putere de categoria a doua, confruntată în interior
cu un complex proces de organizare şi unificare şi cu o situaţie economică
deficitară”5. În toamna anului 1873, un diplomat român arăta că Italia se găsea în
situaţia de a-şi concentra toate eforturile numai „pentru ameliorarea instituţiilor
sale economice”6. Din punct de vedere financiar, o primă echilibrare a bugetului
Italiei s-a produs în anul 18767. Faptul că Bismarck a reuşit să convingă Italia să
se alăture Austriei şi Germaniei, formând Tripla Alianţă, se datorează situaţiei că
Italia resimţea cucerirea Tunisiei de către Franţa, care îi devansase planurile pe
care şi le făcuse pentru Africa de Nord8.
În politica externă, fiecare mare putere îşi apăra propriile interese.
Propriile forţe nu erau, însă, întotdeauna suficiente pentru a le impune. De aceea,
s-a urmărit realizarea unor alianţe. Multe dintre acestea au fost temporare, în
funcţie de interesele de moment. Altele au fost, însă, durabile, ducând la
constituirea unor grupări politico-militare. Ele au constituit un element
caracteristic al relaţiilor diplomatice din deceniile premergătoare Primului
Război Mondial.
Începând cu anul 1871 şi până în 1890, Europa a trecut prin „epoca
bismarckiană”. Om al vechiului regim, Otto von Bismarck, „cancelarul de fier”
al Germaniei, nu a avut alt obiectiv în afară de menţinerea statu-quo-ului
european şi a echilibrului de forţe. Pentru aceasta, preocuparea lui principală a
4

Henry Kissinger, op. cit., p. 156.
Dan Berindei, op. cit., p. 164.
6
Idem, Roma, în: „Reprezentanţele diplomatice ale României”, vol. I, Bucureşti, 1967,
5

p. 247.
7
8

René Girault, Diplomatie européenne et impérialismes. 1871-1914, Paris, 1979, p. 74.
Henry Kissinger, op. cit., p. 141.
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constat în împiedicarea Franţei de a-şi găsi aliaţi în pregătirea revanşei de care se
temea. Folosind concilierea şi ameninţarea, a reuşit s-o determine să accepte
unificarea Germaniei.
Prima concretizare a acestei politici a fost Alianţa celor Trei Împăraţi,
realizată în anii 1871-1873, între imperiile german, ţarist şi austro-ungar. În
scopul înfăptuirii acestei alianţe, în anul 1872, în timpul marilor manevre de la
Berlin, „cancelarul de fier” a organizat o întrevedere între Wilhelm I9, Francisc
Iosif şi Alexandru al II-lea, în timpul căreia s-au pus bazele cooperării lor
diplomatice. Întâlnirea s-a concretizat printr-o serie de convenţii, încheiate între
cele trei puteri. Cea din 6 iunie 1873 – între Rusia şi Germania – a stabilit ca, în
cazul unui atac împotriva unuia dintre cele două imperii, celălalt va interveni
imediat cu 200.000 de oameni. În aceeaşi zi, s-a semnat şi un acord austro-rus,
care prevedea consultări între cele două ţări, în eventualitatea survenirii unei
agresiuni din partea unei terţe puteri sau în cazul unor divergenţe de interese
între ele. În octombrie acelaşi an, Wilhelm I s-a alăturat acestui acord. În anul
1874, Italia a aderat, la rândul ei, la această alianţă (Cvadrupla Alianţă), aşa încât
izolarea Franţei pe continent părea să fie aproape completă. Scopul ei principal –
izolarea diplomatică a Franţei – părea realizat10. Acordul celor trei împăraţi, la
care se alăturase şi Italia, nu constituia, totuşi, o alianţă în sensul propriu al
cuvântului. În realitate, această alianţă, în care doi dintre parteneri se priveau cu
neîncredere din cauza intereselor lor din Balcani, a fost doar o simplă ficţiune.
Cu excepţia unei convenţii militare germano-ruse, înţelegerea prevedea
doar o consultare reciprocă în caz de nevoie. Datorită asemănărilor în
organizarea celor trei state, a legăturilor dinastice, alianţa a fost păstrată multă
vreme, dar nu a avut o mare eficacitate în relaţiile internaţionale. Începând cu
anul 1875, criza balcanică şi, mai ales, intervenţia Rusiei în a-l convinge pe
Bismarck să renunţe la un război preventiv împotriva Franţei, vor provoca
prăbuşirea sistemului. Această primă strategie a eşuat şi din cauza neîncrederii
reciproce şi a ambiţiilor opuse ale celor doi aliaţi privind Balcanii. Dând crezare
zvonurilor că Bismarck se afla în spatele unei diabolice conspiraţii antiruseşti,
Alexandru al III-lea11 refuza, în 1887, să reînnoiască Alianţa celor Trei
Împăraţi12.
În aceste împrejurări, iniţiativa încheierii unei alianţe care să sporească
puterea în zonă a Germaniei şi Austro-Ungariei i-a aparţinut lui
9
După victoria din războiul contra Austriei (1866) şi Franţei (1870-1871), a fost
proclamat, la 18 ianuarie 1871, Imperiul federal german, iar Wilhelm I s-a încoronat ca împărat al
Germaniei.
10
Henry Kissinger afirma că: „Dacă învingătorii strânşi la Versailles ar fi făcut o alianţă
similară în 1918, lumea poate că nu ar mai fi suferit niciodată un al Doilea Război Mondial”. A se
vedea Henry Kissinger, op. cit., p. 73.
11
Nepot al ţarului Nicolae I, Alexandru al III-lea a urcat pe tron în anul 1881, după
moartea tatălui său, Alexandru al II-lea.
12
Henry Kissinger, op. cit., p. 145.
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Otto von Bismarck. Tratatul, încheiat în anul 1879 (7 octombrie), prevedea
ajutor reciproc în cazul unui atac din partea Rusiei. Austro-Ungaria câştiga un
aliat puternic în lupta de rezistenţă dusă împotriva expansionismului rusesc, iar
Germania devenea şi mai puternică în cadrul eventualelor conflicte cu Franţa,
refăcută după încheierea războiului din 1870-1871.
Alianţa austro-germană a fost elementul durabil al relaţiilor
internaţionale până în anul 1914. Pe baza sa, în anul 1882, s-a realizat prima
grupare politico-militară – Tripla Alianţă, al treilea partener fiind Italia,
nemulţumită de faptul că Franţa ocupase Tunisia. Cu abilitate, Bismarck i-a
făcut pe italieni să întrevadă posibilitatea unei instalări definitive în Tunisia, în
timp ce îi împingea pe francezi să intervină în regenţă, ceea ce au şi făcut în anul
1881, provocând în Italia o violentă reacţie de galofobie. Guvernul de la Roma,
în căutarea unei noi alianţe, şi-a întors privirile spre Berlin, lăsând pe planul doi
revendicările sale iredentiste. Imediat, Mancini13, ministrul italian al Afacerilor
Externe, l-a contactat pe Bismarck, propunându-i o alianţă menită să
neutralizeze Franţa în Europa. În urma răspunsului lui Bismarck, potrivit căruia
drumul spre Berlin trece pe la Viena, regele Umberto I a întreprins o vizită la
Viena, în urma căreia Italia s-a alăturat Germaniei şi Austro-Ungariei (20 mai
1881), astfel luând naştere, la 20 mai 1882, Tripla Alianţă. În cazul în care
vreuna dintre părţile semnatare declara război oricărei alte ţări, ceilalţi membri
îşi declarau neutralitatea şi nu participau la conflict.
Alianţa a fost, iniţial, una de ordin defensiv, îndreptată exclusiv
împotriva Franţei, adică doar în cazul în care Franţa ar fi atacat pe unul dintre
membrii alianţei, ceilalţi ar fi fost nevoiţi să intervină şi să-i declare război
Franţei. Era prevăzut, de asemenea, casus foederis14, în situaţia în care două sau
mai multe mari puteri ar fi atacat unul dintre aliaţi, în timp ce, atunci când atacul
ar fi provenit de la una singură, funcţiona angajamentul de neutralitate
binevoitoare.
În ceea ce priveşte interesele balcanice şi mediteraneene ale Italiei,
alianţa nu stipula nimic, deşi, având în vedere circumstanţele încheierii sale,
aceste interese ar fi fost uşor de susţinut şi obţinut de către italieni15. O bună
ocazie de a acţiona în acest sens s-a ivit odată cu cererea Angliei de a obţine
concursul Italiei în vederea ocupării Egiptului, în vara anului 1882. Această
ocazie nu a fost însă valorificată din cauza insistenţei ministrului de Externe
Mancini în ideea sa de a contrapune concertul european unui condominiu
13
Pasquale Stanislao Mancini a fost ministru al Instrucţiei Publice (1862-1876), ministru
al Justiţiei (1877-1878), ministru al Afacerilor Externe (1881-1885). El l-a însoţit pe regele
Umberto la Viena, în 1881, şi a condus negocierile care au dus la alianţa cu Austria şi Germania.
14
Casus foederis defineşte situaţia în care un stat, care s-a aliat cu un alt stat, trebuie să
intre în război alături de statul aliat în cazul în care acesta este agresat, pentru a-şi îndeplini
obligaţiile pe care şi le-a asumat prin semnarea unui tratat de alianţă, bilateral sau multilateral.
15
Luigi Salvatorelli, Sommario della Storia D’Italia. Dai tempi preistorici ai nostri
giorni, seconda edizione migliorata e accresciuta, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1939, p. 621.
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franco-englez în Egipt, ca urmare a ambiguităţii politicii bismarckiene şi a fricii
de a compromite relaţiile cu Franţa; pe de altă parte, opinia publică italiană era
refractară faţă de intervenţia engleză, care leza interesele naţiunii egiptene şi nu
era de acord să susţină interesele altora în Egipt.
Alăturarea Italiei nu rezolva, însă, problemele din Balcani, dintre Italia şi
Austro-Ungaria. Sesizând acest impediment major, Bismarck îşi ia rolul în
serios, dându-şi seama de avantajele de care putea beneficia Germania în urma
acestei alianţe. Fiind conştient de dorinţa României de a se afirma ca un centru
de stabilitate în sud-estul Europei16, el a iniţiat, de asemenea, încheierea unui
tratat cu tânărul stat român, tratat care însemna, practic, aderarea la Tripla
Alianţă. În ceea ce priveşte România, ideea i-a aparţinut regelui Carol I, care a
intuit că acordul aducea, pe plan local, stabilitate politică, crescând forţa statului
român în Balcani. În consecinţă, la 19 august 1883, Bismarck a pus destul de
direct chestiunea unei apropieri a României faţă de Tripla Alianţă. Întrucât
Carol I îşi anunţase vizita, în vară, la Curţile austriacă şi germană, cancelarul a
hotărât să profite de acest prilej. Adresându-i-se prinţului von Reuss,
ambasadorul german la Viena, Bismarck considera necesar să pună „chiar de pe
acum” întrebarea confidenţială privind posibilitatea şi utilitatea atragerii estului
Europei spre Tripla Alianţă. Prioritară era o apropiere a României, cea a Serbiei
(aliată, totuşi, cu Austro-Ungaria) şi a Turciei, fiind plasată pe planul al doilea.
Poziţia Triplei Alianţe s-a întărit prin acordul defensiv încheiat de
România cu Austro-Ungaria17, la care s-au alăturat Germania18, în anul 1883, şi
Italia, în anul 1888. Acordul a fost periodic reînnoit, însă a rămas secret, numai
Carol I şi puţini dintre miniştrii săi ştiind de existenţa acestuia. Puterile Centrale
au făcut eforturi pentru păstrarea alianţei cu România, datorită importanţei sale
strategice şi economice.
La fel ca în cazul disputei pentru Balcani, dintre Italia şi Austro-Ungaria,
existau probleme mari între România şi Austro-Ungaria. Totul pleca de la
tentativele din ce în ce mai evidente de asimilare a populaţiei de origine română
din Transilvania, aflată atunci sub ocupaţie habsburgică. Conştient, însă, de
consecinţele politicii austro-ungare asupra soartei alianţei şi relaţiilor
internaţionale, Bismarck a evitat, în mod constant, să comenteze aceste
probleme.
16

După 1881, atitudinea României interesa cu atât mai mult, cu cât era plasată între cele
două semnatare ale tratatului din acel an, Austro-Ungaria şi Serbia, pe de o parte, şi Imperiul ţarist
şi Bulgaria, aflată sub influenţa Rusiei, pe de altă parte.
17
În februarie 1882, statul major austro-ungar îşi exprima convingerea că sistemul de
apărare diplomatic şi militar al monarhiei trebuia întărit prin încheierea unei alianţe cu Roma şi
Bucureşti. Tratatul de alianţă dintre România şi Austro-Ungaria a fost semnat la 30 octombrie
1883. A se vedea Rudolf Dinu, Studi italo-romeni. Diplomazia e società 1879-1914, Bucureşti,
Editura Militară, 2007, p. 17.
18
La 30 octombrie 1883, Germania a consimţit în mod necondiţionat la tratatul semnat
între România şi Austro-Ungaria în aceeaşi zi.
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Poziţia internaţională a Italiei s-a deteriorat după încheierea tratatului, în
1884, şi după accentuarea apropierii dintre Germania şi Franţa. În aceste
condiţii, ocuparea portului Massawa, la începutul anului 1885 (5 februarie),
făcută cu acordul Angliei, apare ca o iniţiativă curajoasă din partea italienilor.
Speranţele lui Mancini erau ca acesta să fie doar un prim pas pe calea unei
cooperări cu Anglia în Egipt şi Sudan, unde izbucnise insurecţia dervişilor. Visul
lui Mancini, de a instala o garnizoană italiană la Karthum, a fost spulberat însă
după căderea Karthum-ului, Anglia renunţând la orice acţiune19.
În 1887, după trecerea celor cinci ani pe durata cărora se încheiase
Tripla Alianţă, cancelarul Bismarck, convins de necesitatea păstrării acestei
alianţe, din cauza deteriorării accentuate a relaţiilor franco-germane, încearcă şi
reuşeşte, pentru moment, să forţeze Austro-Ungaria să rămână membru,
ameninţându-l pe contele Kálnoky20 cu retragerea sprijinului împotriva Rusiei,
aşa că acesta din urmă se vede nevoit să facă, numai pentru asigurarea protecţiei,
concesii peste concesii. Prin politica sa, ministrul austro-ungar al afacerilor
externe urmărea să restabilească hegemonia Austro-Ungariei în Balcani, cu
ajutorul Germaniei şi prin slăbirea poziţiei Rusiei în această regiune. În ciuda
faptului că dorea nespus să nu mai aibă probleme în Balcani, Kálnoky a trebuit
să accepte, la insistenţa omologului său italian, contele Robilant, ca, în cazul în
care statu-quo-ul teritorial s-ar fi modificat în favoarea Austriei, să plătească
despăgubiri Italiei. Astfel, ministrul italian al Afacerilor Externe „lăsa deschisă
problema teritoriilor italiene care se aflau încă sub suveranitate austriacă”21. În
afară de sprijinul împotriva Rusiei, Austro-Ungaria mai primea şi garanţii
împotriva iredentismului românesc şi italian, lupta acestora neputând fi
susţinută, oficial, de România şi Italia. La rândul său, în schimbul rămânerii în
alianţă, Italia primea din partea lui Bismarck asigurări de prietenie şi promisiuni
de sprijin în lupta pentru coloniile din Africa.
Mai mult decât atât, în 1887, Bismarck a încercat şi a reuşit să îşi
determine cei doi aliaţi – Austria şi Italia – să încheie aşa-numita „Antantă
Mediteraneană” cu Marea Britanie, prin care părţile conveneau să păstreze
împreună statu-quo-ul în Marea Mediterană22. Prin intermediul acestei alianţe,
Anglia a negociat direct cu Germania, Austro-Ungaria şi Italia, în speranţa că
Italia şi Austria îi vor oferi sprijin în ostilităţile desfăşurate între ea şi Franţa în
nordul Africii, şi între ea şi Rusia, în Balcani. Totuşi, Antanta Mediteraneană nu
a fost altceva, în practică, decât „o măsură temporară”23.

19

Luigi Salvatorelli, op. cit., p. 622.
Gustav Kálnoky a fost reprezentantul Austro-Ungariei la Vatican (1871-1874), trimis
în Danemarca (1874), ambasador în Rusia (1880) şi ministrul austro-ungar al afacerilor externe
între anii 1881-1895.
21
Giuliano Procacci, Istoria italienilor, Bucureşti, Editura Politică, 1975, p. 379.
22
Henry Kissinger, op. cit., p. 141.
23
Ibidem, p. 158.
20

O filă din istoria diplomaţiei contemporane: Italia, între ambiţiile coloniale şi Tripla Alianţă 75
_______________________________________________________________________________

În afară de implicaţiile sale diplomatice, prelungirea tratatului Triplei
Alianţe a avut ecouri şi în planul politicii interne a Italiei. Adeziunea acesteia
reprezenta o „manifestare de afinitate electivă faţă de Germania lui Bismarck,
adică faţă de o naţiune care oferea Europei dovada că respectarea ierarhiilor în
interior şi o politică de forţă şi prestigiu în exterior erau cele mai bune premise
ale dezvoltării economice şi culturale ale unei ţări”24. Apropierea de Germania
era văzută cu ochi buni atât de noul rege, Umberto I25, şi de soţia sa, Marguerita
de Savoia, cât şi de marea majoritate a politicienilor şi a opiniei publice italiene,
care considerau că, prin intermediul Triplei Alianţe, Italia ieşea de sub tutela
austro-ungară, recăpătându-şi o parte din prestigiul pierdut în urma înfrângerilor
răsunătoare, suferite în timpul Războiului din 1866. Din acest punct de vedere,
se poate spune că intrarea Italiei în Tripla Alianţă „a contribuit în mod simţitor la
trezirea şi cristalizarea ideilor şi tendinţelor naţionaliste care se agitau în ţară.
Lupta dintre naţiuni – susţinea filosofia pozitivistă la modă – era tot atât de
inevitabilă ca şi lupta pentru existenţă şi selecţia naturală în evoluţia fiinţelor. Ar
fi putut oare o naţiune ca Italia să se sustragă acestei necesităţi imperioase?”26.
Rolul Italiei, în cadrul Triplei Alianţe, a fost accentuat, fără rezultate
semnificative, de Francesco Crispi27. Intrat în ultimul cabinet Depretis, ca
ministru de Interne, el l-a succedat pe acesta (după moarte) la preşedinţia
guvernului (august 1887). Franţa, alarmată şi indispusă de acordul italogermanic, întărit de întâlnirea dintre Crispi şi Bismarck de la Friedrichruhe28, a
început o politică de represalii împotriva Italiei, dusă în principal pe teren
economic, prin ruperea oricărui acord comercial. Dar speranţa Franţei, de a forţa
Italia să părăsească Tripla Alianţă prin acest război economic, a fost zadarnică.
Tensiunile dintre cele două state, în timpul primului Cabinet Crispi, au fost
continue, alimentate fie de false alarme privind declanşarea războiului în
Mediterană29, fie de interesele coloniale ale Italiei în Tunisia: „Întâlnirea dintre
24

Giuliano Procacci, op. cit., p. 379.
După moartea lui Victor Emanuel al II-lea, Umberto a devenit, la 9 ianuarie 1878, cel
de-al doilea rege al Italiei unificate. El a fost adeptul Triplei Alianţe, făcând numeroase vizite la
Berlin şi Viena.
26
Giuliano Procacci, op. cit., p. 379.
27
Numit în fruntea guvernului italian în anul 1887, Francesco Crispi şi-a concentrat
atenţia asupra politicii externe, urmărind transformarea Italiei într-o mare putere militară cu
tendinţe expansioniste. În acest scop, a investit mult în domeniul apărării naţionale şi politicii
externe, fiind criticat pentru politica sa dură, bazată pe măsuri de forţă, mergând până la sugerarea
folosirii legii marţiale pentru înfrângerea opoziţiei. Dennis Mack Smith, Modern Italy: A Political
History, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997, p. 128-133.
28
Crispi i-a făcut o vizită cancelarului german la Friedrichruhe. La scurt timp după
această vizită, Crispi afirma în faţa ambasadorului austro-ungar la Roma, von Bruck, că, în cazul
în care Rusia ar decide să invadeze Bulgaria sau Imperiul Otoman, Italia şi Austria nu ar putea
rămâne neutre, el fiind gata să pună la dispoziţia Vienei 100.000-200.000 de oameni. A se vedea
Rudolf Dinu, op. cit., p. 95.
29
În iulie 1889, o asemenea alarmă falsă a fost declanşată de o notă primită de Crispi din
partea unui informator de la Vatican.
25
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naţionalismul lui Crispi şi naţionalismul lui Boulanger în Franţa a făcut ca
Europa să treacă prin momente de nelinişte”30. Germania şi Anglia, la sprijinul
cărora apela în continuare Crispi, dădeau dovadă de rea-voinţă, în special după
înlocuirea lui Bismarck cu Caprivi31. Orientarea lui Crispi spre Tripla Alianţă s-a
lovit de opoziţie în plan intern, din partea dreptei şi extremei stângi antimonarhice, filo-franceză şi iredentă, pe care Crispi a acuzat-o de complicitate cu
Franţa şi cu Vaticanul. După o încercare de conciliere cu Vaticanul, în mai 1887,
conflictele au continuat mai dur. Inaugurarea monumentului lui Giordano Bruno,
la Roma (1889), a marcat punctul culminant, papa Leon al XIII-lea căutând
sprijinul Franţei şi Rusiei pentru revendicările sale.
Dacă, iniţial, Tripla Alianţă a avut un caracter defensiv, cu timpul, însă,
acordului iniţial i s-au adăugat prevederi ofensive, expansioniste. Tendinţa s-a
accentuat în anul 1890, când, înlăturându-l pe cancelarul Bismarck, noul
împărat, Wilhelm al II-lea, a proclamat intenţia Germaniei de a renunţa la o
politică strict continentală şi de a duce o „politică mondială”, ceea ce a influenţat
politica de alianţe a celorlalte puteri.
Ce-a de-a doua grupare politico-militară, constituită la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Tripla Înţelegere, a luat naştere în
mai multe etape. Prima etapă au constituit-o acordurile franco-ruse (1891-1893).
Cele două ţări îşi promiteau ajutor reciproc în eventualitatea unui atac din partea
statelor ce compuneau Tripla Alianţă. Principalul inamic al Rusiei nu era însă
Germania, ci Marea Britanie, motiv pentru care Franţa, dorindu-şi să depăşească
starea de izolare la care o obligase Bismarck, a acceptat includerea în acordul
franco-rus a unei clauze prin care se obliga să ofere sprijin diplomatic ruşilor în
toate conflictele coloniale cu Anglia. În anul 1894, a fost semnată şi o convenţie
militară între cele două state, prin care Franţa se obliga să ajute Rusia în
eventualitatea unui atac din partea Germaniei sau a Austriei, sprijinite de
Germania.
Aceste acorduri – numite „alianţa fatidică” de către George Kennan32 –
au marcat un moment de cumpănă în istoria Europei şi au constituit o grea
lovitură pentru Germania:
„Germania calculase că Franţa şi Rusia nu vor alcătui nicicând o alianţă,
pentru că Rusia nu avea niciun interes să lupte pentru Alsacia şi Lorena, în timp
ce Franţa nu avea nici ea vreun interes să lupte pentru slavii din Balcani. Această
presupunere s-a dovedit a fi una dintre erorile de gândire strigătoare la cer ale
conducerii Germaniei imperiale de după Bismarck. Din clipa în care Germania a
trecut irevocabil de partea Austriei, Franţa şi Rusia au avut de fapt nevoie una de
cealaltă, indiferent cât de diferite le-ar fi fost aspiraţiile, fiindcă niciuna dintre
ele nu-şi putea îndeplini obiectivele fără o prealabilă înfrângere sau, în cel mai
30
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rău caz, slăbire a Germaniei. Franţa era silită să procedeze aşa, pentru că
Germania nu era dispusă nici în ruptul capului să cedeze Alsacia şi Lorena fără
război, în timp ce Rusia ştia că nu va fi în stare să moştenească părţile slave ale
Imperiului Austriac fără a învinge Austria – lucru faţă de care Germania îşi
arătase deja opoziţia prin refuzul de a reînnoi Tratatul de Reasigurare. Iar Rusia
nu avea absolut nicio şansă în faţa Germaniei fără sprijinul Franţei”33.
Următorul pas în formarea Triplei Înţelegeri a constat în atragerea
Angliei de partea Franţei şi a Rusiei. În anul 1904, a fost întărit acordul anglofrancez, numit Antanta Cordială, care reglementa litigiile celor două puteri în
domeniul colonial. Prin acest acord i se recunoştea Franţei dreptul „de a veghea
la liniştea Marocului”, fapt care era de natură să modifice relaţiile francogermane şi, implicit, situaţia din Europa. Cancelarul von Büllow a presupus
existenţa unor clauze militare secrete, din cauza faptului că problema marocană
a fost reglată direct între Paris şi Londra, fără consultarea Berlinului. Pentru
Germania, acest acord reprezintă o „înfrângere diplomatică”, în măsura în care
regatul marocan era considerat „un obiect de compensaţie”34.
Sistemul Triplei Alianţe a fost completat, în 1907, de Acordul anglo-rus,
prin care semnatarii îşi delimitau sferele de influenţă în Asia. Motivul pentru
care Marea Britanie s-a alăturat Antantei pare a fi dorinţa de a împedica
„tentativa germanilor de a ajunge stăpânii lumii”: „Unirea celei mai mari forţe
militare cu cea mai mare flotă sub drapelul unui singur stat ar obliga lumea să se
alieze pentru anihilarea unui asemenea coşmar”35.
Formarea celor două blocuri politico-militare a agravat situaţia
internaţională. Rivalitatea dintre ele şi teama de a nu rămâne inferior
adversarului, din punct de vedere militar, au determinat o cursă a înarmărilor,
concretizată în perfecţionarea armamentului, dezvoltarea industriei de război,
introducerea serviciului militar obligatoriu sau prelungirea acestuia, în aproape
toate ţările. Mai multe crize diplomatice au subliniat acuitatea conflictelor dintre
interesele celor două blocuri, dezvăluind chiar şi fisuri ale acestor alianţe, în
lupta lor pentru pieţe de desfacere şi colonii. Formarea celor două grupări
(1882 – Puterile Centrale şi 1907 – Tripla Înţelegere) şi rivalitatea dintre ele pe
scena internaţională au dus la confruntări diplomatice, care au contribuit la
pregătirea terenului pentru declanşarea Primului Război Mondial.
În procesul de integrare politico-militară a României în cadrul Triplei
Alianţe surprinde, încă de la început, lipsa consensului Italiei, care nu a fost
informată cu privire la tratative, nu a fost invitată la negocieri şi nici măcar
consultată. Aceasta cu atât mai mult, cu cât Italia s-a numărat printre primele
33
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mari puteri care au salutat, în anul 1879, la puţin timp după încetarea Războiului
ruso – româno – turc, intrarea României în rândurile statelor suverane din
Europa36. Decizia Italiei a fost cu atât mai surprinzătoare, cu cât statul italian nu
avea niciun interes special faţă de România şi, în plus, a provocat tensiuni în
relaţiile cu Germania şi a produs iritare cancelarului Bismarck37. Aceeaşi
atitudine favorabilă38 a adoptat Italia şi faţă de proclamarea Regatului României
(14 martie 1881), fiind primul stat care a recunoscut noua formă a statului român
(3 aprilie 1881). Cadrul legal al desfăşurării relaţiilor diplomatice dintre cele
două a fost fixat prin intermediul Convenţiei consulare, încheiate între Italia şi
România la 17 august 188039.
Întâlnirea dintre suveranii Germaniei şi cei ai Austro-Ungariei, prin care
se urmărea negocierea tratatului austro-român, a avut loc la Ischl, în august
1883, fără participarea regelui Italiei. La întâlnirea miniştrilor de Externe,
Bismarck şi Kálnoky, care a avut loc la sfârşitul lunii august, Mancini nu a fost
invitat. Cu această ocazie, cei doi oameni politici şi-au dat avizul cu privire la
alianţa cu România, Italia resimţind, încă o dată, mai intens, existenţa unei relaţii
privilegiate între Austria şi Germania, din care ea era exclusă40.
În privinţa României, motivele eludării rolului Italiei în cadrul
tratativelor sunt dificil de explicat: pe de o parte, poate fi vorba despre imaginea
negativă a autorităţilor române asupra situaţiei politice, militare şi economice a
Italiei, pe care o considerau „un element auxiliar al celor două imperii”; pe de
altă parte, perceperea alianţei italiene cu Puterile Centrale ca fiind motivată doar
de dorinţa de a îngloba anumite teritorii (Nisa, Savoia şi Corsica), în
eventualitatea unui război victorios cu Franţa41.
Ideea aderării Italiei la tratatul austro-român s-a născut în contextul unui
amplu proiect de transformare a Triplei Alianţe, în sensul lărgirii colaborării
militare între aliaţi, prin intermediul unor convenţii militare şi navale, proiect
iniţiat de Crispi. Politica italiană, de întărire a relaţiilor de alianţă cu Puterile
Centrale, a fost strâns legată de „galofobia” lui Crispi42, care urmărea crearea
unui cordon sanitar în jurul Franţei, destinat să împiedice o eventuală expansiune
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a imperialismului francez43. Din punct de vedere strategico-militar, logica
ministrului de externe sicilian se baza pe faptul că, în situaţia unui conflict cu
Franţa, ajutorul Germaniei constituia o garanţie a succesului în înfruntările
terestre. Pe mare, flota italiană nu era capabilă să-i ţină piept flotei franceze,
mult mai puternică, şi nici nu putea conta pe ajutorul navelor germane, blocate în
Marea Nordică. Italia avea nevoie de o garanţie în Mediterană, iar singurul
partener din Tripla Alianţă în măsură să i-o ofere era Austro-Ungaria.
La sfârşitul lunii decembrie 1887, Crispi a trimis la Viena propunerea de
a participa cu două corpuri de armată pe frontul de est, în cazul unui eventual
război contra Rusiei, cerând, în schimb, cooperarea flotei austriece în
Mediterană. Ideea de a îndrepta spre România, considerată parte a frontului
estic, trupele italiene, îi aparţine contelui Gustav Kálnoky. Astfel, ministrul de
externe austro-ungar argumenta, într-o discuţie cu ambasadorul Germaniei la
Viena, von Reuss, la 7 ianuarie 1888, că, în eventualitatea unui război cu Rusia,
cea mai mare parte a căilor ferate austriece ar fi ocupate cu transportul
propriilor trupe spre nord şi vest, şi că cele două corpuri ale armatei italiene ar
putea fi transportate numai prin România44. Ideea lui Kálnoky i-a fost
comunicată Romei la 16 ianuarie, dându-i acesteia satisfacţia „de a juca un rol
mult mai important decât acela de simplu satelit al armatei austriece”45. Din
punctul de vedere al politicii vieneze, prezenţa militară a Italiei în Est urma să
fie reglementată prin adeziunea italienilor la tratatul de alianţă austro-român.
O lună mai târziu, la 19 februarie 1888, propunerea austriecilor a fost
acceptată de Crispi, creându-se, astfel, premisele începerii negocierilor
efective46. De remarcat faptul că, intenţia ministrului italian de externe a fost,
iniţial, aceea a realizării unei alianţe directe cu România, şi nu a unui acord care
ratifica adeziunea la un instrument politico-diplomatic deja existent47.
Proiectul elaborat de Crispi, respectând tratatul austro-român al cărui
text era deja cunoscut, nu prevedea un casus foederis imediat în ipoteza unei
agresiuni contra uneia dintre părţile semnatare şi, ceea ce e mai important,
garanta integritatea teritorială a României. Acest proiect, dacă ar fi fost cunoscut
de autorităţile de la Bucureşti, cu siguranţă că le-ar fi stârnit mai mult interesul,
însă România, din păcate, nu a fost implicată direct în aceste tratative.
Intervenţia guvernului român a fost ulterioară acestor prime discuţii italo-austrogermane. Proiectul italian nu a fost bine primit de guvernul de la Viena, care nu
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era interesat de integritatea teritorială a României sau de perfecţionarea
sistemului de alianţe, ci de obţinerea unui acord – prin intermediul adeziunii
Italiei la tratatul austro-român – pentru intervenţia militară italiană, alături de
Puterile Centrale, în cazul unui atac al trupelor ruse. Tratatul austro-ungar
implica, în baza art. 2, doar o obligaţie reciprocă de ajutor militar în cazul unei
agresiuni din partea terţilor. În concret, adeziunea la acest tratat semnifica,
pentru Italia, un imediat casus foederis, dacă România sau Austria ar fi fost
agresate de Rusia sau de un alt stat. Este motivul pentru care ministrul austroungar al afacerilor Externe a depus toate eforturile posibile pentru a-l convinge
pe Crispi să renunţe la ideea unei alianţe directe cu România, în favoarea unei
aderări la tratatul deja în vigoare, între Austro-Ungaria şi România. Aceasta este
varianta pentru care a optat şi cancelarul Bismarck.
Începând cu sfârşitul lunii februarie 1888, Crispi a lansat negocierile
prin intermediul ambasadorului italian la Viena, contele Constantino Nigra,
arătându-se dispus să accepte şi să susţină punctul de vedere al guvernului
austro-ungar. La 7 aprilie, Crispi consimţea, transmiţându-i ambasadorului
vienez ordinul său de a proiecta, împreună cu Kálnoky, actul de aderare la tratat.
Înţelegând gravitatea obligaţiilor pe care Italia se pregătea să şi le asume, Nigra
le-a cerut austriecilor introducerea unor „limite în ceea ce priveşte prevederile
articolelor 2 şi 3”, deja contestate de Crispi48. Limitele impuse de Nigra nu erau
însă relevante şi nu făceau altceva decât să substituie intervenţia imediată cu una
mediată printr-o „convenţie specială”49. Textul efectiv al actului de aderare a fost
redactat la 11 aprilie 1888 şi prezentat spre aprobare regelui Umberto I, la 19
aprilie. Tratatul de aderare a Italiei a fost semnat de trimisul italian la Bucureşti,
Francesco Curtopassi, la 9 mai 1888, şi inclus imediat, la Viena, în actul
corespondent, semnat de ambasadorul Nigra şi de contele Kálnoky (15 mai).
Schimbul instrumentelor de ratificare a avut loc la Sinaia, la 19 iunie 188850.
În ceea ce priveşte circumstanţele aderării Italiei la tratatul de alianţă
dintre România şi Austro-Ungaria, într-o opinie se consideră că iniţiativa i-a
aparţinut lui Kálnoky. Astfel, la începutul anului 1888, în urma unei invitaţii
formulate de către contele Kálnoky, D. A. Sturdza, ministrul Educaţiei publice, a
plecat la Berlin şi Viena şi, cu această ocazie, a deschis discuţiile privind
chestiunea aderării Italiei la tratatul austro-germano-român51.
Într-o altă opinie, iniţiativa Convenţiei româno-italiene din 1888 i-a
aparţinut lui Otto von Bismarck52, care, într-o notă pe marginea unui raport al
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prinţului Reuss, la 7 ianuarie 1888, conchidea că: „Italia ar trebui să se alăture
tratatului austro-ungar. Ar fi chiar mai bine pentru români să primească în ajutor
trupe italiene decât germane”53.
Astfel, aderarea Italiei la tratatul austro-român din 1883 s-a produs fără
ca diplomaţii italieni să-şi fi imaginat sau dorit o asemenea extindere a propriilor
obligaţii şi acorduri în cadrul Triplei Alianţe. În locul mult visatei perfecţionări a
Alianţei şi a obţinerii sprijinului naval austro-ungar contra Franţei, Crispi nu a
reuşit decât să implice Italia într-un sector al sistemului politico-militar
internaţional, în care nu avea interese directe şi imediate, fapt care le-a oferit un
avantaj exclusiv Austro-Ungariei, Germaniei şi României, fără a dobândi
certitudinea unei compensaţii pentru obligaţia asumată. O asemenea implicare a
Italiei a anulat, în cea mai mare parte, avantajele obţinute de contele Robilant în
anul 1887, în urma reînnoirii Triplei Alianţe. Creat ca parte integrantă a Alianţei,
acordul de aderare şi prevederile sale au apăsat Italia pe toată perioada în care a
fost legată de acest sistem politico-militar54.
În ceea ce priveşte relaţiile dintre România şi Italia, după momentul
1888 şi izbucnirea Primului Război Mondial, de remarcat este faptul că, în anul
1903, a fost încheiată o Convenţie cu privire la mărcile de fabrică şi de comerţ,
iar în anul 1906, cele două state au încheiat un Tratat de comerţ, vamal şi de
navigaţie55 (22 nov. – 5 dec. 1906) şi o Convenţie referitoare la protecţia
proprietăţii literare şi artistice şi la consolidarea Convenţiei din 24 mai/6 iunie
1903, cu privire la mărcile de fabrică şi comerţ56.
Relaţiile internaţionale au fost determinate, la sfârşitul secolului al
XIX-lea, de lupta dusă între marile puteri pentru reîmpărţirea lumii, luptă care a
adus importante modificări ale raporturilor de forţe pe plan mondial. În cazul
Italiei, „piatra unghiulară a politicii externe la început piemonteze şi apoi italiene
fusese prietenia cu Anglia şi Franţa”57. Raporturile cu Anglia au rămas
neschimbate, în condiţii de cordialitate, ca de altfel pe întregul parcurs al istoriei
italiene, cu excepţia perioadei fasciste. Relaţiile cu Franţa, în schimb, se răciseră
progresiv după luptele purtate între 1866-1870 pentru anexarea Romei, răcire
care a generat numeroase tensiuni la sfârşitul anilor 1880.
O altă direcţie a politicii Externe italiene, din acea perioadă de sfârşit de
secol XIX, a fost apropierea tot mai accentuată de Germania (care debutase prin
alianţa încheiată în anul 1866) şi de Austria. În cursul anului 1873,
V. Cristian, I. Agrigoroaiei, Cum s-a înfăptuit România modernă, Iaşi, Editura Universităţii A.I.
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Victor Emanuel al II-lea a vizitat Viena şi Berlin, aceste vizite fiind urmate,
peste doi ani, de vizita lui Franz Iosif la Veneţia. La rândul său, cancelarul
Bismarck încuraja îndepărtarea Italiei de Franţa. Între anii 1876-1877, politica
germană faţă de Italia a coincis cu cea austriacă, austriecii şi germanii cerând
„de mai multe ori Italiei să ia iniţiativa ocupării Tunisiei, unde exista de mult
timp o puternică minoritate italiană, în speranţa că vor realiza, în acest fel,
dublul obiectiv de a canaliza în altă parte revendicarea italiană asupra regiunii
Trentino, exprimată gălăgios de „iredentişti”, şi de a crea un nou motiv de
fricţiune cu Franţa”58. Iniţial, diplomaţia italiană nu a dat curs acestor solicitări,
menţinând o linie politică de dezangajare şi în cadrul Congresului de la Berlin
din 187859. Regele, guvernul şi Crispi urmăreau să obţină un acord cu Germania,
care ţinuse tot timpul la distanţă Franţa, şi cu Austria, de la care sperau să
primească Trentino în schimbul sprijinului Italiei pentru anexarea Bosniei la
Imperiul Austro-Ungar. Dar nici Germania, nici Anglia nu au susţinut această
idee, Italia ieşind din Congres „cu mâinile goale”, în timp ce Anglia ocupa
Cipru, iar Franţa punea, în secret, ipotecă pe Tunisia, cu acordul tacit al
englezilor şi, mai ales, al nemţilor60.
Congresul de la Berlin a reunit principalele puteri europene ale vremii –
Germania, Marea Britanie, Austro-Ungaria, Franţa, Italia şi Rusia61 – şi
reprezentanţii Imperiului Otoman. El a marcat încheierea conflictului dintre
Imperiul Ţarist şi cel Otoman (1877-1878), având drept scop principal
reorganizarea statelor balcanice. Tot lui Otto von Bismarck îi aparţine şi
încercarea de a echilibra balanţa între interesele divergente pe care le aveau, în
această zonă, cele trei mari Imperii: Britanic, Austro-Ungar şi Rus. Puterile
occidentale erau nemulţumite de faptul că, prin prevederile tratatului ruso-turc
de la San Stefano, Imperiul Ţarist dobândise o influenţă prea mare în Europa de
Est. Spre deosebire de tratatul ruso-turc, care prevedea crearea unei Bulgarii
autonome, ce era, de fapt, un avanpost al intereselor ruseşti în zona Strâmtorilor,
precum şi dreptul ruşilor de a interveni în toate treburile creştinilor din Imperiul
Otoman, prin Tratatul de la Berlin, principatul autonom Bulgaria era micşorat,
prin înfiinţarea provinciei autonome Rumelia, condusă de un guvernator creştin,
numit de Poartă. Austro-Ungaria primea spre administrare Bosnia şi
Herţegovina, iar Anglia lua Insula Cipru, ca urmare a unei înţelegeri cu Turcia.
În privinţa statului român, s-au menţinut prevederile tratatului de la San Stefano,
care recunoştea independenţa României şi îi retroceda acesteia Dobrogea, Delta
Dunării şi Insula Şerpilor, însă acorda Rusiei sudul Basarabiei (judeţele Cahul,
Ismail şi Bolgrad).
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Politica „mâinilor curate”62, dusă de Italia în cadrul Congresului de la
Berlin, a generat însă proteste în plan intern la adresa guvernului, acuzat că „nu a
ştiut să coreleze anexarea regiunii Trentino de către italieni cu ocuparea de către
austrieci a Bosniei şi Herţegovinei şi, în general, că promovase o linie politică
slabă şi plină de renunţări”63. Odată cu ocuparea Tunisiei de către Franţa şi
transformarea acesteia în protectorat francez (aprilie-mai 1881), a prins tot mai
mult contur ideea ruperii definitive a alianţei cu francezii şi a apropierii de
Puterile Centrale, idee respinsă doar de cercurile „iredentiste” înverşunate.
Tensionarea relaţiilor cu Austria, după 1880, alianţa germano-austriacă
din anul 1879, intrarea Rusiei în Alianţa celor Trei Împăraţi, în 1881, şi politica
bismarckiană, toate acestea au dus la izolarea Italiei pe plan european. Din
timpul celui de-al treilea guvern Depretis64 (1878-1879), Tunisia devenise o
problemă importantă pentru politica externă italiană, care avea în zonă puternice
interese economice şi morale, şi se temea de consecinţele unei ocupaţii militare
franceze. În perioada cuprinsă între 1879-1881, ministrul italian de Externe,
Cairoli65, a continuat politica „mâinilor curate” dusă de Corti66 faţă de Berlin.
Guvernul Italian a încercat să crească, pe cât posibil, influenţa Italiei,
menţinând status-quo-ul formal, însă a reuşit doar să declanşeze reacţia Franţei,
care, în mai 1881, a stabilit protectoratul. Poziţia de izolare a Italiei părea cu atât
mai periculoasă, cu cât papa Leon al XIII-lea căuta sprijin la Paris, Viena şi
Berlin.
Orientarea Italiei către Germania şi Austria a dus la semnarea tratatului
de constituire a Triplei Alianţe (20 mai 1882), încheiat pentru o durată de 5 ani.
Interesul Italiei era de a obţine sprijin din partea celorlalte puteri semnatare, în
cazul unei eventuale agresiuni franceze, precum şi garanţia păstrării unei
neutralităţi binevoitoare în cazul în care iniţiativa războiului contra Franţei ar fi
fost luată de partea austriacă, germană sau italiană. Dorind să menţină bunele
relaţii cu Marea Britanie, reprezentanţii Italiei au insistat să fie inclusă în tratat şi
o clauză, în care se sublinia că în niciun caz, alianţa n-ar fi trebuit înţeleasă ca
fiind îndreptată contra Angliei. De asemenea, intrarea în Tripla Alianţă a
contribuit la conturarea şi intensificarea curentului naţionalist italian, îndreptat
împotriva eternului duşman, Austria, sub ocupaţia căreia se aflau, încă, oraşele
italiene Trento şi Triest. Situaţia a devenit însă delicată după spânzurarea
iredentistului Gugliemo Oberdan din Triest, de către austrieci, guvernul italian,
care semnase tratatul cu numai câteva luni înainte, fiind nevoit să modereze
manifestaţiile vehemente ale studenţilor. Orgoliul naţional al Italiei viza,
62
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Venind în fruntea guvernului după premierul conservator Marco Minghetti, Agostino
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totodată, şi expansiunea colonială, la care vroia să participe alături de toate
celelalte puteri europene.
Debutul colonialismului italian a fost însă extrem de inoportun. După ce,
în anul 1869, Italia cumpărase pe ascuns portul Assab67, în 1882 guvernul
italian, încurajat de Anglia, a preluat oficial micul port, stabilind aici o prezenţă
administrativă redusă. Italia se bucura de sprijinul Marii Britanii, care nu dorea
prezenţa de temut a Franţei pe teritoriul african, preferând o prezenţă colonială
slabă şi timidă, ca cea a Italiei. Deşi, tot în anul 1882, a refuzat propunerea
britanicilor de a colabora la ocuparea Egiptului, în 1885, Italia, cu autorizaţia
Londrei, a ocupat portul Massawa în Eritreea68, aflat, până atunci, sub control
egiptean, trezindu-se implicată în operaţiuni militare contra Etiopiei, ca urmare a
înfrângerii generalului Gordon de către dervişii sudanezi69.
În perioada 1885-1889, s-a înregistrat un progres lent al expansiunii
italiene către interiorul Eritreei: procesul a întâmpinat o rezistenţă redusă şi s-a
desfăşurat, în principal, prin negocieri cu localnicii. Singura împotrivire demnă
de remarcat a venit din partea Etiopiei, care trecea printr-un amplu proces de
edificare a statului sub împăratul Menelik II. În anul 1887, trupele lui Ras Alula,
care a fost numit de împăratul Yohannes IV ca administrator militar şi
administrativ al regiunii, au provocat o înfrângere ruşinoasă armatei italiene70,
fapt ce a marcat o politică colonială plină de deziluzii pentru Italia. În urma
acestei înfrângeri, ministrul de Externe, contele Robilant71, a fost obligat să
demisioneze.
67

În anul 1869, Italia recurgea la cumpărarea micului port Assab, care se afla situat pe
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împotriva guvernării anglo-egiptene. În urma asediului Khartoum-ului, acesta a căzut în mâinile
dervişilor sudanezi, la 26 ianuarie 1885, iar generalul Gordon a fost ucis. Vezi:
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Procacci, op. cit., p. 381.
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ambasador la Viena (1871), ministrul italian al Afacerilor Externe (1885-1887), ambasador la
Londra (1888). Înainte de demiterea lui din funcţia de ministru de Externe (7 februarie 1887), el a
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La 1 ianuarie 1890, Italia a declarat oficial întemeierea unei colonii la
Marea Roşie, numită Eritreea, cuvânt preluat din denumirea grecească a Mării
Roşii. În primii ani, a fost stabilită o administraţie cu sediul la Massawa,
condusă de către militari de carieră. Împotriva indigenilor a fost adoptată o
politică foarte represivă – multe căpetenii locale fiind întemniţate şi executate.
Cele mai bune terenuri arabile le-au fost confiscate indigenilor, fapt ce a dus la
revolte, cum a fost aceea a lui Bahta Hagos, o căpetenie din regiunea Akkala
Guzay. Această revoltă, combinată cu o strategie proastă a italienilor faţă de
Etiopia, au dus la încă o bătălie faimoasă, care s-a soldat cu încă o înfrângere
ruşinoasă a armatei italiene. Astfel, la data de 1 martie 1896, Italia a fost înfrântă
de armata etiopeană, condusă de Menelik II. Ca urmare a acestui nou eşec
militar, Italia a renunţat, pentru un timp, la planurile de expansiune în Etiopia.
În timpul guvernului Di Rudini72, Italia a hotărât să lichideze „aventura
africană”, semnând, în octombrie 1896, un tratat de pace cu Negusul, conform
căruia Italia renunţa definitiv la orice pretenţie de suveranitate asupra Etiopiei,
păstrând în posesiune doar Eritreea. La rândul său, Etiopia a recunoscut oficial
existenţa Eritreei ca entitate politică distinctă.
Într-un alt plan strategic, în politica externă s-a pus accentul pe
apropierea de Franţa, prin numirea, la Ministerul Afacerilor Externe, a lui
Visconti-Venosta73, cel care se aflase în fruntea diplomaţiei italiene în primii
cincisprezece ani ai statului unitar. Noul ministru de Externe a condus
negocierile cu Franţa în vederea ajungerii la o înţelegere privind problema
tunisiană, pe baza recunoaşterii protectoratului francez şi a intereselor speciale
ale comunităţii italiene74.
În ceea ce priveşte Somalia, începând cu 1886, Italia a căutat să obţină
concesiuni teritoriale şi protectoare asupra coastei somaleze din partea sultanului
din Zanzibar, prin Vincenzo Filonardi75, consulul italian din Zanzibar. În anul
1889, autorităţile locale au fost convinse de Filonardi să semneze tratatele prin
care recunoşteau protectoratul italian, în schimbul unor compensaţii băneşti. Pe
12 august 1892, s-a încheiat un acord între Gerard Portal, reprezentantul britanic
în Zanzibar, şi Pierre Cottoni, consulul italian în funcţie, prin care se garanta
Italiei concesiunea asupra coastei Benadir contra sumei de 200.000 de rupii
pentru concesionarea drepturilor vamale şi unor subsidii anuale plătite sultanului
Felice Nicolis, Conte di”, în: Encyclopaedia Britannica, 11th ed., Cambridge University Press,
1911, www.wikipedia.org.
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local. Influenţa autorităţilor coloniale a fost însă restrânsă de răscoala lui
Muhammad Abdilleh, reprezentantul frăţiei musulmane Salihiyya, care a
declanşat un „jihad” islamic împotriva englezilor, italienilor şi etiopienilor,
răscoală care a cuprins şi o parte a Somaliei. În octombrie 1905, populaţia Bimal
s-a răzvrătit împotriva politicii italiene anti-sclavie, care le punea în pericol
acestora situaţia economică, deoarece reprezentanţii elitei se ocupau de păstorit,
în timp ce lucrările agricole intrau în sarcina sclavilor acestora. Prin urmare,
Somalia va fi încorporată în structura administrativă a Africii Orientale Italiene
(AOI).
În octombrie 1909, Nicolae al II-lea şi regele Victor Emmanuel al III-lea
al Italiei, însoţiţi de miniştrii lor de Externe, s-au întâlnit la Racconigi şi au ajuns
la un acord privind interesele reciproce. Această înţelegere i-a permis Italiei, în
anul 1911, să intre în război cu Imperiul Otoman în chestiunea controlului
asupra zonei Tripoli şi, de asemenea, să invadeze Libia. Hotărârea lui Giolitti,
sprijinit şi de ministrul Afacerilor Externe, San Giuliano76, a fost motivată şi de
teama că, după ocuparea Marocului de către francezi, vreo altă mare putere
europeană să ridice pretenţii asupra Libiei77.

A PAGE IN THE HISTORY OF CONTEMPORARY DIPLOMACY: ITALY,
BETWEEN COLONIAL AMBITIONS AND THE TRIPLE ALLIANCE
(Abstract)
In 1882, Italy has signed an alliance with Germany and Austro-Hungary,
forming the Triple Alliance/Central Powers military bloc. The Triple Alliance's position
was bolstered by the defensive agreement concluded by Romania with Austro-Hungary,
to which Germany joined on the same day (18/30 October 1883) and Italy in 1888. In
1887, after the passage of five years during which it had been signed the Treaty of Triple
Alliance, the Chancellor Bismarck, convinced of the necessity of preserving this
Alliance because of the accented damage of the franco-german relations, managed, for
the moment, to determine the Austro-Hungary to remain member, threatening it with the
withdrawal of support against Russia. Also, for remaining in the Alliance, Italy received,
as a reward, promises of friendship and assurances of support from Bismarck in the
struggle for colonies in Africa. The evolution of Italy's relations with the Triple Alliance
and the diplomacy taken by that State within this military block represents an important
page in the history of contemporary diplomacy.
Keywords: agreement, alliance, diplomacy, Italy, treaty.
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Italiei, însă, după moartea sa, guvernul italian s-a apropiat şi mai mult de Puterile Centrale.
77
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ALEXANDRINA GR. CANTACUZINO, MICA ÎNŢELEGERE
FEMININĂ ŞI MIŞCAREA FEMINISTĂ DIN ANII INTERBELICI
∗

ANEMARI MONICA NEGRU

Alexandrina Gr. Cantacuzino (1876-1944) a fost membră a aristocraţiei
autohtone, tatăl său fiind locotenentul Theodor Pallady, participant la Războiul
de Independenţă, iar mama – Alexandrina Kreţulescu, ambii din familii
boiereşti. Rămasă orfană de mamă, ea a fost crescută şi educată de o mătuşă din
familia Ghica, şi-a făcut studiile în Franţa, unde a arătat interes pentru limbi
străine, istorie, retorică şi economie. În anul 1899, Alexandrina Pallady s-a
căsătorit cu politicianul conservator Grigore G. Cantacuzino (1872-1930),
originile aristocratice ale acestei familii acordându-i şi titlul de prinţesă. Grigore
şi Alexandrina Cantacuzino au avut trei copii: Gheorghe, arheolog şi profesor
universitar, Constantin şi Alexandru.
Alexandrina Cantacuzino era une vraie dame, avea umor, o vastă cultură
şi voinţă puternică, ea fiind desemnată ca cea mai bună oratoare a Europei1.
Nepotul ei, diplomatul român Raoul Bossy, îi aprecia discursurile, astfel că, în
memoriile sale aminteşte de un dineu oficial feminist din februarie 1931, unde
Didina – cum îi spunea el – „… face un discurs elocvent, deşi poate prea
melodramatic”2. Fire naţionalistă, regalistă şi profund religioasă, a oficializat,
pentru prima dată, rolul femeii ortodoxe române în Biserică3.
Feministă convinsă, Alexandrina Cantacuzino a sprijinit mişcarea de
emancipare a femeii române. Ea a întreţinut, cu fonduri proprii, şcoli pentru fete,
cămine pentru băieţi şi fete de liceu, biblioteci populare. Conduita publică a
Alexandrinei Cantacuzino a dat un impuls mişcării feministe, propunând un nou
discurs despre femeie şi locul ei în societate.
Numeroasele articole, discursuri, comunicări, publicate în limba română
sau franceză, i-au asigurat o reputaţie incontestabilă de feministă. Dintre acestea
amintim: „Rolul Bisericii Ortodoxe în desvoltarea neamului românesc” (1921),
„Forţa morală ca factor social”(1923), „Rostul femeii în viaţa socială şi politică”
(1927), „Cinsprezece ani de muncă socială şi culturală. Discursuri, conferinţe,
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Aurora Liiceanu, Începuturile feminismului în România, în: „Cine suntem noi? Despre
identitatea femeilor din România modernă”, coordonator Mădălina Nicolaescu, Bucureşti, Editura
Anima, 1996, p. 28.
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articole, scrisori” (1928), „Femeile în faţa dreptului de vot” (1929), „Mama”
(1929), „Rolul femeii în viaţa administrativă” (1929), „Impression d’Espagne”
(1930), „La Charte de l’enfant” (1932), „Disciplina colectivităţii prin viaţa
spirituală” (1933), „Misiunea românismului” (1942).
Lupta pentru emanciparea civilă şi politică a femeii a înregistrat noi
dimensiuni după Primul Război Mondial, în condiţii favorabile, nu a fost un
curent sau o modă străină. La noi, spre deosebire de Occident, s-a tot discutat
contradictoriu pe această problemă şi s-a hotărât, treptat, independenţa
economică, apoi politică, şi ridicarea culturală a femeilor române4.
Activitatea socială a prinţesei Cantacuzino începea în 1910, când a
susţinut un grup de militante pentru drepturile femeii şi a fondat, iar din 1918, a
şi condus, „Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor”. Organizaţia a contribuit
la întemeierea de asociaţii culturale, de instituţii de învăţământ, aziluri sau
locuinţe sociale. În perioada Primului Război Mondial, în calitate de membră a
Crucii Roşii şi a Societăţii Ortodoxe, a condus un mare spital din Bucureşti
(Spitalul 113), a înfiinţat cantine populare şi a organizat cursuri pentru adulţi.
În anul 1921, a contribuit la fondarea „Consiliului Naţional al Femeilor
Române”, asociaţie al cărei obiectiv fundamental era unificarea mişcării
feminine din România. Asociaţia a aderat, chiar din anul înfiinţării sale, la
Consiliul Internaţional al Femeilor, cu sediul la Londra. Alte asociaţii, pe care
le-a coordonat Alexandrina Cantacuzino, au fost: „Ţesătoarea”, care funcţiona
din 1905 şi avea drept scop dezvoltarea industriei casnice; „Solidaritatea”,
înfiinţată în 1925, care urmărea ca femeile să obţină drepturi politice şi civile;
„Uniunea Intelectuală Română”, întemeiată în anul 1926, având ca obiective
organizarea intelectualilor români şi stabilirea de relaţii culturale internaţionale.
În anul 1929, Alexandrina Gr. Cantacuzino a înfiinţat primul partid
politic feminin din România, „Gruparea Naţională a Femeilor Române”, sub
influenţa corporatismului fascist, cu scopul de a reuni într-un partid feminin
toate feministele, nemulţumite de acordarea parţială a drepturilor politice.
Alexandrina Cantacuzino s-a interesat şi de dezvoltarea Capitalei, ea
îndeplinind funcţia de consilieră şi delegată a municipiului Bucureşti.
A reprezentat femeile române şi peste hotare, de exemplu, a participat la
congresul Consiliului Internaţional al Femeilor de la Washington, în anul 1925,
ca delegată a Consiliului Naţional al Femeilor Române. La acest congres, ea a
fost aleasă vicepreşedinte al Consiliului Internaţional5.
Alexandrina Gr. Cantacuzino a fost delegata României la Societatea
Naţiunilor şi a participat la sesiunile ei de la Geneva. Acolo a prezentat, în
calitate de delegată a României, şi proiectul Coloniilor Internaţionale de vacanţe
4
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şcolare (1930), proiect adoptat de Comitetul Institutului Internaţional de
Cooperaţiune Intelectuală a Societăţii Naţiunilor.
Prin călătoriile sale în Franţa, Grecia, Bulgaria, Maroc, Turcia, Egipt,
Ierusalim, India, America, ea a răspândit informaţii despre feminismul
românesc.
Alexandrina Gr. Cantacuzino, la Congresul Internaţional pentru
sufragiul feminin de la Roma, din mai 1923, a iniţiat întemeierea Micii Înţelegeri
Feminine (MIF), cu membre feministe din România, Bulgaria, Iugoslavia,
Grecia, Cehoslovacia şi Polonia. Ulterior, la 4 noiembrie 1923, la Fundaţia
Carol I din Bucureşti s-a desfăşurat şedinţa festivă a MIF, iar Alexandrina
Cantacuzino a salutat delegatele din ţările MIF, prezente la prima reuniune a
acestei asociaţii6.
Opera începută la Roma a fost, aşadar, continuată la Bucureşti, unde a
avut loc prima conferinţă a MIF (2-6 noiembrie 1923). La această primă
conferinţă – sprijintă de regina Maria şi de primul ministru I. I. C. Brătianu, care
le-au trimis salutul lor tuturor participantelor – s-au votat statutele definitive ale
organizaţiei. La conferinţă, Alexandrina Cantacuzino a fost aleasă, în
unanimitate, preşedintele MIF, pentru doi ani, dr. Tylitcka, delegata Poloniei –
vicepreşedinte, iar Ecaterina Cerkez – secretar general. Comitetul director al
MIF era format din liderele mişcărilor feministe ale celor cinci ţări: Avra
Theodoropol şi Alexandra Ioanides din Grecia, dr. Budinska Tylicka, membră a
Consiliului Municipal din Varşovia şi vicepreşedinte MIF, J. Petkovich
Maksimovitch şi Milena Athanaskovich din Iugoslavia, iar din România,
Alexandrina Cantacuzino – preşedinte, Ecaterina Cerkez – secretar, Calypso
Botez – trezorier.
Asociaţiile feministe naţionale, implicate în formarea Micii Antante a
Femeilor, erau: „Consiliul Naţional al Femeilor Române” (România), „Liga
helenică pentru drepturile femeilor” (Grecia), „Clubul politic al femeilor
progresiste” (Polonia), „Alianţa pentru sufragiul femeilor” (Cehoslovacia),
„Societatea pentru dreptul femeilor” (Iugoslavia).
Mica Înţelegere Feminină a fost o organizaţie balcanică, înfiinţată cu
scopul obţinerii drepturilor politice ale femeilor şi menţinerea păcii în Balcani.
Organizaţia milita pentru eliminarea din legislaţia ţărilor componente a
prevederilor care neîndreptăţeau femeile7, încerca rezolvarea problemelor cu
care se confruntau femeile, de ordin economic, social şi politic, până la cele de
igienă socială şi protecţia mamei şi copilului. Alexandrina Cantacuzino preciza
că obiectivul MIF era de a realiza „… o unitate de muncă în chestiunile de
asistenţă socială, de igienă, de ocrotirea femeii şi a copilului, pentru dobândirea
6
Alexandrina Gr. Cantacuzino, Cinsprezece ani de muncă socială şi culturală.
Discursuri, conferinţe, articole, scrisori, Bucureşti, Tipografia Românească, 1928, p. 321.
7
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Editura Politică, 1976, p. 129.
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tuturor drepturilor civile şi politice, dar mai ales susţinerea reciprocă în marile
congrese internaţionale”8.
În primăvara anului 1924, din iniţiativa MIF s-a organizat o excursie la
Praga, cu participarea unor profesori, elevi, funcţionare, membre ale Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române.
La 2 noiembrie 1924, la deschiderea celei de-a doua conferinţe MIF, la
Belgrad, în prezenţa reginei Iugoslaviei (Maria, fiica lui Ferdinand şi a Mariei,
regii României), a luat cuvântul prinţesa Cantacuzino, în calitate de preşedinte al
MIF. Ea a susţinut faptul că, în complexitatea problemelor economice, sociale şi
politice care au apărut după război, femeile din Centrul şi Orientul Europei nu se
mai pot rezuma la rolul de mamă şi de menajeră. Pentru educaţia copiilor,
femeia avea nevoie de o largă cultură, totodată trebuia să fie activă pentru
evoluţia socială şi menţinerea păcii9. Discursul Alexandrinei Cantacuzino
sublinia necesitatea de a lucra împreună pentru pace şi solidaritate socială, dar
feministele românce erau acuzate – de către contemporanele lor – că n-ar
contribui cu fapte la realizarea păcii, ci cu discursuri10.
La această conferinţă a fost redactat şi adoptat actul constitutiv al
asociaţiei. Consiliul Naţional al Femeilor Române a colaborat la elaborarea
actului constitutiv cu delegatele asociaţiilor: „Liga elenică pentru drepturile
femeii” din Grecia, „Clubul politic al femeilor progresiste” din Polonia, „Alianţa
pentru votul femeilor” din Cehoslovacia. Ele declarau că vor fi solidare în toate
chestiunile care priveau emanciparea femeii, protejarea sa şi a copilului, marile
probleme de ordin economic, cultural, naţional şi de igienă socială, precum şi
cele ale păcii în Europa, îndeosebi în Balcani. Asociaţiile participante urmau să
se informeze reciproc, prin rapoarte trimestriale, pentru a fi la curent cu toate
problemele la ordinea zilei şi pentru a stabili o unitate de acţiune11.
Din iniţiativa româncelor, cu ocazia celei de-a doua conferinţe a MIF, a
fost organizată şi prima expoziţie internaţională feminină, deschisă la
1 noiembrie 1924 la Belgrad. A fost o expoziţie de artă populară, cu lucrări
manuale ale femeilor: covoare şi vase greceşti, costume, mătăsuri şi broderii
româneşti, dantele cehoslovace, broderii, cusături şi costume, covoare din
Iugoslavia, lucrări poloneze din lemn. Au participat ţările membre MIF, iar
secţiunea română a prezentat în jur de 500 de obiecte lucrate cu acul de femei, în
mod foarte frumos, aprecia Alexandrina Cantacuzino, care a ţinut un discurs
8
Alexandrina Gr. Cantacuzino, Rostul femeii în viaţa socială şi politică, Conferinţă
ţinută la ASOCIAŢIA FEMINISTĂ din Galaţi, în ziua de 6 aprilie 1926, Bucureşti, Tipografia
Cărţilor Bisericeşti, 1927, p. 10, în: ANR, fond familial Cantacuzino, dosar 90, f. 1-8.
9
Idem, Discours tenu par… à la reunion publique organisée par l’Association de la
„Petete Entente des Femmes” à Belgrad, novembre 1924, Bucarest, 1924, p. 7.
10
Alexandra Petrescu, Femeia în imaginarul politic, Bucureşti, Editura Ars Docendi,
2008, p. 52.
11
2-e Conférence de la „Petite Entente des Femmes” à Belgrad. Discours et rapports de
1-4 novembre 1924, Bucarest, 1925, pp. 3-4.
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inaugural12. În onoarea delegatelor, regele şi regina Iugoslaviei, care au
participat la deschiderea acestei expoziţii, au dat un concert-bal la palat.
Ordinea de zi a celei de-a treia conferinţe a MIF, de la Atena (6-13
decembrie 1925), cuprindea discuţii privind Codul matrimonial – raportor era
doamna Tyliska, reprezentanta Poloniei, Statutul funcţionarelor – raportor
Plaminkova din Cehoslovacia, Dezvoltarea economică a ţărilor membre MIF –
raportor fiind delegata României, Elena Odobescu, Situaţia minorităţilor –
Purkynova, delegata Cehoslovaciei13. Alcătuirea unei Comisii economice a MIF,
în vederea ameliorării condiţiei muncii feminine, propusă de Elena Odobescu, „a
atras comentarii elogioase în toate cercurile politice şi diplomatice”14.
La conferinţa de la Atena, li s-a recomandat organizaţiilor de femei să
insiste pe lângă parlamentele ţărilor lor pentru garantarea, prin codul
matrimonial, a egalităţii în drepturi a ambilor soţi şi pentru obligativitatea
căsătoriei civile, organizarea sindicală a funcţionarelor, învăţământ
complementar profesional al funcţionarilor de ambele sexe, drepturi egale pentru
copilul născut în căsătorie şi pentru cel născut în afara ei şi asigurarea protecţiei
acestuia din urmă şi a mamei gravide de către o instituţie de stat, creată în acest
scop.
La 13 decembrie 1925, în cadrul conferinţei MIF de la Atena,
Alexandrina Cantacuzino a ţinut o cuvântare cu numeroase trimiteri la istoria
antică a grecilor15. La această reuniune s-au discutat chestiuni de un interes vital
pentru femei, insistându-se asupra cererilor de drepturi integrale. Un mare
succes a avut şi expoziţia artistelor pictoriţe române la Atena, organizată de
Elena Odobescu şi Cecilia Cuţescu-Storck16.
La 2 februarie 1926, a avut loc întrunirea publică a MIF de la Bucureşti.
Elena Odobescu a făcut o expunere documentată asupra necesităţii strângerii
raporturilor economice între ţările membre (propunea înfiinţarea unei case de
import şi export, a unei bănci a MIF). Alexandrina Cantacuzino a prezentat un
raport privind conferinţa MIF de la Atena, din decembrie 1925, iar apoi a
povestit despre călătoria sa la Alexandria, Cairo, Ierusalim şi locurile sfinte17.
În 1927, Alexandrina Cantacuzino a participat la conferinţa MIF de la
Praga. În acest an, a organizat şi o serie de conferinţe economice cu personalităţi
marcante ale vieţii financiare şi politice.
12
Alexandrina Gr. Cantacuzino, Cinsprezece ani de muncă…, p. 103, 122, 327; Vremea,
29.X.1924, în: ANR, fond familial Cantacuzino, dosar 46, f. 83, dosar 97, f. 4-8.
13
Idem, Cinsprezece ani de muncă…,, p. 204; Conferinţă ţinută de doamna Alexandrina
Gr. Cantacuzino, în ziua de 31 ianuarie 1926, la Fundaţia Carol I, asupra lucrărilor Conferinţei
Micii Înţelegeri Feminine de la Atena în zilele de 6-13 decembrie 1925 şi asupra călătoriei d-sale
în Egipt şi Ierusalim, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1926, p. 4.
14
Conferinţă ţinută de doamna Alexandrina Gr. Cantacuzino în ziua de 31 ianuarie
1926…, p. 7.
15
Idem, Cinsprezece ani de muncă…, pp. 358-363.
16
Dimineaţa, 3 februarie 1926, în: ANR, fond familial Cantacuzino, dosar 427, f. 149.
17
Ibidem.
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În iunie 1929, a avut loc adunarea MIF de la Varşovia, iar delegata
Greciei, doamna Theodoropoulo, a sugerat mărirea asociaţiei prin includerea
tuturor ţărilor din sud-estul Europei şi acceptarea alegerii avortului de către
femei. Alexandrina Cantacuzino s-a opus, susţinând că scopul principal al MIF
este asigurarea păcii balcanice şi a respins să se admită avortul din alte motive
decât cele medicale. Ea a fost din nou aleasă ca preşedintă a Micii Înţelegeri
Feminine şi a propus desfăşurarea congresului din 1931 la Bucureşti18.
În anii 1930, MIF a mai organizat o serie de expoziţii, de exemplu, în
1935 expoziţie de pictură la Varşovia, în ianuarie 1938 – expoziţie de pictură şi
sculptură în Belgrad, la 7 iunie 1938 la Bucureşti şi Cluj. În ianuarie 1939, la
Praga s-a continuat seria expoziţiilor, cu impresionantă asistenţă, România fiind
reprezentată prin operele Cecilei Cuţescu-Storck, Maria Pilat, Julieta Orăşanu,
Elena Popea, Maria Râmniceanu, Ana Tzigara-Samurcaş19.
Organizaţia s-a stins treptat, promotoarele sale s-au regăsit în Consiliul
Internaţional al Femeilor. Totuşi, în colaborarea cu alte organizaţii feministe,
MIF a reuşit să mai concretizeze unele proiecte. Astfel, în anul 1934, în
colaborare cu FIDAC (Federaţia Interaliată a foştilor combatanţi), a organizat un
ciclu de conferinţe, Alexandrina Cantacuzino a ţinut cuvântul introductiv, apoi
s-au desfăşurat conferinţe ale delegaţilor diplomatici din Cehoslovacia şi
Iugoslavia.

ALEXANDRINA GR. CANTACUZINO, THE SMALL FEMININ AGREEMENT AND
FEMINIST ACTION DURING INTER-WAR PERIOD

(Abstract)
Alexandrina Cantacuzino Princess was a leader of Feminin Action, both in
Romania and at International level of Inter-Wars period.
The Small Feminin Agreement, a Feminin Association from Romania,
Yugoslavia, Bulgaria, Greece and Poland was founded in 1923. It was functioned in the
third and fourth decades of the 20th century. Its members suported the fight against the
woman discrimination, her and childs protection, economic, cultural, national, social
hygiene and pace of Europe and Balcans. The Associations would inform each other
thorugh trimestrial reports, for to be keepn in touch about all questions and establish an
action unity.
In 1927, the The Small Feminin Agreement Conference was in Praha. Soon
after that, in June a general assembly was in Warszaw. The Small Feminin Agreement
promoted Feminin Action by a series of exhibitions of people art at Beograd (1924),
picture at Athens (1925). In the 30th years, The Small Feminin Agreement continued to
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ANR, fond familial Cantacuzino, dosar 109, f. 1-20.
Timpul, nr. 626, 30 ianuarie 1939, p. 6.
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to organize exhibitions of picture at Warsaw (1935), Beograd (1938), Bucharest (1938),
Cluj (1938) and Praha (1939).
Keywords: feminist movement, conferences, exhibitions, the National Council
of Romanian Women.

ASPECTE PRIVIND STRUCTURA SOCIALĂ ÎN MEDIUL
URBAN LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
∗

FLORIN NACU

Urbanizarea României a însemnat creşterea nivelului economic al ţării,
prin intensificarea activităţii comerciale, industriale, meşteşugăreşti, la care se
adaugă, mai târziu, băncile şi bursele de mărfuri.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, România a realizat
principalele obiective politice şi naţionale: unirea Ţării Româneşti cu Moldova,
respectiv independenţa de stat. Chiar dacă mediul rural este predominant ca
spaţiu economic şi de locuire, mediul urban a recuperat din plin decalajul,
datorită modernizării, al cărei prim efect se regăseşte în procesul de aglomerare a
populaţiei în oraşe, pe măsură ce economia de piaţă şi producţiile de bunuri se
integrau în structurile burgheze capitaliste.
Un al doilea efect a fost reprezentat de faptul că mulţi proprietari şi-au
concentrat veniturile obţinute pe moşia lor, fiind interesaţi de a se apropia de
modelul economic urban, prin construirea de mori, ateliere, deoarece produsele
prelucrate puteau aduce venituri mai mari. Totodată, dorinţa de a avea mai multe
vite sau turme, îi determina să apeleze la muncitori în zootehnie, contribuind la
aprovizionarea oraşelor. Dată fiind slaba infrastructură şi depărtarea
considerabilă dintre oraşe, proprietarii au dorit să obţină privilegii de a organiza
târguri sezoniere, iarmaroace, bâlciuri pe moşiile lor. Intensificarea producţiei,
apariţia de stabilimente industriale (pive, mori, fierăstraie mecanice, postăvării
etc.) a făcut ca mulţi săteni, fie fără pământ, fie răzeşi, moşneni deposedaţi,
clăcaşi alungaţi sau imigranţi, meşteşugari, negustori să se stabilească pe acele
moşii, ca mână de lucru salariată sau zilieră, cu timpul primind dreptul de a se
aşeza.
Judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa concentrau mai mult de jumătate din
cei 54.332 de muncitori zilieri din Ţara Românească, înregistraţi la 1860. La
polul opus se situau judeţele agricole Romanaţi şi Dolj, unde erau 449 şi,
respectiv, 537 de zilieri1. Baza de selecţie a muncitorilor salariaţi era formată din
clăcaşii care îşi onoraseră obligaţiile în muncă, ţărani nesupuşi clăcii, ţigani sau
locuitori săraci ai oraşelor. Lor li se adăugau chiar şi lucrători veniţi din
provinciile româneşti de peste munţi, mulţi fiind specialişti meşteşugari.
∗
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Premisa de la care ne-am propus să pornim a fost aceea că, în secolul al
XIX-lea, oraşele româneşti s-au dezvoltat într-un ritm accelerat, dar că ponderea
lor nu a depăşit 20% înainte de Primul Război Mondial.
În Moldova, după 1849, când existau 44 de oraşe şi târguri, numărul lor
a crescut la 90 la recensământul din 1860. Dintre acestea, 48 de târguşoare aveau
sub 1.000 de locuitori2.
În Ţara Românească existau, în 1860, 39 de oraşe şi târguri, dintre care
doar 4 aveau sub 1.000 de locuitori. Din cele 30 de oraşe din ambele Principate,
care depăşeau 5.000 de locuitori, 13 trecuseră de 10.000 de locuitori. Cel mai
mult au evoluat capitalele Bucureşti şi Iaşi (acesta din urmă stagnând însă după
pierderea statutului de capitală în 1862)3, oraşele-porturi şi câteva noi centre
industriale, în timp ce multe alte aşezări urbane au stagnat. Potrivit lui Leonida
Colescu, creşterea populaţiei oraşelor a fost rezultatul atragerii de locuitori din
mediul rural şi nu natalităţii interne. Totodată, creşterea numărului de
stabilimente industriale, intensificarea relaţiilor comerciale au făcut ca un număr
mare de români ardeleni, evrei din Imperiul Rus şi Habsburgic, oprimaţi politic
să găsească aici un context favorabil devenirii lor sociale, ceea ce făcea ca
situaţia – în prima jumătate a secolului al XIX-lea, categoriile cele mai
numeroase ale populaţiei urbane fuseseră alcătuite de meşteşugari şi negustori4 –
să se menţină şi în zorii veacului al XX-lea.
Din cele 12.867 de spaţii cu destinaţie industrială, 4/5 erau situate în
mediul rural, cu precădere axate pe prelucrarea produselor agricole, 75 % dintre
ele lucrând la capacitate maximă doar o parte a anului, de regulă imediat după ce
se termina strângerea recoltei5. În medie, într-o fabrică de postav lucrau 65,8
muncitori, într-o fabrică a statului, 25, în zalhanale câte 23,1, restul ramurilor
având sub 10 lucrători. În majoritatea stabilimentelor, 7.796, mai exact mori,
pive, fierăstraie, lucrau între 1,1 şi 1,4 muncitori6. Astfel, aceste proprietăţi,
situate în vecinătatea oraşelor, au ajuns să devină zone suburbane.
În perioada supusă analizei în studiul de faţă, centrele urbane cele mai
însemnate din Muntenia erau: Bucureşti (121.734 de locuitori), Ploieşti (26.468
de locuitori), Craiova (21.521 de locuitori), Giurgiu (1.000 de locuitori), Cerneţi,
Turnu Severin (sub 10.000 de locuitori).
În Moldova, situaţia se prezenta astfel: Iaşi (65.745 de locuitori),
Botoşani (27.147 de locuitori), Galaţi (26.050 de locuitori), Brăila (15.767 de
locuitori), Bârlad (13.165 de locuitori), Focşani (13.164 de locuitori), Roman
(10.818 locuitori), Buzău (9.027 de locuitori), Bacău (8.972 de locuitori)
Râmnicu Sărat (5.707 locuitori).
2
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Pe lângă meşteşugari şi negustori, oraşul românesc al perioadei era
populat de muncitori, liber profesionişti, profesori, jurişti, medici şi preoţi.
Dezvoltarea învăţământului românesc sub toate aspectele, de la cel primar,
obligatoriu, la cel mediu şi universitar, făcea ca fiii micilor proprietari, ai
negustorilor, ai boierilor să pornească spre marile centre universitare (Iaşi şi
Bucureşti) sau spre cele economice (Craiova, Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea),
unii stabilindu-se aici după terminarea studiilor, contractând căsătorii sau
ocupând slujbe private sau de stat, ori iniţiind activităţi productive.
Dezvoltarea industriei, mai ales în oraşele aşezate în preajma zonelor cu
resurse minerale, făcea ca mulţi locuitori din mediul rural, fără venituri, să
pornească spre oraşe, ca necalificaţi, ucenici sau ca muncitori dispuşi să se
califice profesional (Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Ploieşti, Bucureşti, Iaşi).
În aparatul administrativ, ca urmare a împământenirii unor locuitori fără
cetăţenie, în special evrei, după modificarea articolului 7 al Constituţiei de la
1866, aceştia ajung să deţină o mare parte a funcţiilor din domeniul administrativ
şi birocratic. Cu timpul, marii negustori şi deţinători de active industriale au
înţeles că între factorul politic şi cel economic este o strânsă legătură, de aceea ei
considerau necesar ca, mai ales primul descendent să ocupe un post în
administraţie, afacerea familiei putând fi dusă mai departe de descendenţii mai
mici. Astfel, avem imaginea unei noi componente a burgheziei urbane, aparatul
funcţionăresc, în care, pe lângă cei cu atribuţii esenţiale apăreau şi o mulţime de
slujbaşi mărunţi (registratori, casieri, arhivari, impiegaţi), această lume fiind
portretizată de dramaturgul Ion Luca Caragiale, el însuşi un funcţionar de stat,
care a dorit să se integreze în burghezie7.
Modernizarea armatei şi întemeierea de garnizoane în marile oraşe au
dus la o populare a acestora cu familiile cadrelor militare, ofiţeri şi subofiţeri, ai
căror copii mergeau la şcolile fiilor de ofiţeri, ale căror fiice mergeau la pension,
în timp ce soţiile, ajutate de servitorii casei, se ocupau de viaţa economică a
familiei, fapt ce a dus la sporirea numărului de ateliere, magazine etc.
Şi preoţimea din mediul urban a cunoscut o creştere, întrucât fiecare
„mahala îşi avea biserica ei”, mersul la biserică, duminica şi de sărbători, fiind
un obicei esenţial în epocă.
În acelaşi timp cu bâlciurile, târgurile şi iarmaroacele, în oraşe apar
trupele de teatru, iniţial itinerante, dar interesate, treptat, să se stabilească în
oraşe, odată cu construirea de stabilimente fixe. Sub influenţa acţiunilor păturilor
superioare apar pictorii, cântăreţii de operă, sculptorii, arhitecţii, fapt ce
semnifică o modificare esenţială a aspectului exterior, dar şi interior al oraşului
în această perioadă.
Recensămintele din anii 1860 şi 1912, precum şi ancheta industrială din
anii 1901-1902 ne oferă o oglindă a structurii populaţiei active, repartizate pe
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marile domenii economice8. De remarcat este faptul că, populaţia specializată,
având un anumit grad de instruire, a crescut semnificativ, de peste două ori, în
perioada 1860, 1912. Ancheta industrială din 1901-19029 menţionează 37.746 de
persoane, care activau în industria mare (24, 4%), 105.031 de persoane care
activau în industria mică, meşteşugărească (64,6%), 17.853 de persoane care
activau în industriile speciale, mori, fierăstraie, pive (11%). Sectorul
administrativ şi tehnic al industriei mari era deservit de 2.421 de persoane, care,
după venit, se încadrau în clasa de mijloc10.
Luând în consideraţie criteriul etnic, dintre acestea, 1.268 erau români,
633 străini şi 520 fără paşaport („fără protecţie”).
Clasa de mijloc a cunoscut mutaţii semnificative, datorate modernizării
statului român. Documentul menţionat mai sus dă numărul de 71.000 de
întreprinderi, care reprezentau industria mică şi industriile speciale. Putem
menţiona faptul că existau, la începutul secolului al XX-lea, 71.000 de patroni,
care reprezentau clasa mijlocie. La începutul secolului al XX-lea, profesiunile
libere reprezentau o parte însemnată a clasei de mijloc. Astfel, existau 1.325 de
avocaţi şi peste 100.000 de persoane, de profesori, învăţători, medici, funcţionari
din administraţia publică11. Toţi aceştia se adăugau la ţăranii care posedau 10-50
ha de teren, precum şi arendaşii; reprezentanţii clasei de mijloc erau tributari,
însă, dezechilibrului dintre necesităţile şi posibilităţile de dezvoltare a societăţii,
menţinute pe întreaga perioadă 1859-1918.
Numărul locuitorilor oraşelor a crescut continuu. Spre exemplu, numai
în Oltenia istorică populaţia oraşelor a crescut de cinci ori, de la circa 31.166, în
1835, la 163.170, în anul 191212.
Potrivit statisticilor, în cele 15 oraşe ale Olteniei13, în momentele de
reper 1859, 1899, 1912 avem următoarea situaţie: Baia de Aramă (535, 1.050,
1.490); Calafat (2.280, 7.126, 7.608); Caracal (5.638, 12.947, 15.048); Craiova
(21.521, 45.579, 56.023); Drăgăşani (1.132, 4.537, 6.710), Horezu (792), Ocnele
Mari (2.138, 4.374, 6.710), Râmnicu Vâlcea (3.160, 7.288, 14.588), Slatina
(3.534, 8.150, 10.316), Târgu Jiu (3.661, 6.718, 12.907), Turnu Severin (2.825,
19.753, 23.643). Localităţi cu statut urban, ca Brădiceni, Cerneţi, Horezu şi
Petreştii de Sus îşi pierd statutul urban până la 1859. Corabia, în schimb,
localitate recunoscută în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, are o creştere
la 6.058 în 1899 şi 9.124 în 191214.
8
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Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1997, pp. 199-200.
9
Ibidem, pp. 21-24.
10
Ibidem.
11
Keith Hitchins, op. cit., p. 181.
12
Cf. Dragoş Bugă, Populaţia Olteniei în secolele XIX şi XX, în: „Revista de Statistică”,
XVII, nr. 6, 1968, p. 78.
13
Gabriel Croitoru, Oraşele din Oltenia, Craiova, Editura Sitech, 2011, p. 84.
14
Dragoş Bugă, op. cit., pp. 77-79.
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În principalele oraşe ale României, în intervalul 1859-191215, situaţia se
prezintă astfel: Bucureşti (121.734 – 276.178); Brăila (15.767 – 56.330),
Botoşani (27.147 – 32.521), Buzău (9.027 – 21.877), Bacău (8.972 – 16.378),
Călăraşi (1.037 – 11.077), Focşani (13.164 – 23.601), Galaţi (26.050 – 62.545),
Iaşi (65.745 – 77.759), Ploieşti (26.468 – 45.107), Piatra Neamţ (11.805 –
17.384), Piteşti (7.299 – 15.669). Din aceste date se poate conchide că, populaţia
urbană a crescut inegal, principalul factor determinat fiind dezvoltarea
economiei şi, în special, a industriei şi transporturilor. Media de creştere a
populaţiei urbane pornea de la de două ori, trei ori (Brăila, Galaţi), mergând şi
până la 10 ori (Turnu Severin, Călăraşi). La acestea se adaugă şi principalele
centre dobrogene (Constanţa şi Tulcea), integrate, după 1878, României16.
La 1860, Craiova avea 1.088 de meseriaşi, 697 de calfe, 485 de ucenici,
1.000 de locuitori aveau 1.230 de prăvălii17.
Ponderea categoriilor socio-profesionale18 era: la Bucureşti (23,99%
muncitori, 8% intelectuali, 1,28% cadre didactice, 2,18% liber-profesionişti),
Ploieşti (22,65% muncitori, 3% intelectuali, 1,03 % cadre didactice, 2,39 %
liber-profesionişti); Brăila (25,42 % proletari, 3,48% intelectuali, 0,93% cadre
didactice, 1,58% liber-profesionişti); Craiova (23,53% proletari, 7,65%
intelectuali, 2,01% cadre didactice, 3,19% liber-profesionişti)19. Dezvoltarea
economiei, în general, şi a industriei, în special, a creat o categorie privilegiată
din punct de vedere politic, burghezia financiar-bancară. Dacă în anul 1860
această categorie era aproape inexistentă, în preajma izbucnirii Primului Război
Mondial proprietarii de bănci şi instituţii de credit şi acţionarii acestora formau
un „grup de presiune” politică din ce în ce mai vizibil. O dezvoltare numerică o
are şi funcţionărimea instituţiilor bancare şi de credit20.
15

Dan Berindei (coord.), Istoria Românilor, vol. VII, tom. 1, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2003, p. 57.
16
Radu Vasile, Urbanizare şi urbanism. Structuri socio-profesionale în oraşele din
Muntenia, în „Revista Arhivelor”, 1984, nr. 4, pp. 403-412.
17
Ibidem.
18
Spre exemplificare, în lumea rurală sfera ocupaţiilor era următoarea: în comuna
Ardeoani, din judeţul Bacău, sunt 7 meseriaşi, 5 industriaşi sau fabricanţi, 6 comercianţi, 16
profesiuni libere, 56 de muncitori şi 28 de servitori. În comuna Albeşti, din judeţul Muscel,
majoritatea locuitorilor se ocupau cu prelucrarea pietrei, lemnului, existând 14 cariere de piatră şi
17 ferăstraie mecanice. În comuna Apostoloache, din judeţul Prahova, care avea 1.556 de locuitori,
erau 3 cizmari, 15 fierari, 6 dulgheri şi 4 zidari. În comuna Ariceşti, plasa Filipeşti, judeţul
Prahova, cele aproape 612 femei creşteau viermi de mătase, în timp ce bărbaţii aveau în grijă 126
de stupi. Totodată, funcţionau şi două mori. În comuna Ariceşti, plasa Podgoria, judeţul Prahova,
exista comerţ cu produse viticole şi pomicole, precum şi 120 de stupi. În comuna Afumaţi, din
judeţul Dolj, existau, la 1899, 2 cojocari, 7 fierari şi un cizmar. În comuna Argetoaia erau 10
cârciumi şi prăvălii şi 9 negustori. În comuna Adâncata, judeţul Dolj, existau 282 de capi de
familie cu 1.099 de locuitori: 670 agricultori, 8 comercianţi, 4 profesiuni liberale, 85 de muncitori
si 32 de servitori (Dictionarul Socec).
19
Gabriel Croitoru, op. cit., p. 105.
20
Vezi Istoria Românilor, vol. VII, tom I, pp. 600-601.
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Extinderea sistemului de credit în România a constituit o sursă atât a
progresului economic, cât şi a accentuării stratificării sociale a societăţii
româneşti. Documentele de arhivă şi informaţiile oferite de statisticile vremii ne
evidenţiază faptul că, din punct de vedere etnic avem de-a face cu modificări
către sfârşitul perioadei cercetate. Dacă la începutul anului 1889, bancherii erau
în proporţie de 87% români, în anul 1914, ei mai reprezentau 59,3%21. Dacă
luăm în considerare oraşele din Oltenia istorică, observăm ritmul lent al
dezvoltării numerice a clasei burgheze, precum şi a muncitorimii de fabrică.
Sursa importantă a formării burgheziei o constituie, în această regiune, marii
proprietari de pământuri şi arendaşii, negustorii, bancherii, funcţionarii,
intelectualitatea rurală şi urbană şi, în foarte mică măsură, ţăranii înstăriţi.
În deceniul al optulea al secolului al XIX-lea, diversitatea populaţiei
oraşului Craiova era reliefată şi de numărul negustorilor şi meseriaşilor22. Astfel,
întâlnim 10 abagii, 2 argintari, 28 de bărbieri, 38 de brutari, 20 de bragagii, 6
braşoveni, 2 bogasieri, 8 blănari, 5 boiangii, 6 berari, 5 bijutieri, trei bancheri,
239 de cârciumari, 9 căciulari, 68 de cizmari, 10 curelari, 5 cârnăţari, 47 de
cojocari, 24 de croitori, 3 ceaprazari, 6 cerealişti, 22 de vânzători coloniale, 4
dogari, la care se adaugă proprietarii a patru fabrici de apă gazoasă, 2 fabrici de
săpun, a unei fabrici de genţi, portofele, geamantane, 1 fabrică de croşete,
fabrică de dimie şi plăpumi, fabrică de teracotă, 1 fabrică de brânzeturi. În oraşul
vechilor bani se găseau şi 5 florari, 3 fotografi, 19 fierari, 6 frizeri, 6 librari, 5
lemnari, 2 lăptari, 3 legători de cărţi, 65 de măcelari, 6 proprietari de mori cu
aburi, 1 proprietar de magazin de arme, 7 mecanici, 6 pălărieri, 17 pescari, 9
precupeţi olari, 20 de tinichigii, 2 şepcari, 17 tâmplari, 9 zarzavagii, 2 vânzători
instrumente muzicale, 3 vânzători23 etc. În aceeaşi perioadă, în Calafat erau
înregistraţi numeroşi cerealişti24. La începutul secolului al XX-lea, în judeţul
Dolj existau 2 magazine de consum, care erau deservite de 86 de funcţionari25.
În judeţul Gorj, funcţionau 5 magazine cu 185 de lucrători, în judeţul
Mehedinţi – 2 magazine cu 180 de lucrători, în judeţul Romanaţi – 3 magazine
cu 363 de lucrători, în judeţul Vâlcea, 4 magazine cu 146 de locuitori26.
În anul 1850, zidarii şi dulgherii din Râmnicu Vâlcea le-au cerut
autorităţilor să le aprobe organizarea în breaslă. Autorităţile râmnicene acordau
atenţie deschiderii bâlciului de la Râureni. Aici, începând cu 1863, s-a organizat
anual o expoziţie agricolă şi industrială a judeţului, cu statut propriu, unde se
acordau diplome şi medalii.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, oraşul Râmnicu Vâlcea, în
cadrul dezvoltării economice generale, a cunoscut permanente progrese.
21

SJAN Dolj, Fond Banca Comerţului, dosar 1/1889-1948, f. 17-21.
Idem, Fond Prefectura Dolj, dosar 32/1880, f. 6-7
23
Ibidem, f. 8.
24
Ibidem, f. 11.
25
Anuarul Statistic al României, Bucureşti, 1909, p. 384.
26
Ibidem, p. 385.
22
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Alexandru Peliman, în călătoriile pe care le face prin oaraşele României, descrie
oraşul astfel: „Traversai apa Râmnicului care curgea pe la sudul oraşului şi-şi
ia începutul de către vest-sud despre părţile unde se afla băile de la Olăneşti.
Această apă pe care se întinde o punte stricată şi care de multe ori duce la
accidente triste, de câte ori vine furioasă cauzând înecăciuni şi altele, o poţi
trece în timpul secetei cu piciorul. După ce se trece puntea, o stradă intră
practic în oraş, străbătând locul cu han din oraş, apoi trece pe lângă casele
Ruzinski şi Bujoreanu, depăşind biserica Toţi Sfinţii, apoi se continuă pe lângă
clădirea unei cazărmi, pe lângă casa Zisu Dimitrie, pentru că în apropierea
podiscii trecea peste Valea Mandei, ieşind din oraş sub numele de Drumul
Mare”27.
Detaşarea de piaţa otomană şi reataşarea la Europa, precum şi câştigarea
independenţei de stat au dus la crearea de noi condiţii pentru dezvoltarea
economică a urbei vâlcene.
În anul 1864, s-a înfiinţat Camera de Comerţ a judeţul Vâlcea, care ţinea
de circumscripţia de la Craiova, Râmnicul trimiţându-şi aici reprezentanţii.
Începuturi timide de industrializare apar prin înfiinţarea unui atelier
pentru confecţii de aramă, a atelierelor de tăbăcărie şi cărămidărie. Alături de
morile de pe Olăneşti şi de cazanele de fabricat ţuică au mai apărut ateliere
pentru confecţionarea lumânărilor şi pentru fabricarea oţelului.
După 1877, în Râmnic s-au făcut noi paşi pe calea dezvoltării
economice şi urbaniste, aspect determinat mai ales de construirea căilor ferate,
de înfiinţarea unor întreprinderi de industrie alimentară, încălţăminte şi de
cherestea, precum şi de introducerea electricităţii în oraş, care, în 1894, era în
funcţiune. S-au construit două mori sistematice „Sentinela”, în 1885, şi
„Gheltach”, în 1886, şi unele întreprinderi industriale, o unitate de pielărie şi
opinci în proprietatea fraţilor Hanciu şi Moritz Schland, în 1886.
Ca urmare a legii de încurajare a industriei naţionale din 1887, în oraş
s-au înfiinţat aproximativ 100 de ateliere de tăbăcării, cizmării, curele şi
lumânări, pălării, fierării, brutării, ploscării, ţigle, perii, mături, cărămizi, precum
şi prăvălii, hoteluri, hanuri, restaurante. Au luat fiinţă fabrica de cherestea a
fraţilor Hanciu, în anul 1889, şi un atelier mecanic pentru producerea de maşini
agricole şi tâmplărie, înfiinţat de către Frantz Eitel, situat pe Bulevardul Tudor
Vladimirescu, în anul 1890. În 1915, în Vâlcea existau 31 de joagăre, alături de
numeroase ateliere de tâmplărie, dogărie şi rotărie28.
În 1881, fraţii Simian din Râmnic au deschis o fabrică de frânghii, iar
zece ani mai târziu, au înfiinţat o tăbăcărie, care a ajuns, după 1900, cea mai
mare întreprindere industrială din judeţ.
Pentru confortul zilnic al locuitorilor urbei, pe lângă „industria mare”,
27

Alexandru Peliman, Impresiuni de călătorie în România, 1858-1859, p. 39.
Cezar Avram (coord.), Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea, Craiova,
Editura Aius, 2010, pp. 67-71.
28
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s-a înfiinţat şi o „industrie mică”, compusă din: cofetărie, olărie, fierărie,
cărămidărie, potcovărit, strungărie, ceasornicărie, brutărie, covrigărie,
plăcintărie, mezeluri, tăbăcărie, croitorie de dame şi bărbaţi, precum şi
tipografiile. În 1893 s-a înfiinţat societatea „Proprietatea”, profilată pe
confecţionarea obiectelor de aramă.
Pentru epoca modernă sunt extrem de cunoscute magazinul de fierărie,
cuţitărie, situat pe strada Mihai Bravu, numit I. D. Racioff, magazinul de tablă
albă şi neagră, pluguri, fierărie şi geamuri al lui N. T. Mihail, precum şi
magazinul numit „La Plugul de Aur”, al lui Carl Spek, cu produse de fierărie,
cuţitărie, opincărie, chimire şi curele.
Evoluţia accentuată a economiei oraşului la sfârşitul secolului al
XIX-lea este demonstrată şi de înscrierea, la Tribunalul Vâlcea, a 1.043 de firme
comerciale şi 42 de societăţi comerciale.
Între 1895-1899, în Râmnicu Vâlcea erau înregistrate 41 de firme
comerciale, cu o mare varietate de mărfuri şi meşteşugari: „Magazinul de lampesticlărie-farfurii-sobe de fier-maşini de bucătărie” al lui Pascale Marcus;
„Manufactură şi galanterie” – Marcu Alder; „La Bucureştean” – magazin de
manufactură I. Weinberg; „La Speranţa” – băcănie Ion Nicolaescu; „Fabrica de
pielărie, tăbărie, opinci , încălţăminte, Oprea Simian Fiii”; „Curelăria” – Vasile
Roman; „Modista” – Aneta Dobrinescu; „Cuţitărie şi fierărie” – Vasile
Sipcenoff; „Cafenea” – Hristea Nicolaescu; „Cârciuma cu amănuntul” –
Dimitrie Bolţiu; „Pescărie” – Iusuf Ali; „Ceasornicărie” – Petre Andronescu;
„Simigerie şi brutărie” – Gh. Velian; „Croitorie” – Gatfried Palmina; „Fierărie”
– Vasile Georgescu; „Tinichigerie” – Avram Isac Engel; „Librăria şi Tipografia
Modernă” – Gh. Sfetea.
În Râmnic existau numeroase cârciumi, frecventate de oameni din toate
categoriile sociale. Dacă prin 1835, Râmnicul avea 14 cârciumi, în 1903 existau
42 de cârciumi şi 2 birturi, iar în 1925-1926, s-a ajuns la 137 de cârciumi. Dintre
acestea amintim: „La leul de aur” al lui Ilie Cristescu şi „La cârciuma din şosea”
a lui Vasile Geantă. Pe strada Călăraşi se găseau cârciumile: Oancea, Nuţu,
Mănduş. Pe aceeaşi stradă se găseau multe băcănii, printre care ale lui
Şerbănescu, Buzgure, Neamţu, Aron, Pavelică.
Din punct de vedere industrial, în Râmnic existau, în 1899, o fabrică de
maşini agricole şi tâmplărie mecanică, o fabrică de pielărie, 3 fabrici de frânghii,
6 tăbăcării, o fabrică de ploscărie, pielărie şi pieptănărie, o uzină de arămire şi
două instalaţiuni de cherestea, dintre care una cu vapori, de asemenea existau 7
mori pe apa Râmnicului, două fiind mecanice, un abator şi un atelier de dogărie.
Începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, vechile hanuri,
precum hanul lui Matache Ursanu, hanul lui Stăncuţa Capeleanu, hanul lui Dincă
Olănescu sau cel al lui Ioan Lahovari au intrat în declin, fiind înlocuite de
hoteluri, cu un grad de confort sporit. Într-un proces verbal din 1903 sunt
menţionate: „Hotelul Central”, administrat de Costică Georgescu, „Otelul
Adiani”, condus de Cosma Ştefan, „Otelul Roşianu”, al cărui administrator era
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N. Bolutescu. La începutul secolului al XX-lea, hotelurile erau amplasate în
centrul comercial al oraşului, dintre care menţionăm: „Hotel Bulevard”, pe b-dul
Tudor Vladimirescu, „Hotel Frantz Petter”, pe str. Carol, „Hotel Bristol”, pe
strada Mihai Bravu. Conform statisticilor în anul 1898, în Râmnicu Vâlcea
existau: fabrica de cherestea (Stagni & Comp.), Fabrica de cherestea N. P.
Vămăşescu, fabrica de frânghii a fraţilor Simianu şi fabirca de pielărie a fraţilor
Hanciu, moara Avrămescu pe apa Râmnicul, două bâlciuri anuale (29 iunie – Sf.
Petru, 14 octombrie – Vinerea Mare), târgul săptămânal (marţi), două pieţe (una
lângă Iazul Morilor, cu gherete construite, alta în centrul oraşului, pe loc
deschis), 4 bariere, o grădină publică unde se găsesc izvoare de apă sulfuroasă,
un stabiliment de băi şi fântâna de apă ce alimentează tot oraşul.
Oraşul Râmnicu Vâlcea intra în secolul al XX-lea cu o bogată reţea
industrial-comercială, specifică începutului de secol.
În judeţul Vâlcea se va trece la aplicarea legii de organizare a meseriilor,
începând cu 4 martie 1902. Au fost grupate anumite categorii de meserii şi
corporaţii. În Râmnicu Vâlcea existau 131 de proprietari, dintre care 100 aveau
activităţi diferite încă din secolul al XIX-lea, 142 de lucrători şi 93 de ucenici.
Aceştia erau împărţiţi pe meserii, astfel: abagii 11, argintari 1, armurieri 1,
bărbieri 8, brutari 6, ceasornicari 3, cizmari 24, cofetari 4, cojocari 3, croitori 11,
curelari 8, cusătoare 18, fierari 6, geamgii 1, lumânărari 3, mecanici 4, modiste
3, plăpumari 3, pălărieri 2, tăbăcari 8, tipografi 3.
Înteprinzătorii particulari erau ajutaţi prin funcţionarea unei sucursale a
Băncii Agricole şi Casa Creditului, dar şi prin înfiinţarea unei bănci particulare –
Banca Vâlcea, şi o societate cooperativă – „Santinela”.
În 1901, a luat fiinţă Banca Naţională – sucursala Râmnicu Vâlcea, care,
din 1902 a început operaţiunile financiare în judeţ. Banca acorda credite
întreprinderii „Oprea Simian Fiii” şi S. A. Carpatina-Brezoi. Banca Râmnicului
a început să funcţioneze în anul 1905, sub forma unei societăţi bancare pe
acţiuni, în aria oraşului.
Pentru modernizarea comerţului s-a construit, în 1902, Hala Centrală ca
loc de depozitare şi comercializare a produselor agroalimentare. În 1910,
antreprenorul A. Capetti a ridicat în piaţă două rânduri de prăvălii şi a construit o
casă pentru perceptor.
În anul 1912, în oraş se găseau: bancă populară, două târguri anuale, târg
săptămânal, tăbăcării, cărămidării, fabrici de ţigle, tâmplărie, fabrică de maşini
agricole, fabrici de mături, trestie, cherestea, ape gazoase, 4 mori pe apă, 56 de
debite de băuturi spirtoase, baie populară.
La 1 iulie 1898, a fost dată în folosinţă staţia de cale ferată „Târgu-Jiu”,
aflată la 13,2 km de staţia finală – Copăcioasa. În anul 1912, suprafaţa oraşului
era de 727 de ha. În oraş se găseau: o bancă populară, un atelier mecanic, 7
tâmplării, 9 cărămidării, două fabrici de cherestea, o fabrică de produse
ceramice, două tăbăcării, o moară, 126 de debite de băuturi spirtoase, dintre care
două numai cu vin şi bere, două târguri anuale (Înălţarea Domnului şi Vinerea
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Mare). În anul 1930, în oraşul Târgu Jiu se găseau ateliere de croitorie, cizmărie,
ceaprăzărie, abagerie, ateliere de ţesut covoare, preşuri şi macaturi, de
confecţionat hamuri, o fabrică de postav, una de fasonat lemnul, una de mobile,
două de pielărie, o fabrică de cărămizi refractare. În oraş se găseau şi meseriaşi
care confecţionau căruţe şi trăsuri, săpunari, lumânărari, rotari, fierari, tinichigii,
ceasornicari; în anul 1945 – Sucursala Târgu Jiu a Băncii Comerţului Craiova
(înfiinţată în anul 1905, desfiinţată în anul 1948), Banca Comercială Târgu Jiu
(înfiinţată în anul 1920, desfiinţată în anul 1946), Banca Creditul Gorjean Târgu
Jiu (înfiinţată în anul 1922, desfiinţată în anul 1945), Banca Generală a Gorjului
(înfiinţată în anul 1908, desfiinţată în anul 1948), Banca Târgu Jiului (înfiinţată
în anul 1908, desfiinţată în anul 1937), Banca Românească – Sucursala Târgu
Jiu (înfiinţată în anul 1910, desfiinţată în anul 1948).
La sfârşitul secolului al XIX-lea, un rol important în dezvoltarea pieţei
interne l-au jucat târgurile şi bâlciurile. Creşterea numărului târgurilor şi al
bâlciurilor în mediul rural a sporit numărul comercianţilor atât în mediul sătesc,
cât şi în cel urban. În acelaşi timp, a avut loc o reacţie a burgheziei, în sensul că
au încercat, din memorii, să reducă numărul târgurilor şi bâlciurilor. Astfel, în
anul 1880, un memoriu al negustorilor severineni menţionează 67 de bâlciuri
anuale. Prin această „jalbă”, negustorii mehedinţeni cereau reducerea acestor
pieţe temporare şi improvizate. Cu toate acestea, în Oltenia, în 1907 funcţionau
167 de bâlciuri şi târguri săptămânale, dintre care 132 fără aprobare29.
Practic, la începutul perioadei studiate, proporţia între meseriaşi şi
comercianţi, în oraşele Olteniei, era de 2:130.
Efectele reformei agrare din anul 1864, ale proclamării independenţei şi,
nu în ultimul rând, construirea liniilor telegrafice şi liniilor ferate s-au repercutat
pozitiv în redimensionarea funcţiei comercial-industriale a oraşelor. Spre
exemplu, în Craiova sfârşitului de secol al XIX-lea, erau 40.000 de locuitori,
câteva mici fabrici şi ateliere de produse chimice, maşini agricole, aret grafice,
tăbăcării. Aici se găseau cele 1.000 de familii, „comercianţi însemnaţi” şi mari
proprietari funciari31. Cu toate că nu putem identifica o industrie care să
depăşească, prin producţie şi sortimente, caracterul local, putem sublinia faptul
că, oraşul Craiova reprezenta, la începutul secolului al XX-lea, „centrul tuturor
tranzacţiilor unei regiuni unde se creau, pe fiecare zi, bogăţii nenumărate”32.
Referindu-se la modernizarea României, Mihail Manoilescu menţiona că
„străinătatea este un simplu intermediar care determină ca produsele satelor să
fie utilizate în interesul exclusiv al oraşelor”, că progresul social „se măsoară
prin gradul de exploatare a satelor de către oraşe”33. Făcând o comparaţie cu
29

SJAN Dolj, Fond Prefectura Dolj, dosar 83/1908, f. 215.
Gabriel Croitoru, op. cit., p. 124.
31
SJAN Dolj, Fond Prefectura Dolj, Serviciul Adminsitrativ, dosar 79/1872, f. 572.
32
Vladimir Osiac, Dezvoltarea industriei în Oltenia, Craiova, 1999, p. 24.
33
Mihail Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei româneşti, Bucureşti, Editura
Albatros, 2002, p. XXVII.
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celelalte provincii româneşti, în special Ardealul şi Banatul, Manoilescu
subliniază că în Vechiul Regat exista o economie a consumaţiei, că mentalitatea
şi stilul de viaţă burghez erau doar în stare incipientă34. Referindu-se la
stratificarea clasei burgheze, autorul lucrării „Rostul şi destinul burgheziei
româneşti” identifică şapte „pături”: 1. marii industriaşi; 2. marii comercianţi; 3.
bancherii; 4. marii agricultori; 5. inginerii care exercitau funcţii economice
private; 6. economiştii care exercitau funcţii economice private; 7. rentierii care
proveneau din categoriile sus-menţionate. În acelaşi timp, el vorbeşte şi despre o
„pseudo-burghezie”, formată din avocaţi, medici, universitari, profesori de liceu,
funcţionari publici, magistraţi, ofiţeri, ziarişti, scriitori, artişti, ingineri şi
economişti din domeniul serviciilor publice, precum şi pensionari şi rentieri care
proveneau din categoriile mai sus-menţionate35.
Datorită avantajelor oferite de legislaţie, de la o medie de 8,2
întreprinderi pe an, s-a ajuns la 14 întreprinderi între anii 1887-1893, 21/an până
în 1906 şi 63 /an la 1911. Elementele de forţă ale industriei din Oltenia erau
reprezentate de industria uşoară (alimentară, textilă, pielărie) şi cea producătoare
de materii prime (petrolieră şi forestieră)36.
La nivelul anului 1912, în Oltenia erau 725.114 agricultori (88% din
1.012.905 locuitori), în timp ce industria acoperea doar 6,7% din total (5.266 de
muncitori în industria mare prelucrătoare, căi ferate, mine şi cariere). Craiova
avea angrenaţi, în circuitul industrial, 9,6% din populaţia oraşului.
La Turnu Severin exista un şantier naval cu 500 de angajaţi, în timp ce
la Craiova erau 300 de lucrători în fabricile de maşini agricole şi turnătorii37.
Practic, urbanizarea României, ca oricare dintre procesele economice,
sociale şi politice ale perioadei, a fost direct influenţată de evoluţia istorică a
României moderne.
ASPECTS REGARDING THE SOCIAL STRUCTURE IN THE URBAN AREA
AT THE END OF THE 19TH CENTURY AND THE BEGINING OF THE 20TH
CENTURY
(Abstract)
In the second half of the XIX-th century, Romania achieved the most important
objectives of its entire history: political unity and political independence. During the
entire period of the present study, the majority of population lived in villages. The urban
area of Romania did not reach until the start of the First World War the level of 20% of
population, but the pozitive evolution was obvious. As a first step, a lot of peasants
without any existential resources entered in towns for getting a good life in industry,
34
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small bussines activities etc. A lot of landowners and bussiness men were interested to
use their revenues in activities which involved the life in town. In Romanian towns,
another reality was that of the presence of immigrants (especially Jews) wich influenced
the administrative and economic life of the cities. A lot of merchants and landowners
used to put their first born sons to have a career in state admistrative service instead of
dealing with the family business. Bucuresti and Iasi had between 70.000 and 100.000
inhabitants. In our study we offered some samples of evolution in cities as Bucarest,
Craiova, Ramnicu Valcea, Targu Jiu.
The cities of Romania were cities developed near the areas with mineral
resources as Ploiesti, Targu Jiu, in positions able to offer a good exchange economy as
Severin, Craiova, Pitesti, Ramnicu Valcea. Also, in Romania were towns which reached
a political importance as Bucarest and Iasi, state capitals. We mai consider that after
1862 when Iasi losed the status of capital its economical life entered in decline.
Also, the towns reached an importance by military strategy, after the
independence, by the status of universitary centers and cultural establisments as opera
houses, theatres etc.
Keywords: town, burgeoisie, landowners, evolution, urbanism, evolution.

„REALIST ÎN FORMĂ, SOCIALIST ÎN CONŢINUT”.
ARTELE ŞI PUTEREA SOVIETICĂ DUPĂ MAREA REVOLUŢIE
DIN OCTOMBRIE
(1917-1919)
∗

SILVIU-GABRIEL LOHON

Socialismul, faza preliminară a comunismului şi premiza realismului
socialist în artă, a apărut oficial în U.R.S.S. în anii 1930 ai secolului al XX-lea.
Colectivizarea a fost definitivată până în 1933, urmată fiind, ca efect imediat, de
foametea letală din Ucraina. În contextul celui de-al doilea Plan Cincinal (19331937) şi al celui de-al treilea – început în 1938, dar întrerupt de izbucnirea
războiului în 1941 – industrializarea Uniunii Sovietice a continuat insistent, cu o
aplecare specială spre „tehnica de vârf”, precum şi o accelerată concentrare
asupra dispozitivelor militare. Producţia industrială a crescut în toată această
perioadă, deşi era departe de a atinge nivelul de care se vorbea oficial; producţia
agricolă era strâns legată de colectivizare, dar rămânea la un nivel real
deprimant, deşi şi aici raportările erau semnificativ mai mari decât în realitate.
În aceste condiţii, campania de raţionalizare a alimentelor de bază a fost
terminată în 1935, pentru ca, la finalul anului 1936, în cadrul celui de-al VIII-lea
congres al sovietelor, Stalin să declare convins că „victoria socialismului în toate
sferele de activitate este un fapt”1.
„De vreme ce convingerile oamenilor nu pot fi schimbate într-o
perioadă scurtă de timp, ne puteţi acuza că indicaţiile noastre nu sunt sincere, că
sunt, poate, minciuni. Agreez ideea că cei care nu aderă la bolşevism – oamenii
obişnuiţi, în general – nu-şi pot amputa convingerile şi că nu îşi pot muta
privirea în sens diametral opus. Partidul nostru face imposibilul posibil, iar dacă
acesta o cere, vom fi capabili – printr-un act de voinţă – să evacuăm din
creierele noastre, în douăzeci şi patru de ore, idei care ne-au guvernat ani de
zile. Da, voi vedea negru acolo unde am crezut că văd alb pentru că, pentru
mine, nu există viaţă în afara partidului”2.
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Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: gabilohon@gmail.com
1
Iskusstvo, nr. 6, 1937, p. 1.
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Iuri Piatakov, într-o cuvântare din 1928 apud Dawn Ades, Tim Benton, David Elliott
and Iain Boyd Whyte (eds.), Art and power: Europe under the dictators 1930-45, The South Bank
Centre, London, 1995, p. 186. Iuri Piatakov, liderul bolşevicilor ucraineni şi membru al Opoziţiei
Unite împotriva lui Stalin, începând din 1926, a fost acuzat de deviere „troţkistă” şi condamnat la
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Detronarea ţarului, instaurarea Guvernului Provizoriu şi presupusul
succes al bolşevicilor i-au găsit pe artiştii ruşi într-o poziţie confuză. Pe lângă
avangardă, promotoare aproape plenară a elementelor revoluţionare în artă, mai
existau diverse direcţii artistice care considerau proaspăta schimbare de
paradigmă politică drept una de scurtă durată, până ce conservatorismul de tip
religios îşi va reconsidera şi reaşeza autoritatea. Altele nu se doreau implicate
politic defel. În schimb, futuriştii au îmbrăţişat cel mai strâns noua situaţie
politică. Deşi atitudinea lor a fost una oportunistă, mulţi dintre ei au aderat la
variate uniuni artistice tocmai din cauză că acestea se aflau pe poziţii de putere
şi puteau oricând negocia cu orice guvern nou.
Nu surprinzător, s-au declanşat şi opoziţii destul de serioase din partea
agenţiilor artistice şi teatrale finanţate direct de către ţar. Organizarea de tip
total a vieţii artistice, pe care Lenin punea atâta preţ, i-a fost încredinţată spre
diriguire, tot în chip total, lui Anatoli Vasilievici Lunacearski3, om de vastă
cultură, el însuşi un scriitor futurist, al cărui Narkompros (Comisariatul
Poporului pentru Învăţământ) a zămislit, în 1918, Departamentul de Arte
Frumoase (IZO)4. Temperamental romantic mai degrabă decât partizan,
Lunacearski a fost şi un exersat şi persuasiv orator. S-a convertit la bolşevism în
zorii revoluţiei, moment în urma căruia a început să susţină angajat toate
deciziile noului guvern sovietic. Deşi ambele viziuni asupra artei se aflau
într-un raport de contradicţie, Lunacearski devine unul dintre confidenţii lui
Lenin în această chestiune. În perioada dintre ianuarie şi mai 1918, au existat
propuneri pentru înfiinţarea unui Minister al Artelor Frumoase, deşi acest lucru
nu ar fi însemnat, neapărat – după cum se va şi dovedi ulterior – un soi de
protectorat care să instrumenteze interesele artiştilor5. Contopirea artei cu
educaţia într-un singur comisariat indica, în fapt, convingerea leninistă potrivit
căreia artele ar trebui să exhibe o funcţie didactică, reformatoare, după cum şi
educaţia ar trebui să urmeze un traseu cultural.
În primele luni ale existenţei sale, Narkompros-ul s-a lovit de o
considerabilă rezistenţă din partea grupărilor artistice, suspicioase chiar şi în
problema bolşevică. Acest comportament al artiştilor a fost virulent criticat în
ziarul declarat internaţionalist, Novaja jizn’ (Viaţa Nouă), al cărei director era
Maxim Gorki, secondat de pictorii Kuzma Petrov-Vodkin şi Natan Altman (vezi
nota 14), împreună cu poetul Vladimir Maiakovski (vezi nota 7).

3
Anatoli Vasilievici Lunacearski (1875-1933), om politic, scriitor şi critic literar,
teoretician marxist al culturii. A participat la Revoluţia din octombrie, 1917. Din 1927 până în
1929 este comisar al poporului pentru învăţământ. Reprezentant plenipotenţiar al U.R.S.S. în
Spania.
4
Sheila Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment, Oxford University Press, 1970.
5
Serghei Makovski, Ministerstvo iskusstv, în Apollon, no. 2/3, 1917, pp. 1-16 apud
Brandon Taylor, Art and Literature under Bolsheviks, vol. 1, Pluto Press, London. Concord, Mass,
1991.
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Principalele puncte de acţiune ale perioadei pre-Narkompros erau
conservarea tezaurului artistic, administrarea Academiei de Arte din Sankt
Petersburg, reorganizarea tuturor şcolilor de artă moscovite şi reconsiderarea
tuturor chestiunilor legate de viaţa artistică. De vreme ce destui bolşevici
trăiseră în exil6, Lunacearski, posedând doar informaţii de suprafaţă în
chestiunea artistică în dezbatere în cele două mari centre culturale ale U.R.S.S.,
nu a ştiut să detensioneze relaţiile cu Uniunea Artistică (Sojuz Djatelei
Iskusstv), fondată în luna mai a anului 1917 şi antrenată la trei capete
decizionale: unul de stânga, dirijat de Osip Brik7, Maiakovski8 şi Nikolai
Punin9, altul nearondat partidului şi unul de dreapta, condus de poetul Fiodor
Sologub10. Ideologia culturală a celor trei grupuri se îndrepta mai mult spre
literatură. Stânga nu avea, la acel moment, nicio intenţie în a ţine seama de
bolşevici sau de orice alt partid. Ea se dorea singura răspunzătoare în problema
reformei din Academia de Arte şi în cea a coordonării tuturor instituţiilor cu
caracter cultural, dar, paradoxal, dorea susţinere financiară din partea noului
stat. Cu toate acestea, la 12 noiembrie 1917, când bolşevicii au propus
sovietizarea artelor – jumătate din numărul membrilor să reprezinte artele şi
jumătate să rezolve problemele armatei, muncitorilor şi ţăranilor – stânga a
încercat să-şi demonstreze lipsa de fervoare revoluţionară. Uniunea Artistică nu
a găsit nicio justificare în implicarea delegaţilor bolşevici care nu aveau de-a
6

Nu este numai cazul bolşevicilor. Exemple interesante pot fi extrase şi dinspre partea
multor artişti modernişti din emigraţie, care au jucat diverse roluri, mai mult sau mai puţin
ambigue, în contextul noii administraţii artistice. Marc Chagall, bunăoară, care agrease cercul
artistic al lui Guillaume Apollinaire, la Paris, înainte de 1914, şi care nu era interesat câtuşi de
puţin de politică, se întoarce în Rusia, în acelaşi an. Intenţiona să-şi viziteze logodnica, apoi să se
întoarcă la Paris. În timpul evenimentelor din vara şi toamna lui 1917, Chagall se afla într-o
vacanţă împreună cu, de acum, soţia sa. În noiembrie se întoarce în orăşelul său natal, Vîtebsk,
reuşind să evite o întâlnire cu Maiakovski şi Meierhold la Moscova. Lucrând, înainte de revoluţie,
la Petrograd, împreună cu Lîsitski, la promovarea evreilor în lumea artistică, a îmbrăţişat ideea
bolşevică de a repune în drepturi artiştii de origine evreiască, artişti care, spuneau ei, suferiseră în
vechiul regim. De fapt, această propunere nu venise din partea bolşevicilor, ci fusese o idee a
guvernului provizoriu de la Liov, prin decretul dat de către Alexandr Kerensky la 2 aprilie 1917,
ce stipula egalitatea în drepturi a evreilor cu populaţia non-evreiască. La rândul lui, Kandinsky,
deşi îşi recunoştea în mod deschis lipsa de interes pentru politică, revine, totuşi, în Rusia în 1914
şi, începând cu 1918, livrează Narkompros-ului proiecte pentru înfiinţarea unor reţele muzeale de
artă contemporană.
7
Osip Maximovici Brik (1888-1945), scriitor, teoretician al literaturii, dramaturg. Este
unul dintre organizatorii grupării literare a formaliştilor OPOIAZ (Societatea de Studii asupra
Limbajelor Poetice). Mai târziu, devine redactor al revistei Lef. Soţia sa, Lili, sora Elsei Triolet
(soţia lui Louis Aragon), i-a inspirat lui Maiakovski unele dintre poemele sale de dragoste.
8
Vladimir Vladimirovici Maiakovski (1893-1930), poet de orientare futuristă. Ambiţia
de a crea o poezie nouă în slujba revoluţiei l-a făcut popular în lumea întreagă. S-a sinucis.
9
Nikolai Nikolaevici Punin (1888-1953), critic şi istoric de artă, soţul Annei Ahmatova.
A murit în puşcărie.
10
Fiodor Kuzmici Sologub (Teternikov) (1863-1927), poet, prozator şi dramaturg, unul
dintre vârfurile simbolismului rus.
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face în niciun chip cu artele în chestiuni privitoare la organizarea vieţii culturale
a noului stat. Uniunea a refuzat să coopereze chiar cu Narkompros-ul la
capitolul conservării tezaurului artistic. În aprilie 1918, în ciuda protestelor
sosite dinspre partea conservatoare a Uniunii, Academia de Arte a fost închisă,
apoi spartă în mai multe studiouri artistice independente, care, ulterior, au fost
încredinţate futuriştilor şi colaboratorilor lor. Ceva mai târziu, tot în acea lună,
Lunacearski a declarat în faţa Uniunii Artistice că guvernul susţine segregarea
dintre artă şi stat şi că se va opune cu obstinaţie oricărei grupări sau organizaţii
care va desfăşura o concurenţă neloială diverselor forme noi de artă. Tot el a
mai admis că acelaşi guvern eşuase în a rezona cu cea mai mare parte a
„intelighenţiei” artistice declarând: „Noi susţinem, în general, politica
minorităţii active, iar în artă pledăm pentru o uniune a talentelor cu totul
remarcabile, luate însă individual”. Iată o mostră de politică de mijloc, faute de
mieux care, aparent, nu trimitea la ideea de obiective pe termen lung. Inevitabil,
după această întâlnire, Uniunea Artistică a rupt definitiv relaţiile cu guvernul
care, într-un mod câtuşi de puţin surprinzător, nu a încercat nici cel mai mic
sentiment de regret11.
Este un fapt că arta orientată la stânga a reprezentat – am putea spune –
o hegemonie în câmpul cultural al Uniunii Sovietice între 1917-1919, lucru care
a desemnat o dramatică „înflorire” a „avangardei” care şi-a însuşit imediat
presupusa legătură dintre arta radicală şi gândirea politică radicală. Deşi este
adevărat că artiştii „de stânga” s-au bucurat de anumite libertăţi şi de diverse
şanse pe care nu le avuseseră înainte de 1917, nu se poate decreta că situaţiile
acestora erau sigure şi fără probleme. Deşi se spune că Revoluţia din Octombrie
a liberalizat artele, niciunul dintre liderii partidului bolşevic nu a simpatizat
sincer arta „de stânga” pe care, în primele 24 de luni de după revoluţie, au
compromis-o în sensul propriei nevoi de vizibilitate prin penelul tinerilor artişti,
dar şi pentru că arta „radicală” a „avangardei” fusese o emanaţie a societăţii
burgheze care trebuia, mai devreme sau mai târziu, înlocuită.
Nici atitudinea lui Lunacearski, faţă de artiştii „de stânga”, nu a fost una
de simpatie, însă toleranţa şi compromisul lui faţă de aceştia le-au smuls
adeziunea şi suportul pentru guvernul bolşevic12.
O grupare artistică foarte ataşată de ideea de integrare în „planul” literar
şi artistic bolşevic, aşa cum fusese el iniţiat după Octombrie 1917, au fost
futuriştii. Ei sunt cei care au rămas fideli convingerii de stânga, pe care o
avuseseră şi în cadrul Uniunii Artistice, precum şi liniei reprezentate de
Maiakovski, al cărui comportament era destul de discret şi care, până la urmă,
nu a mai intrat în partidul bolşevic pentru că, potrivit propriilor spuse, „în final,
m-ar fi trimis să pescuiesc în Astrahan”13. Au existat, totuşi, alte figuri care nu
11

Sheila Fitzpatrick, op. cit., p. 116.
Elizabeth Valkenier, Russian Realist Art, Ardis, Ann Arbor, Michigan, 1977, p. 141.
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au fost absolut deloc ezitante în această chestiune. Printre acestea se afla David
Petrovici Şterenberg14, pictor cubist, trăitor, alături de Lunacearski, în exil, care
devine acum directorul general al IZO (Departamentul de Arte Vizuale al
Narkompros-ului), precum şi director al grupării de la Petrograd. Un alt fost
exilat, Natan Altman15, a lucrat tot în gruparea de la Petrograd în aceeaşi
perioadă în care Vladimir Tatlin era în funcţie la Moscova. Dominaţia de stânga
a IZO a fost sporită şi de prezenţa Olgăi Rozanova16, a lui Vasily Kandinsky17,
precum şi a lui Nikolai Nikolaevici Punin ca teoreticieni. Printre artiştii vizuali
ce au rezonat entuziast la cântecul de sirenă al „noii arte” au fost Vladimir
Tatlin18, Rodcenko19 sau Ivan Puni20. Ei au răspuns pozitiv la apel pentru că,
după cum o spunea Tatlin:
„… a accepta sau a nu accepta… nu mi s-a mai pus o astfel de
întrebare. Consimt organic la o viaţă activ creativă, angajată social şi
pedagogic”21.
Dintre literaţi, Maiakovski şi Alexander Blok22 au fost rapid priviţi, şi
ei, ca „utilităţi” revoluţionare. Alături de cei doi, tânărul director de teatru,
Vsevolod Meierhold23 a fost unul dintre puţinii care au acceptat invitaţia lansată
14
David Petrovici Şterenberg (1881-1948), pictor cu real talent. A studiat la Paris la
École des Beaux-Arts şi la Académie Witte, unde a şi expus. A folosit din plin tehnica dislocării,
proprie cubismului. Catalogul Shterenberg, Moscow, 1978, ilustrează o parte din lucrările sale.
15
Natan Altman (1889-1970) a fost înzestrat ca portretist, sculptor şi scenograf. A
imaginat scenografia pentru o variantă a piesei Hamlet, jucată la Kiev. A se consulta catalogul
Natan Altman al expoziţiei găzduite de Muzeul Teatrului Bakruşin, precum şi M. Etkind, N.
Altman, Moscow, 1971.
16
Olga Vladimirovna Rozanova (1886-1918), pictor şi teoretician al artei, a făcut parte
din avangarda rusească, abordând stilurile suprematist, neo-primitivist şi cubo-futurist.
17
Vasili Vasilievici Kandinsky (1866-1944) pictor, grafician si scriitor, pionier al
expresionismului abstract.
18
Vladimir Ievgrafovici Tatlin (1885-1953), pictor, arhitect. Alături de Kazimir
Malevici, a fost una dintre figurile de prim rang ale avangardei ruseşti. Ulterior, a devenit cel mai
important artist al mişcării constructiviste. Celebru pentru tentativa sa de a ridica un turn gigantic,
intitulat Monumentul celei de-a tria Internaţionale.
19
Alexandr Mihailovici Rodcenko (1891-1956), sculptor, fotograf şi grafician. Unul
dintre fondatorii constructivismului.
20
Ivan Puni (sau Puny) (1894-1956), artist avangardist rus, ulterior suprematist respectiv
cubofuturist.
21
Vladimir Tatlin, Kratkii obzor, în C. Lodder, Russian Constructivism, Yale University
Press, London and New Heaven, 1983, p. 48.
22
Alexandr Alexandovici Blok (1880-1921), poet. Simbolist din generaţia tânără. Şi-a
câştigat celebritatea prin volumul Versuri pentru prea frumoasa doamnă. În 1918 a scris Cei
doisprezece, primul poem despre Revoluţia din Octombrie.
23
Vşevolod Emilianovici Meierhold (1874-1940), actor, regizor, unul dintre reformatorii
teatrului, teoretician. A executat o regie antinaturalistă prin promovarea ideii de stilizare ca „teatru
convenţional”. Criticat pentru doctrina formalistă şi pentru că a refuzat să admită doctrina
„realismului socialist” în artă, este arestat în 1939. A murit împuşcat.
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de Lunacearski spre a participa la o întâlnire din noiembrie 1917, la care se
discuta reorganizarea artelor24. Spre deosebire de Maiakovski şi de Blok,
Meierhold simpatizase deja, pe alocuri, cu bolşevismul. Asistase, în 1901, la o
brutală înnăbuşire a unui protest studenţesc, moment în care declarase că:
„teatrul este capabil să expună o felie imensă din procesul de
transformare a întregii existenţe (…) Sunt iritat de acei colegi care nu doresc să
depăşească interesele mărunte ale castei lor şi să răspundă intereselor mari ale
societăţii”25.
În anii ce au urmat, Meierhold nu a ţinut întotdeauna cont de cele ce
spusese în 1901 şi devenise captivul „minunilor şi încântărilor (…), al bucuriei
nerostite şi al unei ciudate magii”26. Totuşi, în 1917, le-a ieşit în întâmpinare
bolşevicilor şi a consimţit voluntar la o colaborare cu Maiakovski, căpătând o
poziţie importantă în cadrul secţiunii teatrale a Narkompros-ului, ulterior
devenind, în 1918, şi membru de partid.
Maiakovski este poetul care, la acel moment, se identifica cel mai mult
cu revoluţia. Cel puţin până în anii 1930, când a primit neprecupeţite onoruri
chiar din partea lui Stalin. Încă din adolescenţă, s-a arătat interesat de agitaţia
politică şi de asocierea la ideile bolşevice pentru care a şi fost închis. Era
considerat un pilon de bază al futurismului, de vreme ce fusese introdus acestei
caste de însuşi David Burluik27, în 1912. Temperamental, dar şi din convingere,
a urât „şubredul” sentimentalism al simbolismului precum şi „lirismul” şi
„afectarea” poeziei „burgheze”. Gălăgios şi rebel în ton şi stil, Maiakovski a
amalgamat, la rece şi vremelnic, tehnicile poetice futuriste – metrul spart,
asonanţa şi dicţia abruptă, tip staccato – cu teme de o indubitabilă relevanţă
contemporană lui. Maniera vivantă, înflăcărată a discursului a devenit punctul
lui forte, încă de dinainte de 1917. Acum, în pragul „lumii noi”, îşi compară
inima cu un „bordel în flăcări”, iar propriile cuvinte cu „nişte prostituate,
aruncându-se de la ferestre orbitoare”. Preocupat, în egală măsură, şi de arta
vizuală, Maiakovski publică, la 15 martie 1918, un „Decret cu privire la
democratizarea artei (Despre afişe şi pictură în spaţiul public)”28, semnat şi de
Burluik, în care se declara „arta pentru popor” şi le recomanda febril artiştilor să
„îşi folosească vopselurile şi pensulele spre a ilumina şi împodobi toate aripile
de clădiri şi toate centrele şi periferiile oraşelor. De acum încolo, cetăţeanul va
24

De reţinut este faptul că majoritatea celor 120 de invitaţi a refuzat să participe.
V. Meierhold, Scrisoare din 18 aprilie 1901, apud E. Braun, Meyerhold on Theatre,
Methuen and Co, London, 1969, p. 159.
26
E. Braun, op cit., p. 159.
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David Davidovici Burluik (1882-1967), poet şi pictor. Unul dintre fondatorii
futurismului rus. În 1922 a emigrat în Statele Unite ale Americii.
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V. Maiakovski, Gazetta futuristov, 15 martie 1918, apud Brandon Taylor, op. cit.,
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savura în permanenţă strălucirea colorată a splendidei bucurii contemporane şi
va asculta pretutindeni muzica superbilor noştri compozitori”.
După cum am amintit deja, activitatea intelectuală de tip futurist
debutase înainte de 1917, aproape independentă de politic. Şi la Moscova şi la
Petrograd, se concretizase în inima burgheziei, reieşise din explozivele discuţii
din cafenele, din seratele poetice şi din afişarea unui comportament iconoclast.
Printre artiştii modernişti care au tolerat (sau au fost toleraţi) de noul
regim se regăseau mulţi care propuseseră, mai mult sau mai puţin convingător,
scheme teoretice şi estetice, oferind formale analogii revoluţionare în artă. Se
impune să amintim şi de relaţia metaforică şi/sau metonimică pe care aceste
artefacte au avut-o cu revoluţia. În practică, Narkompros-ul s-a arătat dispus în a
încuraja manifestările artistice „de stânga”, cel puţin pentru o vreme. Între 1918
şi 1921, Lunacearski şi comisariatul său au dat mână liberă unei serii de
„expoziţii de stat”, proiectate în conformitate cu noua artă, fiecare dintre ele
fiind dominată de o grupare artistică sau de alta, cu interese legitime numai în
teorie. Conflictele intestine erau frecvente. Retorica exagerată, câteodată chiar
absurdă. Problema cheie care plana în permanenţă deasupra acestor activităţi29
era cum să creeze, apoi să şi funcţioneze un proiect artistic „corespunzător” noii
lumi.
Pentru a decripta mai uşor încărcătura ideologică a momentului, să
urmărim traiectul câtorva artişti reprezentativi ai perioadei. Malevici30, pentru a
aminti cazul unui modernist „spiritual”, cum se autodefinea, căpătase o oarecare
notorietate, înainte de revoluţie, cu sistemul său suprematist, iar acum îşi
declară afinitatea cu regimul bolşevic31. Este activ atât la catedră, cât şi ca artist.
Este chemat să se ocupe de decoraţiuni publice, dar şi de design grafic. Cu toate
că expoziţia sa, intitulată „0,10”, a fost primită cu oarecare rezervă chiar şi de
avangardă, începând cu 1918, suprematismul devine atât de răspândit încât, aşa
cum se putea citi într-un articol din 9 noiembrie 1919, „înfloreşte peste toată
Moscova. Semne, expoziţii, cafenele, totul e suprematist. Ba, mai mult, se poate
spune cu siguranţă că suprematismul a sosit”32. Malevici devine, de aici
înainte, peste măsură de încrezător în sine şi de ambiţios, în sensul aplicabilităţii
noului său sistem de dreptunghiuri, pătrate şi sfere colorate.
29

Multe dintre ele au fost preluate cu entuziasm, din diverse motive, şi de o parte a
avangardei europene.
30
Kazimir Malevici (1878 -1935) pictor şi desenator rus, reprezentant al avangardei
artistice ruse, teoretician şi propagator al suprematismului. Influenţat în perioada de debut de
neoimpresioniştii şi fauviştii francezi, a evoluat apoi în direcţia cubofuturistă, şi-a creat propriul
stil denumit de el suprematism, pentru ca, în ultima perioadă a vieţii, să revină la pictura
figurativă.
31
În februarie 1917, devine preşedintele departamentului artistic al Consiliului
deputaţilor soldaţi de la Moscova.
32
N. Punin, V. Moskve. Novik kudojestvenik grupirovkak, în: Iskusstvvo komuni, nr. 10,
9 noiembrie 1919, apud Camilla Gray, The Great Experiment. Russian Art (1863-1922), Harry N.
Abrams, Inc. New York, 1962, p. 209.
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La rândul său, Chagall, aşa cum aminteam mai sus, se întorsese să
picteze în liniştita zonă a Vîtebsk-ului. Dar, în luna august a anului 1918,
Lunacearski îi acordă permisiunea de a înfiinţa aici o şcoală de arte frumoase,
iar peste numai o lună, este numit comisar pe probleme de artă la Vîtebsk. La
început primeşte cu entuziasm acest post, decorând întregul oraş pentru prima
aniversare a revoluţiei. În câteva numere succesive ale Vîtebsk Gazette, el
cheamă artiştii să trimită diverse planuri de decor, „proiecte noi şi
ambiţioase”33, organizând şi un concurs pentru a-l alege pe cel mai bun dintre
ele. Sute de pancarte au fost fabricate, străzile au fost înfăşurate în bumbac roşu,
diverse clădiri au fost zugrăvite din nou, în conformitate cu viziunea artistului.
Demersul a fost atât de bine primit, încât era inevitabil să apară şi critici. În
ziarul local, Izvestia, spre exemplu, a apărut un articol care ridica, ironic, o
întrebare, în fond, inutilă: „Câte perechi de indispensabili se puteau croi din cei
15000 de metri de bumbac folosiţi la înfăşuratul stradal?”34. După cum avea
să-şi noteze mai târziu în volumul său de memorii35, Chagall ne livrează
informaţia potrivit căreia şi oficiali ai partidului s-au declarat împotriva
proiectului său. Printre nedumeririle acestora se puteau găsi şi unele de tipul
„De ce vaca e verde şi de ce calul zboară? De ce? Ce legătură au toate acestea
cu Marx şi cu Lenin?”
Creată în ianuarie 1919 şi satelit al vremelnicei reviste Iskusstvo
komuni36, Komfut „Futurismul Comunist” a fost singura grupare artistică ce a
ieşit de sub cupola generală a futurismului, aceasta propovăduind ca fiind
perfect mixajul dintre comunism, ca soluţie economică, politică şi socială şi
futurism, ca ideologie artistică. Komfut se afla la antipodul futurismului italian
şi îşi propusese să denunţe „deja vizibilele tendinţe fasciste ale mişcării
[italiene]”. Numărând printre rândurile sale figuri majore ale artei sovietice a
momentului – Boris Kuşner, Natan Altman, Vladimir Maiakovski sau David
Şterenberg – gruparea îmbrăţişează „ideologia culturală comunistă” pe care o va
sluji în propria şcoală de artă. Această atitudine reiese cel mai bine, dacă
verificăm numărul 8 al revistei mai sus amintite, datat 26 ianuaie 1919, care
publica, pe prima pagină, aşa-zisa declaraţie-program a Komfut:
„Un regim comunist cere o conştiinţă comunistă. Toate formele vieţii,
ale moralităţii, ale filozofiei şi ale artei trebuie regândite în conformitate cu
principiile comuniste. Fără aceasta, revoluţia comunistă este imposibilă. În
acţiunile lor, organele cultural-educative ale guvernului sovietic dovedesc o
proastă înţelegere a scopurilor revoluţionare în care au crezut. Ideologia
33
Vîtebskii listok, 12 septembrie – 28 octombrie, 1918, apud F. Meyer, Marc Chagall.
Life and Work, New York, 1963, vezi notele 2-9, p. 605.
34
Izvestia sovietului reprezentanţilor ţăranilor, muncitorilor şi al Armatei Roşii din
regiunea Vîtebsk, 19 octombrie 1918, apud Meyer, op. cit., p. 266.
35
Marc Chagall, Viaţa mea, Hasefer, Bucureşti, 2000.
36
Iskusstvo komuni nu a apărut decât între lunile decembrie 1918 – aprilie 1919.
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social-democratică, atât de fragedă, este incapabilă să reziste experienţei de
secole a ideologilor burghezi care, pentru propriile interese, exploatează
organele cultural-educative proletare.
Sub pretextul adevărului absolut, massele sunt orbite de aceşti oameni.
Sub pretextul adevărului universal se găseşte moralitatea
exploatatorilor.
Sub pretextul legilor eterne, avem frumuseţea apucăturilor depravate
ale opresorilor.
Este esenţial să ne creăm propria ideologie comunistă.
Este esenţial să pornim un război fără milă împotriva tuturor falselor
idei ale trecutului burghez.
Este esenţial să trecem organele cultural-educative sub îndrumarea noii
ideolgii culturale comuniste – o ideologie ce tocmai se conturează.
Este esenţial – în toate câmpurile culturale, deci şi în artă – să
respingem categoric toate iluziile democratice care amintesc de rămăşiţele şi de
prejudecăţile burgheziei.
Este esenţial, deci, să chemăm întreaga massă la activitatea
creatoare”37.
Acest „program” se mişca în sensul acuzării Narkompros-ului de
menţinere şi cultivare a „apucăturilor” burgheziei şi, în consecinţă, refuză să
participe la edificarea ideologiei comuniste. Kuşner însuşi s-a dovedit a fi un
opozant de neclintit al „rămăşiţelor burgheze” despre care scria, în aceeaşi
revistă38, că „obişnuiau să considere arta frumoasă, divină, revelatorie, chiar
euharistică. Ei bine, nu! În conştiinţa socialistă, arta nu e decât un obiect, un
lucru”.
Gălăgioasă şi victorioasă în polemici, gruparea Komfut a întreţinut o
ferventă campanie de implementare a „constructivismului” în arta sovietică, idee
care, ulterior, a fost preluată şi de unele mişcări de avangardă europene39.
Atacurile lui Maiakovski la adresa clasicilor, precum Puşkin, publicate
în Iskusstvo komuni, şi dorinţa de distrugere a oricărui simbol al trecutului, i-au
indus lui Lunacearski o constantă stare de angoasă, ocazie cu care şi-a exprimat
încă o dată afinităţile cu pluralismul artistic. Nu a evitat însă să declare şi că,
totuşi, futuriştii erau în mod necesar superiori artistic celorlalţi şi că „ar fi un
mare neajuns ca inovatorii în artă să se considere arondaţi unei uniuni artistice

37
Programnaya declaratsija, în Iskusstvo komuni, nr. 8, 26 ianuarie 1919, apud
http://www.mariabuszek.com/kcai/ConstrBau/Readings/KOMFUTpgm.pdf
38
Iskusstvo komuni, nr. 9, 2 februarie 1919, apud John E. Bowlt, Russian Art of the
Avant-Garde. Theory and Criticism 1902-1934, London, Thames and Hudson, 1988, p. 167.
39
De menţionat este faptul că, datorită activităţii grupului Komfut multe dintre „touché”urile modernismului vis-à-vis de „stânga” politică au avut, în majoritate, un conţinut grafic.
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de stat, să fie exponenţii oficiali ai unei arte care, deşi revoluţionară, să fie
dictată de sus”40.
Care să fi fost atunci atitudinea lui Lunacearski faţă de artiştii „de
dreapta”, aceia care menţineau, ombilical, trecutul în schema artistică a
momentului? Să fi încercat să-i deturneze spre „noua artă”? Cu siguranţă
Narkompros-ul a beneficiat de suportul moderat, ce-i drept, al unor artişti cu
preocupări tradiţionaliste, iar la Moscova, curând după revoluţie, a reuşit să
ghideze activitatea Departamentului de Arte Frumoase în sensul protejării
colecţiilor de artă şi a monumentelor istorice, precum şi în cel al conceperii unui
plan pentru Academia de Arte de aici. Propunând proiecte atât de variate,
Narkompros-ul a devenit, pentru scurt timp, credibil, şi a câştigat suportul
multor artişti cu viziuni, uneori, total diferite.
Semnificativ ar mai fi şi faptul că unii avangardişti au recunoscut faptul
că, pentru mase, era încă nevoie ca pictura să rămână imagine. Aşa cum admitea
şi Nikolai Punin, într-un articol din 1919, se pare că a existat o afinitate între
„realismul” finalului de secol al XIX-lea şi cultura sovietică de masă. Iată şi ce
nota el într-o conferinţă din vara acelui an: „E posibil ca mulţi dintre voi să
aştepte de la artiştii moderni mai mult decât pot ei să dea. Ceea ce e de înţeles
pentru că încă mai există şi va mai exista în voi dorinţa de a vedea în artist un
om de litere, un filozof, un moralist”41. De fapt, el încerca aici să diferenţieze
filistinismul artistic al „lumpenproletariatului” de proletariatul genuin care se
apropia de avangardă, iar comentariile lui pot fi luate drept asigurări că noua artă
formală şi criticii ei nu au avut, după doi ani de fervente pregătiri, un ecou
viguros.
Prin urmare, în contextul artei sovietice de început, termenii „stânga” şi
„dreapta” nu explică problemele decât în parte. Utilizarea lor a fost una retorică,
descriind numai extremele acestui spectru: abstract, experimental şi, poate,
formal pe de o parte şi tradiţional, conservator şi, poate, popular pe de altă parte.
Între aceşti antipozi au existat nuanţe şi maniere diverse de a pendula de la o
opinie la alta. Că au existat, totuşi, diferenţe, dubii, distanţări şi renunţări, e un
fapt în arta sovietică de imediat după 1917 şi, după cum se pare, nu a existat
numai o poziţie „de stânga” sau numai una „de dreapta”, nici măcar una „de
centru”. Schemă care nu avea, totuşi, cum să anticipeze masiva deturnare a artei
sovietice postleniniste.

40
41

Sheila Fitzpatrick, op. cit., p. 126.
Iskusstvo komuni, aprilie, 1919, p. 1, apud Elizabeth Valkenier, op. cit., p. 146.
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‘‘REALISTIC IN FORM AND SOCIALIST IN CONTENT”. THE ARTS AND

SOVIET POWER AT THE DAWN OF THE OCTOBER REVOLUTION
(Abstract)
After the 1917 October revolution, art exhibitions continued at first as before,
but the usual stuffing seemed to have been knocked out of them. The theory of art
among the supporters of figurative painting rested firmly on the notion of the
‘‘organising” role of recognisable visual images. The Bolsheviks together with the
Futurists seem to have attached considerable importance to ‘‘the image of the people”,
but the Party’s in particular. Most aesthetic manifestos were voices representing a unique
political view precisely with a unique artistic code and the ‘‘socialist realism” in
U.S.S.R. between 1917 and 1919 shifted the art of this period into ceaseless controversy
and turmoil both for the creators and observers.
Keywords: socialist realism, futurism, the new Soviet art, October revolution,
bolshevism.

INSTITUŢII COOPERATISTE ÎN JUDEŢUL DOLJ, ÎN
INTERVALUL 1918-1948
∗

GEORGETA GHIONEA

Mişcarea cooperatistă românească dintre anii 1918-1948 a fost marcată
de mutaţiile social-economice şi politice determinate de desfăşurarea celor două
războaie mondiale şi a crizelor economice, statul sprijinind cooperaţia, atât prin
măsuri legislative, cât şi prin participarea sa la capitalul instituţiilor centrale.
După anul 1918, cooperaţiei i-a revenit rolul de a contribui la rezolvarea
problemei ţărăneşti, prima colaborare a statului cu mişcarea cooperativă ducând
la înfiinţarea Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor. În cadrul
acesteia au activat trei instituţii centrale – Centrala Băncilor Populare, Centrala
Cooperativelor Săteşti de Producţie şi Consum şi Centrala Obştilor Săteşti şi a
Exploatărilor Agricole – toate cu atribuţii legate de coordonarea cooperaţiei.
Până în anul 1920, cooperaţia din mediile urban şi rural s-a dezvoltat în paralel.
Ulterior, prin legea unificării cooperaţiei, din februarie 1923, Direcţia
Cooperaţiei Orăşeneşti – sub îndrumarea căreia s-a dezvoltat cooperaţia urbană –
a trecut sub tutela Casei Centrale a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor.
Unificată sub această autoritate, cooperaţia din România şi-a desfăşurat
activitatea până în anul 1928, când, prin Codul Cooperaţiei sau Codul Lupu, au
fost fondate două organizaţii centrale: Centrala Băncilor Populare şi Centrala
Cooperativelor.
Prin legea din martie 1929 s-a realizat separarea organelor centrale
economice şi de gestiune, de cele de organizare şi control. Astfel, funcţia de
coordonare a întregii mişcări cooperatiste îi revenea Oficiului Naţional al
Cooperaţiei, iar cea de finanţare, Băncii Centrale Cooperative. O conducere
unitară a întregii mişcări cooperatiste s-a realizat prin crearea Institutului
Naţional al Cooperaţiei, rezultat din fuzionarea instituţiilor centrale, create prin
legea din anul 19351. În intervalul 1938-1944, cooperaţia s-a sprijinit pe
Institutul Naţional al Cooperaţiei, care a dispus de o reţea de inspectorate
cooperatiste regionale, cu sediile la: Timişoara, Sibiu, Suceava, Galaţi, Iaşi,
Bucureşti, Piteşti şi Craiova. Institutul a organizat activitatea de colectare şi
valorificare a producţiei agricole ţărăneşti, aprovizionarea sătenilor cu articole
∗
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: getaghionea@yahoo.com
1
Cele cinci instituţii centrale, create prin legea din anul 1935, au fost: Banca Centrală
Cooperativă, Centrala Cooperativă de Producţie, Aprovizionare şi Valorificare Agricolă, Centrala
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necesare dezvoltării gospodăriilor rurale, aprovizionarea sătenilor cu mărfuri de
larg consum2.
Reorganizarea mişcării cooperatiste a avut loc în anul 1949. Cu această
ocazie, au fost stabilite următoarele forme de organizare a cooperaţiei:
cooperative de consum, aprovizionare şi desfacere, cooperative de producţie
meşteşugărească şi cooperative de producţie agricolă.
Asupra numărului instituţiilor cooperatiste, înregistrate după anul 1918
în statisticile oficiale ale vremii, se cuvin a fi făcute câteva precizări. Datele
referitoare la evoluţia cooperaţiei prezintă puncte de vedere exclusiv oficiale şi
se referă doar la instituţiile care şi-au încheiat bilanţul anual. Deşi obligate să-şi
publice în presa vremii situaţia financiară, instituţiile cooperatiste mici nu au
trimis periodic situaţia bilanţieră, determinând inevitabile fluctuaţii în ceea ce
priveşte numărul lor. Acest fapt l-am observat în bilanţul anului 1929, când apar
destul de mari diferenţe în statisticile folosite. Astfel, în Anuarul statistic al
României au fost amintite 6.898 de instituţii cooperatiste (dintre care 4.308 bănci
populare, 1.665 cooperative de consum, aprovizionare şi desfacere, 333
cooperative de exploatare de păduri, 108 cooperative de producţie, 143 obşti de
arendare şi 341 obşti de cumpărare de pământ)3, iar într-o statistică înregistrată
la Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova sunt menţionate 8.066 de
cooperative, 4.743 fiind bănci populare, iar celelalte, în număr de 3.323
acoperind următoarele domenii de activitate: 2.254 cooperative de producţie şi
de consum; 492 – cooperative forestiere; 374 – obşti de cumpărare de pământ;
133 – obşti de arendare; 23 – societăţi cooperative de construcţie; 7 – lăptării; 40
– pescării4.
Evoluţia băncilor populare din judeţul Dolj s-a înscris în condiţiile
sistemului economic şi legislativ, ulterior Primului Război Mondial. În 31
decembrie 1919, au fost consemnate în judeţ 165 de cooperative de credit, cu
50.315 membri, în bilanţul de la 31 decembrie 1929 au fost consemnate 192 de
instituţii, cu 46.571 de membri5, iar în anul 1931, Camera de Comerţ a
înregistrat 1846, în timp ce la Federala „Mihai Vitezul” figurau 1967. În bilanţul
realizat de BNR, în anul 1940, erau înregistrate, în judeţ, 182 de bănci populare
(163 în mediul rural şi 18 în mediul urban). În ceea ce priveşte celelalte
cooperative (de producţie, consum, desfacere şi aprovizionare, obşti de arendare,
obşti de cumpărare de pământ etc.), în 31 decembrie 1923 erau înregistrate: 77
de cooperative de aprovizionare, desfacere şi consum, 21 de cooperative de
2
Paul-Emanoil Barbu, Din istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, vol.
II, Bucureşti, Editura Universul, 2000, pp. 477-478.
3
Anuarul statistic al României pe anul 1930, Bucureşti, 1932, pp. 126-139.
4
Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie
Craiova, dosar 59/1931, f. 5-6 (în continuare se va cita: S.J.A.N. Dolj).
5
Ibidem, f. 16.
6
Inventarul Camerei de Comerţ şi de Industrie Craiova.
7
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, dosar 59/1931, f. 1.
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exploatare de păduri, 5 obşti de arendare şi cumpărare de pământ8; în 31
decembrie 1926, Casa Centrală a Împroprietăririi a înregistrat, pentru judeţul
Dolj, 24 de obşti de cumpărare, 46 de obşti de arendare şi 41 de cooperative
agricole9; în anul următor (1927), în Anuarul statistic al României sunt
consemnate 63 de cooperative de aprovizionare, desfacere şi consum (numai 42
au înaintat bilanţul anual), 31 de cooperative de exploatare de păduri, 9
cooperative de producţie, 2 obşti de arendare şi cumpărare de pământ10, iar în
1931, la Banca Federală „Jiul” erau înregistrate 63 de cooperative11.
În privinţa aprecierii numărului instituţiilor cooperatiste conchidem că în
primii ani postbelici, asistăm, în general, la un proces de sporire a acestora, cu
menţiunea că domină instituţiile mici şi mijlocii. Totodată, luăm în considerare
posibilitatea unor erori, în ceea ce priveşte transmiterea numărului obştilor de
arendare şi cumpărare de pământ. Astfel, pentru anul 1926, Casa Centrală a
Împroprietăririi a înregistrat, pentru judeţul Dolj, 24 de obşti de cumpărare şi 46
de obşti de arendare, în timp ce, din informaţii de arhivă, nu am putut identifica
date – pentru intervalul 1923 – 1926 – decât pentru următoarele obşti de
arendare şi de cumpărare:
Tabelul 1
Obşti de arendare12
Nr.
Crt.

Numele
obştii

Comuna

Satul

Data
înfiinţării

Suprafaţa

Termenul
de
arendare

1.

Isvoru

Floreşti

Floreşti

286 ha

1918-1924

2.

Floreşti

Floreşti

147 ha

1917-1924

Afumaţi

Afumaţi

211 ha

1921-1924

4.

Desrobirea
Săteanului
Estera
Djuvara
Albina

Bratovoieşti

Bratovăeşti

54 ha

1919-1925

5.

Işalniţa

Işalniţa

Işalniţa

792 ha

1922-1923

6.

Avântul

Cernele

Atârnaţi

23 aprilie
1914
23 aprilie
1914
23 aprilie
1916
23 aprilie
1914
1 aprilie
1921
1 aprilie
1921

355 ha

1922-1923

3.

8

Anuarul statistic al României pe anul 1923, Bucureşti, 1924, pp. 74-77.
S.J.A.N. Dolj, fond Casa Centrală a Împroprietăririi, dosar 1/1927, f. 12.
10
Anuarul statistic al României pe anul 1928, Bucureşti, 1929, pp. 117-118.
11
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, dosar 362/1931, f. 12-13.
12
S.J.A.N. Dolj, Casa Centrală a Împroprietăririi, dosar 7/1923, f. 26.
9
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Tabelul 2
Obşti de cumpărare13
Nr.
crt.

Numele obştii

Comuna/
Satul

Data înfinţării

1.
2.
3.
4.
5.

Înfrăţirea săteanului14
Nichitoaia15
Crângu16
Filişanilor17
Siliştea18

Galicea Mare
Pieleşti
Pleniţa
Filiaşi
Caraula

13 februarie 1922
17 mai 1923
31 august 1925
5 martie 1926
18 noiembrie 1926

Numărul
de
membri
142
33
216
-

Suprafaţa

500 ha
100 ha
122ha
456 ha
199 ha

Din sursele studiate până în prezent, am observat importanţa acordată, în
judeţul Dolj, înfiinţării cooperativelor de consum. Pentru ameliorarea crizei
economice, care s-a resimţit mai ales în mediul urban, unde populaţia nu a reuşit
să-şi asigure traiul zilnic, statul a intervenit, implicându-se în stăvilirea speculei,
procurarea produselor alimentare şi vestimentare şi desfacerea lor către
populaţie, în acest scop înlesnind înfiinţarea cooperativelor de consum. Apariţia
acestora a fost favorizată şi de către patronii stabilimentelor industriale, care au
încercat, prin intermediul lor, să-şi menţină angajaţii legaţi de firmă. În Dolj, la
scurt timp după intrarea în vigoare a legii din anul 1919, s-au pus bazele
următoarelor cooperative de consum: „Regina Maria”, „Poporul” „Ardealul”
(înfiinţată de lucrătorii tipografi de la Ramuri), „Unirea” şi „Unirea Neamului”,
toate cu sediul în Craiova19. După 1919, cooperaţia de consum craioveană a
progresat în mod rapid. Astfel, în anul 1920 au fost puse bazele următoarelor
cooperative: „Dreptatea”, „Puterea meseriaşilor”, „Generalul Averescu”,
„Presa”, „Domnul Tudor”, „Împăratul Traian”, „Gherceştii Noi”, „Mărgăritar” şi
„Înfrăţirea”, toate desfăşurându-şi activitatea în Craiova20. În vederea
aprovizionării cooperativelor de consum cu mărfurile solicitate de populaţie, a
fost creată, în anul 1935, Centrala Cooperativă de Consum. Aceasta a
aprovizionat cu alimente, băuturi, îmbrăcăminte, încălţăminte, bumbac, stofe,
pânzeturi etc. întreaga reţea cooperatistă şi a înlesnit construirea de locuinţe şi
13

Ibidem, f. 27.
În ceea ce priveşte cooperativa „Înfrăţirea săteanului”, fostul proprietar a fost
Principele V. Bibescu, preţul de cumpărare fiind de 5.500.000 de lei.
15
Moşia Nichitoaia, la numai o lună de funcţionare, în 11 iunie 1923, avea 45 de
membrii, preţul de cumpărare al moşiei fiind de 2.200.000 de lei.
16
Moşia Crângu, fost proprietar C. A. Petrarian, preţul de cumpărare: 5.500.000 de lei,
în S.J.A.N. Dolj, fond Casa Centrală a Împroprietăririi, dosar 1/1927, f. 16.
17
Moşia Filişanilor, fostul proprietar Abraham Aşer Eschenasy, preţul de cumpărare
fiind de 5.300.000 de lei.
18
Moşia Siliştea, fostul proprietar Jean Ferechide, preţul de cumpărare: 8.656.360 de lei,
în S.J.A.N. Dolj, fond Casa Centrală a Împroprietăririi, dosar 1/1927, f. 16.
19
*** Calendarul Cooperaţiei Oltene pe anul 1921, Craiova, 1921, p. 275.
20
Ibidem.
14
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mobilier pentru cooperative. Până în anul 1938, Cooperativa şi-a canalizat
eforturile şi spre aprovizionarea populaţiei cu bumbac, din cauza cererii ridicate
a pieţei.
Nu putem trece cu vederea cooperativele agricole de producţie, a căror
importanţă a crescut, după anul 1919, fapt dovedit de cele 16 cooperative
înfiinţate în judeţ, între 1922-192321.
Tabelul 3
Cooperative înfiinţate între 1922 şi 1923
Nr.
Crt.
1.

Numele
Cooperativei
Timpul

Comuna/
Satul
Bârza

Capitalul
subscris
15.511 lei

2.

Gângiova

3.
4.
5.
6.

Avântul
Plugarilor
Eruga
Dunărea
Mărăşti
Câmpul

Galicea Mare
Fântâna Banul
Rast
Măceşu de Sus

121.000 lei
75.200 lei
45.500 lei
150.000 lei

7.
8.
9.
10.

Regina Elisabeta
Speranţa
Maglavit
Unirea

90.000 lei
50.500 lei
326.000 lei
62.000 lei

11.
12.

Speranţa
Aristide Schileru

Maglavit
Hunia
Maglavit
Cioroiaşi/
Trocheşti
Giubega
Băileşti

13.
14.
15.
16.

Plugarul
Munca
Segarcea
Plugarul

Negoi
Moţăţei
Segarcea
Ghindeni/
Ostroveni

61.500 lei
302.000 lei
86.400 lei
60.000 lei

47.556 lei

59.000 lei
137.000 lei

Data
înfiinţării
18 septembrie
1922
14 septembrie
1922
20 mai 1922
15 martie 1922
6 iunie 1922
27 decembrie
1922
16 ianuarie 1923
1 februarie 1923
10 februarie 1923
8 martie 1923

Numărul
Societarilor
27

23 martie 1923
11 decembrie
1922
14 iulie 1923
16 iulie 1923
28 februarie 1923
20 decembrie
1923

65
31

36
75
46
37
30
27
31
66
54

67
153
61
120

Societăţile cooperative agricole au reprezentat forme de asociere a
persoanelor, cu scopul de a exploata în comun suprafeţele agricole şi de a utiliza
aceleaşi utilaje. În cadrul acestor cooperative s-au realizat lucrări de îmbunătăţire
funciară şi s-au valorificat produsele agricole.
Asemenea tuturor instituţiilor de credit, şi în perioada interbelică,
băncile populare din judeţul Dolj au acţionat pentru atingerea scopului în
vederea căruia au fost înfiinţate, adică satisfacerea nevoilor de credit a
societarilor lor. Într-o mare măsură, după Primul Război Mondial, cei care au
avut nevoie de credit au fost agricultorii, care s-au împrumutat în scopul refacerii
21

S.J.A.N. Dolj, fond Casa Centrală a Împroprietăririi, dosar 7/1923, f. 29.
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sau înzestrării gospodăriilor şi pentru exploatarea suprafeţelor intrate în
stăpânirea lor prin aplicarea reformei agrare.
Majoritatea băncilor populare şi-au atins scopul propus. Astfel: la 30
decembrie 1930, Banca populară „Moţăţăi”, din comuna Moţăţăi, avea
împrumuturi acordate în valoare de 1.979.285 de lei22; la bilanţul din 31
decembrie 1931, Banca populară „Viitorul Pleniţei” avea împrumuturi acordate
în valoare de 4.887.253 de lei23; la aceeaşi dată, Banca populară „Primăvara”,
din comuna Gogoşu, avea împrumuturi la locuitori în valoare de 2.187.866 de
lei24, iar Banca populară „Belşugul”, din comuna Breasta, în valoare de
1.400.000 de lei25. Faptul că beneficiarii creditelor au fost, în general,
agricultorii, o demonstrează următoarea situaţie: pe parcursul anului 1931,
Banca populară „Smârdan”, din comuna Smârdan, a acordat împrumuturi în
valoare de 1.674.000 de lei26. Împrumuturile au fost distribuite astfel: 297 de
plugari – 1.635.500 de lei; un învăţător – 27.000 de lei; 3 funcţionari – 11.500 de
lei27. În preajma anului 1931, maximum de împrumut o reprezenta cifra de 5.000
de lei, iar dobânzile practicate au variat între 12% şi 16%28.
Unele instituţii de credit s-au implicat şi în operaţiuni comerciale,
industriale şi de valorificare a cerealelor, ceea ce a făcut ca micii producători să
obţină preţuri mult mai bune decât în târguri. În acest sens, Banca populară
„Banul Mărăcine”, din Craiova, a sprijinit înfiinţarea asociaţiei „Steaua”, pentru
industria morăritului.
Au existat cazuri în care, în lipsa unor organizaţii locale de credit,
adecvate, agricultorii au fost constrânşi să apeleze la creditele acordate de unele
bănci comerciale. Aşa s-a întâmplat cu locuitorii din comunele Scaeşti, Mierea
Birnici şi Argetoaia, care au fost nevoiţi să apeleze şi la creditele oferite de
Banca Creditul Oltean sau Banca Comerţului29. Apelând la mai multe instituţii
de credit, ţăranii au acumulat datorii mari, şi, odată cu scăderea preţurilor
produselor agricole, după declanşarea crizei economice din anul 1929,
majoritatea debitorilor au devenit insolvenţi.
Pentru a-şi îndeplini rolul de instituţii de credit, cea mai mare parte a
băncilor populare din judeţul Dolj au căutat, chiar şi în anii de criză economică,
să-şi sporească mijloacele financiare interne (capitalul social) şi să atragă spre
fructificare atât economiile asociaţilor, cât şi pe cele ale nesocietarilor. De multe
ori, economiile depuse spre fructificare au egalat capitalul social sau chiar l-au
depăşit, aşa cum s-a întâmplat în cazul băncii populare „Viitorul Pleniţei”. La
22

Idem, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 65/1931, f. 4.
Ibidem, dosar 165/1931, f. 14.
24
Ibidem, dosar 238/1931, f. 4.
25
Ibidem, dosar 59/1931, f. 16.
26
Ibidem, dosar 179/1931, f. 14.
27
Ibidem, f. 16.
28
Ibidem.
29
Idem, fond Banca Comerţului, dosar 20/1926, f. 283; ibidem, dosar 21/1926, f. 302.
23
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bilanţul din 31 decembrie 1930, depunerile spre fructificare se cifrau la
1.945.849 de lei. La aceeaşi dată, societatea avea un capital social de 1.122.010
de lei, subscris de 528 de membri30. Încrederea de care s-a bucurat Banca
populară „Buna Credinţă”, din comuna Cetate, s-a observat din bilanţul de la 31
decembrie 1931, când societatea avea un capital social de 1.589.132 de lei, iar
depunerile spre fructificare se ridicau la 1.626.990 de lei31. O situaţie
asemănătoare am întâlnit şi la Banca populară „Vulturul”, din comuna Pleşoiu,
care, la 30 decembrie 1931, se prezenta cu un capital social de 334.692 de lei şi
depuneri spre fructificare în valoare de 762.571 de lei32. Pentru economiile
depuse spre fructificare, băncile au acordat o dobândă de 5%.
În primii ani postbelici, băncile populare au acordat o atenţie deosebită
creşterii fondului cultural, destinat unor scopuri educative şi religioase. În afara
operaţiunilor bancare propriu-zise, Banca populară „Banul Mărăcine”, din
Craiova, a contribuit la înfiinţarea Şcolii de contabili ai băncilor populare din
localitate. O atenţie deosebită au acordat creşterii fondului cultural şi
următoarele instituţii (situaţie înregistrată pentru anul 1930): „Buna Vestire”, din
Poiana de Sus – fond destinat construcţiei bisericii din localitate, în valoare de
3.498 de lei33; „Propăşirea”, din Melineşti – fond cultural de 2.536 de lei34;
„Primăvara”, din Gogoşu – 3.484 de lei35; „Buna Credinţă”, din Cetate – fond
cultural în valoare de 22.500 de lei36 etc.
Administraţia băncilor populare a fost interesată şi de fondurile de
amortisment (mobile şi imobile). Astfel, majoritatea instituţiilor cooperative, din
Dolj, au fost preocupate de achiziţionarea unui imobil propriu şi de dotarea
acestuia cu echipamentul necesar. Evoluţia ascendentă a Băncii populare „Banul
Mărăcine” a necesitat şi un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea operaţiunilor
bancare, spaţiu pentru arhivă, birouri pentru funcţionari. Pentru aceasta, în anul
1920, Consiliul de administraţie a achiziţionat un local propriu în str. Libertăţii,
în valoare de 83.000 de lei. La 31 decembrie 1929, imobilele băncilor populare
din judeţ valorau 12 milioane de lei37.
Controlul legal asupra tuturor cooperativelor din judeţul Dolj a fost
exercitat, în perioada interbelică, de către Uniunea de Cooperative Oltenia.
Aceasta s-a bucurat foarte rar de sprijinul moral al instituţiilor afiliate şi a lucrat
cu judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi38. Eficacitatea
instituţiei s-a observat din bilanţul anului 1929, când comitetul administrativ şi
30

Idem, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 165/1931, f. 14.
Ibidem, dosar 61/1931, f. 4.
32
Ibidem, dosar 194/1931, f. 7.
33
Ibidem, dosar 178/1931, f. 6.
34
Ibidem, dosar 172/1931, f. 6.
35
Ibidem, dosar 238/1931, f. 4.
36
Ibidem, dosar 61/1931, f. 4.
37
Ibidem, dosar 59/1931, f. 13.
38
Ibidem, f. 15.
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de organizare a ţinut 17 şedinţe, în care a rezolvat nu mai puţin de 349 de dosare,
cu diferite probleme: înfiinţare de cooperative; adoptări de statute; contestaţii de
adunări generale; aprobări de afilieri; hotărâri de dizolvări din oficiu; schimbări
de lichidatori; ridicări de stări de lichidare etc. Totodată, comitetul de control al
uniunii a ţinut 13 şedinţe, în care a rezolvat: 208 cazuri de neglijenţă; 241 de
cazuri de abuzuri; 5 cazuri de delapidare şi fals; 9 cazuri de refuz de predare.
Majoritatea acestor abuzuri au fost săvârşite de conducătorii cooperativelor39.
Verificările, făcute de către corpul de control al uniunii, la unităţile din
Dolj, nu au avut întotdeauna urmări bune. Deşi s-a dorit ca în consiliile de
administraţie şi în comisiile de cenzori să fie aleşi oameni cu o oarecare
pregătire40, de cele mai multe ori, în lipsa contabililor sau a casierilor, băncile nu
au fost administrate corect. Astfel, băncile populare „Înfrăţirea sătenilor”, din
Botoşeşti-Paia, „Frăţia”, din Seaca de Pădure, şi „Solidaritatea”, din Sopot, au
fost conduse rău, iar de fonduri s-au folosit mai mult administratorii41.
Documentele de arhivă au înregistrat şi cazuri de sancţionare a cooperatorilor
abuzivi. Un astfel de caz am întâlnit la Banca populară „Sprijinul”, din Coţofenii
din Dos, unde Gheorghe Mehedinţu a fost exclus din consiliul de administraţie
pentru pagube aduse băncii42. Slaba conducere a consiliului şi a casierului au
adus Banca populară „Belşugul”, din comuna Breasta, în pragul lichidării.
Situaţia s-a modificat după numirea în funcţie a casierului Ilie V. Brestean, şi
după modificarea consiliului de administraţie. În anii următori, banca s-a
dezvoltat, iar în anul 1930 avea 288 de membri, un capital social de 700.000 de
lei, fond de rezervă de 91.000 de lei43.
Potrivit dispoziţiilor legale, chiar înainte de declanşarea Primului Război
Mondial, băncile populare s-au grupat în federale. Acestea au fost fondate ca
instituţii judeţene sau regionale şi au afirmat tendinţa de autonomie a băncilor
populare. Ele au avut atribuţii de control, îndrumare şi propagandă. La federale
au aderat, în timp, atât băncile populare din mediul urban şi rural, cât şi
cooperativele de desfacere, producţie şi consum. Printre federalele din Vechiul
Regat s-a remarcat şi Federala „Mihai Viteazul”, din Dolj. După o perioadă în
care activitatea acesteia a fost limitată doar la a ţine contactul cu unităţile
federate (1916-1918), Federala „Mihai Viteazul” şi-a reluat activitatea, în anul
1919, contribuind la refacerea gospodăriilor şi aprovizionarea sătenilor cu
mărfuri, cereale, unelte agricole44 etc. Progresul înregistrat de această instituţie
se observă din bilanţurile încheiate la sfârşitul anilor 1919 şi 1920, bilanţuri care
s-au prezentat aşa cum se poate vedea în tabelul următor:
39

Ibidem.
Paul-Emanoil Barbu, Din istoria cooperaţiei de consum şi de credit din România, vol.
I, Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1996, p. 138.
41
S.J.A.N. Dolj, fond Banca Comerţului, dosar 17/1932, f. 10.
42
Idem, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, dosar 77/1931, f. 1.
43
Ibidem, dosar 59/1931, f. 16.
44
Paul-Emanoil Barbu, op. cit., vol. II, p. 166.
40
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Tabelul 4
Bilanţuri ale Federalei „Mihai Viteazul”
Anul

Capital

1919
1920

284.600
498.937

Depuneri spre
fructificare
12.280.775
10.241.198

Conturi
curente
7.456.777
19.596.927

Mărfuri
3.903.354
4.655.147

Efecte de
primit
858.000
717.800

Beneficii
256.928
389.478

În anul 1931, Federala avea asociate un număr de 196 de bănci populare
din judeţ, cu 46.571 de membri şi un capital social de 101.069.437 de lei45.
În perioada 1936-1937, societatea s-a ocupat direct de controlul
unităţilor cooperative pentru executarea operaţiunilor de valorificare a grâului.
Urmările celui de-al Doilea Război Mondial şi seceta dintre anii 1945-1946 au
făcut ca mişcarea cooperatistă, în general, să întâmpine greutăţi, iar activitatea
instituţiei să fie încadrată aproape exclusiv spre dirijarea bunurilor. Eforturile
Federalei nu s-au limitat doar la executarea operaţiunilor din mandat, ci s-a
trecut la colectarea cerealelor şi distribuirea lor. În cursul anului 1946, Federala
s-a implicat şi în distribuirea următoarelor mărfuri: bumbac, articole de fierărie,
articole de manufactură, zahăr, sare, cereale etc. A fost afiliată Institutului
Naţional al Cooperaţiei şi şi-a încheiat activitatea în anul 194846.
Potrivit legii, din anul 1929 institutul central de finanţare a cooperaţiei a
devenit Banca Centrală Cooperativă. Aceasta era o instituţie mixtă, care
funcţiona în baza unui statut aprobat de către guvern. Sediul central a fost în
Bucureşti, iar sucursalele au fost dispuse astfel: Iaşi, Galaţi, Craiova, Chişinău,
Bazargic, Cluj47. Sucursala din Craiova a fost inaugurată la 4 aprilie 1929.
Sediul acesteia a fost în str. Jules Michelet, nr. 6, iar scopul ei a fost acela de a
sprijini financiar societăţile cooperative, de a acorda credite şi de a primi
depunerile spre fructificare. Creditele acordate au fost destinate micilor plugari
şi meseriaşi, pentru cumpărare de seminţe, de vite pentru muncă, îngrăşăminte
chimice, însămânţări, plantări de pomi fructiferi etc. Acestea nu puteau fi
folosite pentru cumpărări de pământ sau de imobile, ci numai pentru
îmbunătăţirea producţiei48. Termenul de scadenţă era de 6-9 luni, iar dobânda nu
a depăşit 9,5% pe an49.
Cu scopul „de a finanţa exploatările agricole de orice fel, operaţiunile de
valorificarea produselor agricole şi de industrializarea lor”50, a funcţionat în
Craiova şi sucursala Institutului Naţional de Credit Agricol. La 5 decembrie
1938, Institutul a fost transformat în Banca pentru industrializarea şi
valorificarea produselor agricole. B.I.N.A.G. le-a acordat credite proprietarilor,
45

S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi Industrie Craiova, dosar 59/1931, f. 1.
Ibidem.
47
Ibidem, dosar 163/1931, f. 3.
48
S.J.A.N. Mehedinţi, fond Banca populară „Albina”, dosar 3/1937, f. 52.
49
Ibidem, f. 53.
50
S.J.A.N. Dolj, fond Camera de Comerţ şi de Industrie Craiova, dosar 625/1934, f. 21.
46
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de la 5 ha la 50 de ha proprietate agricolă, silvică şi pomicolă, şi 15 ha vie
altoită, prin intermediul băncilor populare, dar şi prin casele de credit ale
agricultorilor, Casa rurală şi Banca Agricolă. Sumele împrumutate au fost pentru
procurarea de unelte şi maşini agricole. Împrumuturile se contractau pe 3-12 luni
pentru producţie şi exploatare; 1-5 ani pentru înzestrarea cu inventar viu şi mort;
până la 30 de ani pentru îmbunătăţiri funciare şi cumpărare de pământ51.
În anul 1940, B.I.N.A.G. a fost transformată în Creditul naţional agricol.
În perioada în care a activat sub această denumire, instituţia nu a reuşit să
acopere necesarul de capital reclamat de agricultori. La 13 august 1948, ca
urmare a dizolvării şi lichidării întreprinderilor bancare şi instituţiilor de credit,
sucursala societăţii a intrat în lichidare. Lichidator al acesteia a fost numit Aurel
Gardo52.
La 11 iunie 1938, Banca Naţională a României a solicitat o situaţie
economică, financiară şi contabilă a tuturor unităţilor cooperatiste. Datele, pe
care instituţiile urmau să le furnizeze, trebuiau să cuprindă informaţii referitoare
la felul comerţului practicat, cu indicarea principalelor specialităţi, seriozitatea şi
onestitatea firmei, modul cum îşi îndeplineau angajamentele, situaţia firmelor
aflate în faliment, organizarea internă şi conducerea unităţii, starea materială şi
economică a localităţii53 etc.
Pentru cooperaţia din judeţul Dolj, din sursele verificate am putut
desprinde următoarele date: instituţiile au fost conturate pe necesităţile şi
îndeletnicirile sătenilor, împrumuturile solicitate fiind folosite pentru
achiziţionarea de vite, nutreţ, unelte agricole, îmbunătăţiri gospodăreşti; izvorul
principal al mijloacelor străine a fost Banca Naţională a României, la al cărei
reescont au apelat majoritatea instituţiilor de credit; a existat un număr mai mare
de bănci populare, decât cooperative de consum şi de producţie (cooperative de
aprovizionare, vânzări în comun, forestiere, grădini de zarzavat, pescării etc.).
Totodată, o parte dintre cooperativele existente, care ar fi trebuit să valorifice
producţia agrară, s-au dovedit neviabile, motiv pentru care Institutul Naţional al
Cooperaţiei a decis lichidarea lor. În intervalul 1939-1947, în judeţul Dolj au
fost desfiinţate un număr de 30 de cooperative aşa cum se poate vedea în
Tabelul 5:
Tabelul 5
Cooperative desfiinţate între 1939 şi 1947
Nr.
crt.
1.
51

Cooperativa
Unirea

Comuna
Pleniţa

Anul
desfiinţării
1939

Ibidem, f. 22.
Ibidem, f. 81.
53
S.J.A.N. Olt, fond Sucursala Băncii Naţionale a României, agenţia Slatina, dosar
173/1938-1939, f. 15.
52
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Spicul Grâului
Fericirea Plugarului
Înlăturarea Speculei
Verbiceanca
Sf. Gheorghe
Isvorul
Spiru Haret
Mircea cel Mare
Obştea Frăţia
Lumina
Unirea
Coroana României
Pescarul Doljean
Pescarul Harnic
Unirea Sătenilor
Victoria
Plugarul
Rahova
Betonul
Dumbrava
Sporul
Maglavit
Fulgerul
Fulgerul
Metalurgia
Încălţămintea
Sprijinul
Minunea Tovărăşiei
Agricola

Giubega
Giubega
Giubega
Călugărei-Bechet
Bechet
Calafat
Filiaşi
Lipovu
Brabova
Greceşti
Floreşti
Vârtopu
Cârna
Măceşu de Jos
Beloţu
Întorsura
Curmătura
Ciuperceni
Craiova
Seaca de Pădure
Urzicuţa
Maglavit
Pleniţa
Pleniţa
Craiova
Craiova
Cosuştea
Botoşeşti-Paia
Botoşeşti-Paia

1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1941
1941
1941
1941
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
-

Pe parcursul anului 1940, din reţeaua băncilor populare examinate de
către Banca Naţională a României, 181 au fost instituţii de credit din judeţul
Dolj. Dintre acestea, 40 au lucrat cu fonduri proprii sau nu activau la data
anchetei, iar 141 au prezentat următoarea situaţie: 22 au fost unităţi bune; 71
unităţi medii; 48 unităţi slabe şi mediocre54. Din punctul de vedere al conducerii
unităţilor anchetate, acestea au prezentat următoarea situaţie: 34 au fost conduse
bine; 31 au avut conducere medie; 76 erau conduse slab55. Fenomenul a fost
explicat prin imposibilitatea recrutării unui personal pregătit pentru funcţionarea
54

S.J.A.N. Dolj, fond Banca Naţională a României, Sucursala Craiova, dosar 122/19401947, f. 2-368.
55
Ibidem.
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băncilor. În ceea ce priveşte băncile mediocre şi slabe, Institutul Naţional al
Cooperaţiei a decis desfiinţarea lor, începând cu anul 1940, aşa cum s-a
întâmplat cu următoarele bănci populare: „Victoria”, din Măceşul de Jos;
„Victoria”, din Craiova; „Principatele Unite”, din Rast; „Izvorul”, din Târnava;
„Economia”, din Coţofenii din Faţă; „Cuvioasa Paraschiva”, din Catane;
„I. C. Brătianu”, din Ciupercenii Noi56 etc. Institutul a aprobat şi fuzionarea
unor bănci populare cu coperative agricole, cum s-a întâmplat în următoarele
cazuri: Banca populară „Regina Elisabeta” a fuzionat cu cooperativa „Regina
Elisabeta”, din Maglavit, în anul 1939, iar în anul 1940, cooperativa „Unirea” a
fuzionat cu Banca populară „Vulcanul”, ambele din Pieleşti57.
În vederea dezvoltării cooperaţiei de consum şi de producţie, Institutul
Naţional al Cooperaţiei a dat aprobare pentru constituirea de noi societăţi, date
fiind împrejurările celui de-al Doilea Război Mondial, când: aprovizionarea
funcţionarilor şi a pensionarilor, ofiţerilor activi şi de rezervă concentraţi, a
funcţionarilor militari de toate gradele, a invalizilor, văduvelor şi orfanilor de
război, cum şi a familiilor concentraţilor se va face prin intermediul
cooperativelor58. În consecinţă, în judeţul Dolj au fost înfiinţate, după anul 1939,
un număr de 45 de cooperative, aşa cum se poate vedea în Tabelul următor:
Tabelul 6
Cooperative înfiinţate după anul 1939, în Dolj
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
56

Cooperativa
Izvorul
Breasta
Valea Dunării
Vatra
Unirea
Frăţia
Regele Ferdinand I
Unirea
Sprijinul
Bălţile Doljului
Frăţia
Voinţa Ţăranului
Gloria
Albina

Comuna
Giubega
Breasta
Catane
Craiova
Craiova
Cernăteşti
Craiova
Lişteava
Balota
Bistreţu
Cernăteşti
Grindeni
Lipovul
Almăju

Ibidem.
Ibidem.
58
Paul-Emanoil Barbu, op. cit., vol. II, p. 448.
57

Anul
înfiinţării
1939
1939
1941
1941
1942
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1946
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Rândunica
Unirea
Sprijinul Plugarilor
Albina
Ţăranul
Albina
Economia
Unirea Sătenilor
Florile
Progresul Risipiţi
Nădejdea Şopotului
Albina
Genoaica
Nădejdea Şopotului
Genoaia
Plugarul
Furnica
Înfrăţirea
Zătoanele
Albina
Lumina
Valea Dunării
Ţăranilor Uniţi
Regele Mihai
Unirea
Furnica
Sprijinul
Avântul Plugarilor
Cruşeţul
Muncitorul
Plugarul

Bratoştiţa
Braniştea
Curmătura
Fântâna Banului
Gângeova
Locusteni
Mierea Birnici
Başcov
Plosca
Risipiţi
Şopot
Smârdan
Vârtopu
Şopot
Vârtop
Punghina
Gogoşu
Prunişor
Calafat
Valea lui Pătru
Mălăeşti
Rast
Vârtopu
Beloţ
Bratovoieşti
Gogoş
Golenţi
Greceşti
Mierea Birnici
Romaneşti
Urzica Mare

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

Din sursele studiate observăm faptul că, în perioada 1939 – 1947,
Institutul Naţional al Cooperaţiei a dat cu mare discernământ aprobare pentru
constituirea de noi societăţi cooperative şi a trecut la lichidarea celor care s-au
dovedit neviabile. În anii celui de-al Doilea Război Mondial, instituţiile
cooperatiste din judeţul Dolj au contribuit la sprijinirea populaţiei cu creditele
necesare activităţilor productive şi au ajutat la aprovizionarea acesteia cu mărfuri
de larg consum. Anul 1944 a încheiat o perioadă importantă din evoluţia mişcării
cooperatiste, după această dată trecându-se la o etapă în care principiile
cooperaţiei moderne vor fi abandonate, fiind înlocuite cu principii care au dus la
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aservirea completă a economiei cooperatiste de către stat. După naţionalizarea
din anul 1948, în mediul urban s-au înfiinţat magazine mixte de stat, iar în
mediul rural, cooperative de consum. Acestea au asigurat aprovizionarea şi
desfacerea cu mărfuri şi, totodată, achiziţionarea de produse agricole de la
ţărănime.
Născute din dorinţa de dezvoltare materială şi morală a celor asociaţi şi
având ca suport de funcţionare adeziunea liberă voluntară şi deschisă,
participarea fiecăruia la luarea deciziilor, producerea şi vânzarea în comun a
produselor, educarea, instruirea şi formarea membrilor etc., instituţiile
cooperatiste din judeţul Dolj au încercat să satisfacă nevoile de credit şi de
consum şi după anul 1918.

CO-OPERATIVE INSTITUTIONS IN DOLJ COUNTY 1918-1948
(Abstract)
It is difficult to make appreciations regarding the number of the co-operative
institutions from Dolj County, for the period 1918-1948, because their registration in the
statistic data of that epoch was done inadequately. Although they were obliged to publish
in that time’s newspapers their financial situation, the small co-operative institutions did
not send periodically the balance situation, determining in this way imminent
fluctuations as regarding their number. In Dolj County, during the period of time
mentioned above, besides the forms of co-operative association conceived especially for
credit operations, there were also organized co-operative institutions meant to stimulate
the productive activities, those that were supposed to render valuable and to
commercialize the agricultural resources. Nonetheless, through the collective farming,
the state tried to solve the problems related to the qualitative and cheap merchandise
supplying of the localities.
Keywords: Dolj County, co-operative institutions, credit, economy.

SĂRBĂTORILE NAŢIONALE ÎN CADRUL APARATULUI DE
PROPAGANDĂ CARLIST (1938 – 1940)∗
∗

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU

Regimul personal al celui de-al treilea monarh român, desfăşurat între
10/11 februarie 1938 şi 6 septembrie 1940, s-a caracterizat printr-o serie de
măsuri şi reforme politice, sociale, economice şi culturale, care au vizat, alături
de transformările de la nivel instituţional, restructurarea şi redresarea societăţii
pe baze noi. Intervalul de timp analizat poate fi considerat punctul culminant al
domniei regelui Carol al II-lea (1930-1940), deoarece, în acest răstimp, regele
şi-a pus în practică propria viziune despre stat şi societate, viziune pe care
protagoniştii carlişti o considerau a fi o alternativă viabilă la democraţia
tradiţională.
Potrivit acestei alternative, în „noul stat”, puterea centrală, însumând
trioul legislativ – executiv – judecătoresc, devenea apanajul „capului statului” –
regelui – prin golirea de conţinut a celor trei instituţii fundamentale:
Parlamentul, Guvernul şi puterea judecătorească1. Mai mult decât atât, presa,
considerată a fi a patra putere în stat, a fost supusă, încă de la data de
10/11 februarie 1938 unei cenzuri excesive, fără precedent în istoria României2.
Pluripartidismul tradiţional, nemaiîncadrându-se în noul peisaj, a fost înlocuit cu
monopartidismul, prin crearea, pentru prima dată în istoria naţională, a partidului
unic, Frontul Renaşterii Naţionale, organism care se dorea a fi o mişcare, o stare
de spirit în măsură să atragă toată populaţia3.
Cetăţenii români au „beneficiat”, odată cu promulgarea Constituţiei
„Regele Carol al II-lea” la 27 februarie 1938, de obligaţii clar definite, în timp ce
∗

Studiul face parte din proiectul de cercetare intitulat „Propaganda instituţionalizată în
timpul regelui Carol al II-lea: Ţinutul Olt (1938-1940)”, inclus în programul de cercetare
„Propagandă şi ritual în România (1866-1989)”, derulat în cadrul Institutului de Cercetări SocioUmane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, al Academiei Române.
∗
Cercetător ştiinţific III, dr., Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane
„C.S.Nicolăescu-Plopşor”,
Craiova,
Departamentul
de
Istorie-Arheologie;
e-mail:
dianamihaelapaunoiu@yahoo.com
1
Constituţiunea Regele Carol [al]II [lea]. Promulgată prin Înalt Decret Regal Nr. 1045
din 27 Februarie 1938. Publicată în „Monitorul Oficial” Nr. 48 din 27 Februarie 1938, editată
exclusiv de Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor, f. l., 1938, p. 15 (în continuare, se
va cita: Constituţiunea Regele Carol [al]II [lea]…); Ioan Stanomir, Libertate, lege şi drept. O
istorie a constituţionalismului românesc, Iaşi, Polirom, 2005, p. 126.
2
„Monitorul Oficial”, partea I, anul CVI, nr. 34, 11 februarie 1938, p. 802.
3
Armand Călinescu, Noul regim: cuvântări 1938-1939, Ediţia a 2-a, Bucureşti, Editura
DoMinor, 2003, p. 97.
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drepturile lor se diminuau semnificativ. La baza îndatoririlor şi drepturilor
cetăţeneşti a fost aşezat principiul solidarismului social în detrimentul
individualismului. Cetăţenii românii deveneau, în primul rând, „funcţionari
sociali”4, care îi datorau totul patriei şi, implicit, regelui, viziune concentrată în
articolul 4 din noua Constituţie: „Toţi Românii fără deosebire de origine etnică
şi credinţă religioasă sunt datori: a socoti Patria cel mai de seamă temei al
rostului lor în viaţă, a se jertfi pentru apărarea integrităţii, independenţei şi
demnităţii ei; a contribui prin munca lor la înălţarea ei morală şi propăşirea
economică; a îndeplini cu credinţă sarcinile publice, fără de care fiinţa Statului
nu poate vieţui”5.
Pentru materializarea principiului solidarismului social/comunitar,
precum şi a altor principii înscrise în noua Constituţie, au fost create structuri
speciale sau au fost reformate cele vechi, între acestea numărându-se: Straja
Ţării, Serviciul Social şi căminele culturale, Frontul Renaşterii Naţionale şi
formaţiunea sa anexă, Garda Naţională, precum şi breslele de lucrători,
funcţionari şi meseriaşi. Toate aceste servicii publice aveau ca principal rol
„integrarea ideologiei” noului regim în conştiinţa cetăţenilor6. Crearea unei
mentalităţi noi în rândul populaţiei trebuia să se facă prin
„revalorificarea”/redefinirea unor concepte, esenţiale pentru identitatea
naţională, precum: patrie, patriotism, credinţa creştin-ortodoxă, familie, muncă,
autoritate, libertate, solidarism etc., toate având ca punct comun fidelitatea faţă
de regele Carol al II-lea, precum şi contrastrul dintre falimentul vechiului regim
şi apologia noului regim.
Unul dintre principalele instrumente utilizate pentru atingerea
obiectivului care viza crearea unei noi societăţi româneşti l-a constituit
propaganda. În acest sens, elocvente sunt însemnările regelui din data de 15 iulie
1938, monarhul însuşi recunoscând în jurnalul său importanţa informaţiilor care
trebuiau difuzate în rândul publicului larg. Astfel, cu ocazia depunerii
jurământului lui Eugen Titeanu ca subsecretar de stat al Propagandei7, regele
nota următoarele: „E inteligent şi capabil, e ziarist, nădăjduiesc că va putea face
treabă. Îl chem o clipă, după depunerea jurământului, ca să-i dau unele
indicaţiuni de felul cum văd că trebuie acţionat. Nu e vorba doar de o

4
Paul Negulescu, Principiile fundamentale ale Constituţiei din 27 februarie 1938,
Bucureşti, Atelierele Zanet Corlăteanu, 1938, p. 16.
5
Constituţiunea Regele Carol [al]II [lea], …, p. 10.
6
Paul Negulescu, op. cit., p. 36.
7
La 3 octombrie 1939, a fost înfiinţat un minister special, denumit Ministerul
Propagandei Naţionale, care prelua atribuţiile Subsecretariatului de Stat al Presei şi Propagandei
(Codul general al României (Codurile, Legile şi Regulamentele în vigoare) 1856-1940 – Întocmit
după textele oficiale, fondator C. Hamangiu, continuatori: G. Alexianu şi C. St. Stoicescu, vol.
XVII, Coduri, legi, decrete-legi şi regulamente cuprinzând a treia parte din legislaţiunea anului
1939, partea III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1940,
p. 2275).
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propagandă externă, dar şi de una internă. Ţara trebuie ţinută la curent şi
electrizată asupra înfăptuirilor regimului şi Guvernului (subl. n.)”8.
Având în vedere asemenea considerente, în paralel cu crearea cadrului
legislativ care îl situa pe rege într-o poziţie supraordonată în raport cu celelalte
puteri din stat9, a fost pus la punct un puternic aparat de propagandă10, menit să
mascheze situaţia reală din România acelor vremuri şi să inoculeze în rândul
publicului larg ideea că regele Carol al II-lea este salvatorul ţării şi creatorul unei
noi Românii, „reglementând”, cu ajutorul sistemului coercitiv, până şi starea de
spirit a populaţiei: „«Entuziasmul» popular se desfăşura după un scenariu foarte
riguros conceput de Ministerul Propagandei Naţionale, creat la 3 octombrie
1939. Acesta trimitea instrucţiuni privind materialele ce urmau să se publice cu
ocazia unor aniversări sau vizite ale regelui, discursurile acestuia, ce trebuia scris
despre modul de viaţă al suveranului; toate aveau menirea de a-l prezenta pe
regele Carol al II-lea ca simbolul tuturor virtuţilor umane (...)”11.
Beneficiind de „avantajele” stării de asediu şi ale cenzurii, promotorii
regimului de autoritate monarhică au transformat sărbătorile naţionale într-un
instrument important pentru propagarea, în rândul publicului larg, a unor mesaje
specifice. Rolul principal al acestora a fost crearea unei mentalităţi favorabile
regimului carlist. Totodată, manifestările festive au reprezentat, potrivit logicii
oficiale, momente de manifestare a adeziunii populaţiei faţă de regimul nou
instituit, dar mai ales a devotamentului acesteia faţă de regele Carol al II-lea.
În scurtul interval de timp analizat, cultul Conducătorului a dobândit
dimensiuni neîntâlnite, până atunci, în istoria României. De asemenea, spaţiul
public a fost transformat într-un loc propice pentru efectuarea educaţiei
cetăţeneşti în direcţiile urmărite de autorităţi.
Organizarea şi desfăşurarea diverselor sărbători naţionale şi cele ale
familiei regale, precum şi cele având obiective de ordin economic sau social a
fost monopolizată de stat.
Politica festivă a regimului carlist a fost favorizată şi de cadrul legal
existent. Astfel, Statutul funcţionarilor publici şi Regulamentul pentru aplicarea
acestuia, din anul 1923, stipula (la capitolul intitulat „Îndatoririle şi răspunderile
funcţionarilor” – din lege şi cel denumit „Obligaţiunile funcţionarilor” – din
Regulament) respectarea sărbătorilor legale de către serviciile publice a unui
număr semnificativ de sărbători legale: Sf. Vasile (1 ianuarie), Botezul
8
Carol al II-lea, rege al României, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol I
(1904-1939), Ediţia a II-a revăzută şi completată de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion,
Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2003, p. 276.
9
Ioan Stanomir, op. cit., pp. 125-127.
10
Ioan Scurtu, Istoria Românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. III, Carol
al II-lea, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 260-261, 269-270.
11
Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), coordonator: Ioan
Scurtu, secretar: Petre Otu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 396-297, 401-402 (în
continuare, se va cita: Istoria Românilor, vol. VIII, ...).
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Domnului (6 ianuarie), Sf. Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Unirea Principatelor şi
a tuturor Românilor (24 ianuarie, 1 decembrie), Întâmpinarea Domnului (2
februarie), Buna Vestire (25 martie), 5 zile de Sf. Paşti, Sf. Gheorghe (23
aprilie), 10 mai – Proclamarea Independenţei şi a Regatului, Înălţarea Domnului
(la 40 de zile după Paşti), Sf. Treime (la 50 de zile după Paşti, duminică), Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena (21 mai), Sf. Apostoli Petru şi Pavel (29 iulie),
Adormirea (15 august) şi Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Înălţarea Sf.
Cruci (14 septembrie), Sf. Dumitru (26 octombrie), Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavril (8 noiembrie), Sf. Nicolae (6 decembrie), 4 zile de Crăciun, la toate
acestea adăugându-se şi zilele de Duminică12.
Funcţionarii puterii judecătoreşti aveau, conform „Legii pentru
organizarea judecătorească”, din 26 iunie 1924, cu modificările din noiembrie şi
decembrie 1925, în plus, 8 zile libere, începând din joia dinaintea Paştilor şi
până vineri exclusiv după Paşti, 1 mai, şi 8 zile, calculate din Ajunul
Crăciunului13.
O situaţie similară se regăsea şi în cazul salariaţilor din cadrul
stabilimentelor industriale şi comerciale de orice natură. Diferenţa era dată de
numărul zilelor libere de care aceştia beneficiau. Astfel, potrivit „Legii pentru
Regulamentarea repausului Duminical şi al Sărbătorilor legale” din 18 iunie
1925, lucrătorii din industrie şi comerţ aveau dreptul, cu câteva excepţii, alături
de repausul duminical de 24 de ore, continuu, şi de un repaus de 24 de ore în
zilele decretate ca sărbători legale, respectiv: Anul Nou (1 ianuarie), Botezul
Domnului (6 Ianuarie), 24 Ianuarie, Sf. Gheorghe (23 aprilie), prima şi a doua zi
de Paşti, 1 Mai, 10 Mai, Înălţarea Domnului, prima şi a doua zi de Crăciun (25 şi
26 decembrie)14.
De asemenea, din anul 1928, Legea Cultelor statua obligativitatea
funcţionarilor publici de a participa la serviciile religioase oficiate cu ocazia
sărbătorilor naţionale şi cele ale familiei regale15.
Din anul 1938, obligativitatea participării angajaţilor din instituţiile
statului a fost extinsă şi la ceremonialul de după serviciul religios. Extinderea s-a
făcut, iniţial, printr-o serie de ordine interne şi, din 7 ianuarie 1940, prin Codul
funcţionarilor publici „Regele Carol al II-lea”. Potrivit acestuia din urmă,
sărbătorilor legale pentru serviciile publice li se adăugau ziua de 8 iunie – „Ziua
Restauraţiei” şi o zi în plus cu ocazia Crăciunului16.

12
Codul General al României. Legi noui de unificare (1922-1926), vol. XI-XII,
întocmite şi adnotate de C. Hamangiu, cu concursul lui C. St. Stoicescu, Bucureşti, Editura
Librăriei „Universala” Alcaly@Co., pp. 410, 421-422.
13
Ibidem, p. 88.
14
Ibidem, p. 983.
15
Gavril Ursu, Dicţionar enciclopedic administrativ, Ediţiunea I-a A – Z, Cluj,
Tipografia „Cartea Românească”, 1935, p. 280.
16
„Buletinul Oficial al Ţinutului Olt”, Craiova, anul III, nr. 12, 15 iunie 1940, pp. 2-3.
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Existenţa unui cadru legislativ favorabil evenimentelor festive, precum
şi practica efectivă a desfăşurării sărbătorilor naţionale în spaţiul public au fost
în măsură să faciliteze exacerbarea festivităţilor în timpul regimului de autoritate
monarhică a regelui Carol al II-lea. Majoritatea evenimentelor aniversare sau
comemorative se celebrau şi înainte de data de 10/11 februarie 1938. După
această dată, în timpul regimului personal al regelui Carol al II-lea, ele au
dobândit o amploare şi un fast fără precedent în istoria României.
Momentele importante şi decisive pentru formarea statului român
modern aveau dedicate zile speciale pentru celebrare, hotărâte prin decrete-legi
sau jurnale ale Consiliilor de Miniştri, documente cărora li s-a păstrat
valabilitatea şi în timpul regimului carlist, dovadă fiind faptul că, la 6 octombrie
1939, Serviciul Secretariat al Comandamentului Gărzii Naţionale a F.R.N., le
trimitea instrucţiuni unităţilor de Gardă din toată ţara, privind participarea în
număr cât mai mare a membrilor la evenimentele festive importante, ataşând,
pentru claritate, şi un tabel cu sărbătorile religioase, naţionale şi aniversările
Familiei Regale17. Pe baza acestuia se pot reconstitui următoarele:
• Ziua de 24 Ianuarie – „Unirea Principatelor şi a tuturor Românilor
1859-1918” – declarată oficial sărbătoare prin decretul-lege nr. 397 din 6
februarie 1920, se aniversa prin Te deum-uri în toată ţara.
• Ziua de 10 Mai – Aniversarea proclamării Independenţei 1877 şi a
Regatului 1881 / „Ziua Naţiunii” – se celebra, potrivit Jurnalului Consiliului de
Miniştri nr. 461/1921, prin Te deum-uri în toată ţara şi defilări de trupe.
• Prin decretul lege nr. 1913/1920, „Ziua Eroilor” a fost declarată
sărbătoare naţională şi se celebra odată cu sărbătoarea religioasă „Înălţarea
Domnului” (sărbătoare cu dată variabilă). Programul acestei zile se întocmea şi
se executa de către Ministerul Apărării. Preşedintele Consiliului de Miniştri
aproba programul respectiv şi desemna un ministru care să ţină o cuvântare la
„Mormântul Eroului Necunoscut”, unde se oficia şi un serviciu religios.
• Ziua de 8 Iunie a avut o dublă semnificaţie, aniversându-se atât Ziua
Tineretului, cât şi Ziua Restauraţiei18 („Venirea la Tron a M. S. Regelui Carol al
II-lea”). Această sărbătoare naţională debuta cu Te deum-uri în Bucureşti şi în
capitalele judeţelor. Programul activităţilor din ziua respectivă, pentru toată ţara,
era întocmit şi executat de către instituţia însărcinată cu educaţia tineretului:
iniţial Oficiul de Educaţie a Tineretului Român (O.E.T.R.), apoi Straja Ţării,
17
Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N.,
Vâlcea), fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Vâlcea, dosar nr. 1/19391940, f. 196-197. A se vedea, pentru o prezentare, deşi incompletă, lista sărbătorilor în perioada
1938-1940, şi Mihaela Camelia Buzatu, Sărbătoarea ca element central al propagandei Frontului
Renaşterii Naţionale – un document inedit, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”,
anul XV, nr. 2(18)/2010, Craiova, Editura Universitaria, pp. 165-173.
18
Primele festivităţi, dedicate „Zilei Restauraţiei”, au fost organizate de către guvernul
de „uniune naţională” prezidat de Nicolae Iorga (18 aprilie 1931 – 31 mai 1932), la data de 8 iunie
1931, când ziua respectivă a devenit sărbătoare naţională (Istoria Românilor, vol. VIII, ..., p. 303).
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după reorganizarea din decembrie 1938. La Bucureşti serbarea se desfăşura pe
platoul Cotroceni. Preşedinţia Consiliului de Miniştri era cea care lansa
invitaţiile, primite de la O.E.T.R. / Straja Ţării, oficialilor care asistau din
Tribuna Preşedinţiei şi la activităţile dedicate zilei de 10 Mai.
• La 6 August, odată cu sărbătoarea religioasă „Schimbarea la Faţă”, se
comemora, în toată ţara, „Victoria de la Mărăşeşti” / „Ziua Gloriei Româneşti”.
Conform Jurnalului Consiliului de Miniştri nr. 1700/1935, Ministerul Apărării
Naţionale întocmea un program restrâns, executat de reprezentanţii aceluiaşi
minister.
Potrivit aceluiaşi document, menţionat anterior, la 1 Ianuarie – Anul
Nou – se oficia un Te deum în toate bisericile din ţară, iar în Bucureşti se
desfăşurau şi alte activităţi după un program întocmit anterior; la 6 Ianuarie –
Boboteaza – în Bucureşti serviciul religios se oficia la Biserica Zlătari, urmat de
defilare de trupe; în restul ţării se oficiau Te deum-uri; de Sfintele Paşti, în
Vinerea Mare şi în Sâmbăta Învierii, se oficiau servicii religioase în toată ţara,
iar în capitală se organizau şi alte activităţi după un program prestabilit.
De asemenea, aniversările Familiei Regale se celebrau într-un anume
fel. Astfel, la 24 aprilie – Ziua numelui principesei Elisabeta, se trimiteau
felicitări oficiale de către reprezentanţii Guvernului; la fel se proceda şi la 12
octombrie, când era ziua de naştere a principesei. Potrivit adresei Palatului
Regal, nr. 5116/15 octombrie 1930, în ziua de 8 noiembrie se aniversa, prin
Te deum-uri, în toată ţara, atât ziua onomastică, cât şi ziua de naştere (25
octombrie) a principelui moştenitor, Mihai, care purta titulatura de „Marele
Voievod de Alba Iulia”. Un loc special şi central în calendarul aniversărilor
regale l-a avut, între 1930 şi 1940, aniversarea zilei de naştere a regelui Carol al
II-lea, la 16 octombrie19.
Trebuie făcută precizarea că, deşi 24 Ianuarie era denumită „Ziua Unirii
Principatelor şi a tuturor Românilor 1859-1918”, erau respectate şi celebrate şi
celelalte date importante pentru „Unire”, respectiv: 27 Martie – „Ziua Unirii
Basarabiei cu Patria-Mamă”20; 1 decembrie – „Ziua Unirii Ardealului cu PatriaMamă”21.
Data de 27 februarie 1938 a devenit sărbătoare naţională, Ziua
Constituţiei „Regele Carol al II-lea”, aceasta sărbătorindu-se cu mare fast doi ani
consecutivi, 1939 şi 1940. Dintre toate evenimentele festive, această sărbătoare a
ocupat un loc special, deoarece legea fundamentală era emanaţia regimului

19
S.J.A.N., Vâlcea, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul
Vâlcea, dosar nr. 1/1939-1940, f. 197.
20
S.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Financiar, dosar nr.
177/1940, f. 22.
21
Idem, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosare nr.:
35/1938, f. 95; 6/1938, f. 477; 9/1939, f. 269; 11/1939, f. 151.
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carlist şi reprezenta documentul prin care se puteau pune în circulaţie noile
principii care au stat la baza regimului autoritar22.
O altă sărbătoare, pentru care autorităţile întocmeau un program special,
era cea intitulată Ziua Muncii (1 Mai / „Arminden-ul”)23, declarată, la 22
februarie 1940, „Ziua Muncii şi Voii Bune”24, prilej pentru preamărirea muncii25
şi pentru „manifestaţiuni în sensul unei generoase împăcări a tuturor categoriilor
sociale şi a solidarităţii lor cu nevoile şi aspiraţiunile permanente ale
neamului”26.
La acestea s-au adăugat şi sărbători ocazionale sau anuale, născute din
intenţia şi dorinţa autorităţilor de a face propagandă pentru problematici exacte,
cu scopul de a crea o anume mentalitate în rândul populaţiei. Pentru aceasta se
organizau fie numai evenimente festive, fie evenimente festive îmbinate cu
diverse activităţi. Asemenea evenimente au fost organizate pentru a populariza
protecţia mediului („Sădirea arborilor”27, „Ziua Apelor”), corelarea ideii de
igienă cu sănătatea în rândul populaţiei („Săptămâna Higienei”), consumarea
unor alimente necesare dezvoltării normale a copiilor („Săptămâna laptelui” /
„Ziua laptelui”) ori propaganda în favoarea protecţiei copilului („Serbarea
Copilului”28, „Ziua Mamei”29) etc. Aşadar, mesajul acestor sărbători viza
creşterea calităţii vieţii, prin grija pentru mediul înconjurător, pentru sănătatea
populaţiei şi, mai ales, a copiilor.
„Ziua Apelor” a început să fie sărbătorită în ultima zi a lunii iunie, în
anul 1932. Sărbătoarea avea rolul de a produce în rândul populaţiei („toţi
22

Ibidem, dosare nr.: 20/1939, f. 83; 1/1940, f. 22.
În tradiţia populară românească „Ziua de 1 Mai” este cunoscută şi ca „Sărbătoarea de
Armindeni” sau „ziua beţivilor” şi „ziua pelinului”. „Armindenul” simbolizează vechiul zeu al
vegetaţiei, care protejează recoltele şi animalele împotriva duhurilor rele. Se serbează, pentru rodul
pământului, sănătatea vitelor şi a oamenilor, prin petreceri cu lăutari la pădure, cu carne de miel,
caş, vin roşu sau pelin (www.creştinortodox.ro, accesat la data de 6 noiembrie 2011). Tradiţionalul
„Arminden” este consemnat şi în documentele carliste (S.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a
Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 42/1939, f. 101).
24
Ibidem, dosare nr. 16/1940, f. 198.
25
Ibidem, dosar nr. 93/1939, f. 21.
26
Ibidem, dosar nr. 11/1940, f. 429.
27
Idem, Prefectura judeţului Dolj, dosar nr. 201/1939, f. 154.
28
Ziarul craiovean „Jurnalul”, din 1937, consemna faptul că „Serbarea Copilului”
constituia: „O serbare cu totul nouă. Va fi o sărbătoare cu adevărat unică. În cadrul acestei serbări
vor stârni o deosebită senzaţie defilările copiilor pe care îi cresc şi de care se îngrijesc societăţile
de puericultură, o adevărată mândrie a asistenţei româneşti”; în privinţa rolului acestei sărbători,
care se organiza în cadrul „Lunii Bucureştilor”, în menţionatul ziar se menţionau: „E cazul ca
marile masse ale opiniei publice româneşti să ia cunoştinţă că pruncul este chezăşia viitorului.
Baza patriei stă în generaţiile de copii, ori între aceşti copii se află şi cei îngrijiţi şi crescuţi de
Societăţile de asistenţă” („Jurnalul”, Craiova, an IV, nr. 808, duminică, 27 iunie 1937).
29
A se vedea, Diana-Mihaela Păunoiu, „Ziua mamei” în anul 1939 – prilej de
sărbătoare şi de propagandă, în: volumul „Uniunea Internaţională a Femeilor Române, UNIFERO
Inc., Referatele Conferinţelor 2008 – 2010. Profesionalism şi Dedicaţie”, Bucureşti, Editura
Anamarol, 2011, pp. 77-80.
23
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cetăţenii ţării, mici şi mari”) un sentiment de dragoste şi de preţuire pentru
„valoarea Mării Negre, a Dunării şi a apelor româneşti”30.
„Săptămâna Higienei” se organiza cu scopul de a se îmbunătăţi
condiţiile de mediu, care influenţau sănătatea indivizilor, şi de a se crea o
mentalitate, în rândul populaţiei rurale şi urbane, favorabilă aplicării, în viaţa de
zi cu zi, a unui minimum de condiţii igienice31.
„Sărbătoarea laptelui” s-a celebrat la Bucureşti, între 12 şi 19 iunie
1938, sub forma „Săptămâna Laptelui”, iar în localităţile reşedinţă de judeţ sub
forma „Ziua laptelui”. Iniţiativa i-a aparţinut Comitetului Naţional al Laptelui,
înfiinţat în anul 1930, pe lângă Institutul Naţional Zootehnic, compus din peste
40 de membri, aflat sub preşedinţia profesorului universitar G.H.K.
Constantinescu. Printre mijloacele de acţiune ale comitetului respectiv s-a
numărat şi propaganda culturală prin broşuri, conferinţe, sfaturi, cinematograf
etc., privind creşterea raţională a vitelor bune de lapte, hrana raţională, igienică
şi economică, conservarea şi transportarea laptelui, precum şi propaganda prin
intermediul unor manifestaţii anuale, privind sărbătorea laptelui, care în anul
1938 s-a sărbătorit odată cu ziua copilului, „a cărui sănătate şi viaţă este strâns
legată de consumaţia unui lapte bun şi în cantitate suficientă”32.
„Ziua Mamei”, organizată în anul 1939 în toată ţara, a însemnat o
adevărată pledoarie pentru rezolvarea problemei demografice prin creşterea
natalităţii şi scăderea mortalităţii infantile.
Revenind la educaţia cetăţenească şi la construirea cultului
Conducătorului33, un material documentar important pentru reconstituirea şi
analizarea fenomenului la nivelul tineretului îl reprezintă programul întocmit de
Straja Ţării34 pentru anul 1939-1940. Acesta cuprindea şi instrucţiuni vizând
sărbătorile naţionale străjereşti, plecându-se de la concepţia că tineretul român

30
S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosare
nr.: 187/1940, f. 445v.; 288/1940, f. 85.
31
S.J.A.N., Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, dosar nr. 33/1940, f. 20; S.J.A.N.,
Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 288/1940, f. 58.
32
„Torţa Olteană”, Craiova, an IV, nr. 47-48, 26 iunie 1938, p. 2.
33
Într-o formă preliminară, informaţiile privind educaţia tineretului în spiritul noului
regim au fost prezentate în cadrul comunicării intitulate Rolul sărbătorilor în educaţia tineretului
în timpul regimului carlist (1938-1940), la conferinţa internaţională „Femeia dincolo de bariere
vizibile şi invizibile”, organizată între 24-26 iunie 2011, la Iaşi, de către UNIFERO (International
Union of Romanian Women), în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi.
34
Potrivit articolelor 1 şi 16 din „Legea pentru organizarea şi funcţionarea Străjii Ţării”,
Straja Ţării a fost o instituţie de stat al cărui scop era „educaţia morală, naţional-patriotică, socială
şi fizică pentru tot tineretul de ambele sexe”, în care erau înregimentaţi toţi băieţii cu vârsta
cuprinsă între 7 şi 18 ani (inclusiv) şi toate fetele cu vârsta între 7 şi 21 de ani (inclusiv). Alte
organizaţii ale tineretului erau interzise în România. Comandantul Suprem al Străjii Ţării era
regele Carol al II-lea, „Marele Străjer al Ţării” („Monitorul Oficial”, anul CVI, nr. 292 din 15
decembrie 1938, p. 5942-5943).
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reprezenta unul dintre elementele cheie în „noua” societate, gândită de către
promotorii regimului carlist35.
Pe parcursul unui an străjeresc (1 septembrie – 31 august), tinerii
participau la un număr de 23 de sărbători legale şi străjereşti (religioase, marile
sărbători naţionale, aniversările Familiei Regale şi cele specifice străjereşti),
precum şi la diverse şezători şi serbările şcolare36. În contextul în care sărbătorile
oficiale se desfăşurau cu participarea „naţiunii” din cauza obligativităţii
prezenţei tuturor celor care aveau un venit plătit din bugetul de stat sau
beneficiau de bani publici (cazul tineretului), sărbătorile legale pentru adulţi,
menţionate mai sus, coincideau cu cele străjereşti.
Pentru activităţile festive se pregăteau intens, fiindu-le rezervată cel
puţin o şedinţă pe zi, încă de la începutul anului străjeresc, timp în care: „Se vor
fixa, învăţa şi repeta cântecele reclamate de aceste manifestări. Se vor alege,
învăţa şi recita poezii patriotice, dialoguri, scenete etc.”37.
La 23 aprilie, cu ocazia sărbătoririi „Sf. Gheorghe”, Patronul Străjii
Ţării, se învesteau străjerii nou veniţi într-o unitate38, iar cei care fuseseră deja
învestiţi, cu prilejul festivităţilor de la 8 noiembrie şi 24 ianuarie, depuneau
făgăduinţa sau, după caz, legământul. Tineretul cu vârsta între 7 şi 14 ani trebuia
să depună făgăduinţa, după următoarea formulă: „Cred în Dumnezeu şi
făgădu<i>esc să urmez învăţăturile Străjii Ţării pentru a deveni un bun străjer
al Ţării, Neamului şi al Regelui nostru (subl. n.)”, iar cei care împliniseră vârsta
de 14 ani, în cursul anului, depuneau legământul, după formula următoare: „Mă
leg în faţa lui Dumnezeu să tră<i>esc în credinţa străbunilor mei, să-mi închin
munca Străjii Ţării, gata la orice jertfă pentru Ţară, Neamul şi Regele nostru
(subl. n.)”39.
În acelaşi program, elaborat de Straja Ţării pentru anul 1939-1940,
„Săptămâna Străjerilor” (1-7 iunie), care se încheia cu „Sărbătoarea Tineretului
şi a Restauraţiei” (8 iunie), beneficia de planificări detaliate. Fiecare zi era
„închinată unei probleme, care va fi cât mai intens trăită, în toate aspectele ei
caracteristice”40:
- Ziua de 1 iunie 1940 era „Zi închinată localităţii”, când străjerii
trebuiau să contribuie prin muncă la promovarea satului, cartierului sau oraşului
(curăţarea grădinilor din jurul monumentelor publice, ajutarea la lucrările aflate
35
Diana-Mihaela Păunoiu, Aspecte privind cenzura cinematografică în cadrul Ţinutului
Olt (1938-1940), în: „Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie”, anul XIV, nr. 2(16)/2009,
Craiova, Editura Universitaria, pp. 301-308.
36
Straja Ţării, Direcţia Îndrumării, Program şi Instrucţiuni. 1 Sept.(embrie) 1939 – 31
August 1940, Vremea, 1939, nenumerotat (în continuare, se va cita: Straja Ţării, Direcţia
Îndrumării, Program şi Instrucţiuni. 1 Sept.(embrie) 1939 – 31 August 1940, ...).
37
Ibidem, p. 180.
38
Formula de învestire era următoarea: „În numele Marelui Străjer, te investesc
străjer(ă). Fii vrednic(ă) şi demn(ă) străjer(ă)” (Ibidem).
39
Ibidem, p. 181.
40
Ibidem, p. 203.
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în curs pentru ridicarea lăcaşurilor sfinte sau altă instituţie de interes social,
astuparea gropilor din drumurile publice, realizarea curăţeniei în faţa casei etc.).
În cursul aceleiaşi zi trebuia să se facă şi repetiţia programului pentru ziua de 8
iunie.
- Ziua de 2 iunie era „Zi închinată bisericii şi familiei”. Străjerii,
împreună cu familia lor, după ridicarea pavilionului, mergeau la biserică, unde
„Comandantul va ceti «Apostolul», iar străjerii vor rosti «Tatăl nostru»,
«Crezul» şi vor da răspunsuri la Sf. Liturghie”. În aceeaşi zi, străjerii trebuiau
să-şi manifeste dragostea şi recunoştinţa faţă de părinţii lor, prin mici daruri, prin
preluarea grijilor gospodăriei sau prin alte acţiuni.
- Ziua de 3 iunie era „Zi închinată naturii şi sănătăţii”, când străjerii mai
mari, selectaţi anterior, participau la concursuri sportive, iar cei mai mici la
excursii, în timpul cărora se efectuau jocuri, dansuri şi sporturi, specifice vârstei
lor. În aceeaşi zi, se strângeau şi plante medicinale.
- Ziua de 4 iunie era „Zi închinată solidarităţii străjereşti”, când străjerii
ofereau ajutoare, sub formă de îmbrăcăminte, mâncare, fructe, flori etc.,
familiilor sărace şi celor cu mulţi copii, bătrânilor din azile, bolnavilor din
spitale etc. În aceeaşi zi, străjerii trebuiau să facă donaţii, dar şi să strângă
donaţii de la alte persoane.
- Ziua de 5 iunie era „Zi închinată pregătirilor pentru marile serbări”,
când se făceau ultimele repetiţii pentru serbările din ziua de 8 iunie, în prezenţa
autorităţilor, familiilor şi prietenilor străjerilor.
- Ziua de 6 iunie era „Zi închinată Eroilor şi oamenilor mari”. Străjerii
trebuiau să participe la ceremonialul programului, stabilit de Societatea „Cultul
Eroilor” (servicii religioase la cimitirul Eroilor sau la monumentul Eroilor ori în
faţa bisericii, depuneri de coroane, intonarea: „Imnului Eroilor”, „Pe-al nostru
steag”, „Imnul nostru” şi „Imnul Regal”, defilări etc.). În după-amiaza zilei,
străjerii vizitau expoziţiile artiştilor români, participau la serbări în care se arătau
„faptele oamenilor mari născuţi în localitate”, vizitau locurile natale ale
personalităţilor respective etc.
- Ziua de 7 iunie era „Zi închinată muncii şi sufletului străjeresc”, fiind
considerată „ziua răsplăţii muncii, după un an de activitate străjerească”, când se
împărţeau premii, obţinute la diferite concursuri desfăşurate între 16 octombrie
şi 5 iunie. Era ziua în care se treceau în revistă realizările străjereşti „de
pretutindeni şi din localitate şi se va vorbi de sufletul străjeresc în acţiunea de
înălţarea şi întărirea Neamului”41.
La 8 iunie, când se celebra „Marea Sărbătoare a Tineretului şi a
Restauraţiei”, trebuia elaborat un program special, cu atât mai mult, cu cât în
anul 1940 se împlineau zece ani de domnie ai regelui Carol al II-lea. În această
zi, „străjerii de pretutindeni ridică altar de slavă Marelui Ocrotitor şi

41

Ibidem, pp. 204-207.
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Conducător al destinelor noastre naţionale (subl. n.)” şi „întreaga manifestare se
face într-un cadru de impunătoare măreţie”42.
Toate aceste sărbători, alături de activităţile zilnice ale străjerilor,
trebuiau să aibă ca rezultat educarea viitorilor cetăţeni şi formarea unui „om
nou”, în sensul proclamat de articolul 4 din Constituţia de la 27 februarie 1938,
supus patriei şi regelui Carol al II-lea43. Cu toate acestea, chiar şi pe baza simplei
prezentări a politicii festive privind tineretul, se poate constata că educaţia prin
sărbători avea şi aspecte pozitive, oferind tineretului un set de valori şi modele în
devenirea lor ca adulţi.
Dacă înainte de 10/11 februarie 1938, sărbătorile naţionale, religioase şi
cele ale familiei regale aveau, în principal, rolul de a perpetua în memoria
colectivă anumite momente importante din istoria românilor şi a României sau
importanţa Dinastiei Române ori a religiei creştin-ortodoxe, după această dată,
sărbătorile naţionale, păstrându-li-se, totuşi, şi mesajul iniţial, au fost
transformate în instrumente de propagandă a principiilor regimului carlist, de
preaslăvire a „operei salvatoare” a regelui Carol al II-lea, de creare a ideii de
„front naţional” în jurul Dinastiei Române, de regim caracterizat prin ordine şi
disciplină şi de solidarizare conştientă a tuturor categoriilor sociale cu regimul
personal al lui Carol al II-lea44.
Principalii actori, cărora le-a revenit (fără a fi consultaţi, însă) sarcina de
a pune în scenă programul sărbătorilor, prestabilit de autorităţi, au fost, în primul
rând, funcţionarii publici (în sens larg: toţi cei care primeau un salariu din
bugetul de stat), dar şi tineretul, înregimentat în Straja Ţării şi în Frontul
Naţional Studenţesc, precum şi categoria muncitorilor, funcţionarilor particulari
şi a meseriaşilor, categorisiţi în diverse bresle. Toţi aceştia erau obligaţi să
participe la desfăşurarea solemnităţilor, în timpul cărora conduita şi ţinuta lor
trebuia să fie impecabilă, deoarece ofereau, în concepţia susţinătorilor regimului
carlist, modele pentru restul populaţiei. În funcţie de importanţa evenimentului
şi de amploarea programului, participarea se făcea fie in corpore, fie numai prin
participarea şefilor autorităţii de stat45.
Numeroase rapoarte secrete ale comandanţilor unităţilor locale de Gardă
Naţională a F.R.N. le semnalau autorităţilor de la Bucureşti faptul că mulţi dintre
membrii Gărzii nu participau la activităţile obligatorii, iar dacă, totuşi, erau
prezenţi, prestaţia lor era formală, transmiţând mesaje eronate publicului larg.
Printre „defecţiunile” produse de către funcţionarii statului, cu ocazia
desfăşurării programului diferitelor sărbători, se numărau: refuzul de a intra în
42

Ibidem, p. 182.
A se vedea, pentru problematica „omului nou”, Diana-Mihaela Păunoiu, Aspects
regarding Youth’s Education in Olt County during King Carol II (1938-1940), în: „Oltenia. Studii
şi comunicări. Istorie-Arheologie”, Craiova, vol. XVII/2010, pp. 177-182.
44
S.J.A.N, Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar
nr. 20/1939, f. 184v, 202-203.
45
Ibidem, dosar nr. 11/1939, f. 274-275.
43
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biserică şi de a ocupa locul ce le revenea potrivit protocolului oficial, alegând să
rămână pe trotuare pentru a privi procesiunea46; prezentarea doar la biserică
pentru a fi trecuţi în registrul de prezenţă de către şefi; neparticiparea la părţile
cele mai importante din program, respectiv la defilările care creau senzaţia de
„front” unit în jurul regelui, refuzul de a se îmbrăca cu uniforma partidului
unic47 etc.
Participarea individuală a unui funcţionar al statului la sărbătorile
naţionale era considerată o sfidare a ordinelor date de superiori, deoarece, cu
ocazia unor asemenea evenimente, toţi cei care erau incluşi în program trebuiau
să creeze imaginea „frontului” – a unei mase compacte de oameni care cred în
regimul carlist şi, în semn de respect, afişează disciplină, ordine şi supunere,
oferind, astfel, modele „sănătoase” pentru restul populaţiei48.
Analiza politicii festive, specifice regimului carlist, a relevat numeroase
disfuncţionalităţi apărute cu ocazia punerii în scenă a programelor diferitelor
sărbători naţionale, religioase sau aniversărilor Familiei Regale. Defecţiunile
survenite au creat un puternic contrastat între (i)realitatea descrisă de
propaganda oficială (rapoartele oficiale, cuvântările ţinute în spaţiul public cu
ocazia evenimentelor festive, diversele conferinţe) şi realitatea propriu-zisă,
manifestată prin faptul că o bună parte dintre „actorii” sărbătorilor, care ar fi
trebuit, conform ordinelor autorităţilor, să adopte o atitudine favorabilă
regimului carlist, au ales să facă notă discordantă, dezbinând „frontul”.
Practic, prin neintegrarea „totală” în structurile politice create de
regimul carlist, Frontul Renaşterii Naţionale şi Garda Naţională, numeroşi
membri ai acestor organisme au ales să manifeste, în spaţiul public, o rezistenţă
tacită faţă de „noul regim”. Totodată, atitudinea acestora faţă de politica festivă a
regelui Carol al II-lea a făcut ca mesajul, dorit de autorităţi a se transmite în
rândul publicului larg, să fie viciat, ieşind în evidenţă faptul că regele şi regimul
său nu se bucurau de adeziunea reală, propagată pe diverse canale de
(dez)informare.
În perioada 1938-1940, sărbătorile naţionale, gândite ca practici de
propagandă social-politică, au depăşit graniţa normalităţii, cunoscute în timpul
democraţiei tradiţionale, ele fiind puse în slujba creării şi consolidării cultului
regelui Carol al II-lea, a omagierii noului regim şi a mascării situaţiei reale din
România.

46

S.J.A.N., Olt, fond Prefectura judeţului Romanaţi, dosar nr. 37/1939, f. 68.
Ibidem, dosar nr. 59/1939, f. 25, 26v., 41-42.
48
Idem, fond Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale judeţul Olt, dosar nr.
14/1939-1940, f. 47.
47
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CELEBRATIONS INSIDE CARLIST PROPAGANDA ORGANISATION
(1938 – 1940)
(Abstract)
This article aim to analyze “the festive policy” of king’s Carol II authoritarian
regime from the perspective of propaganda thru celebrations, targeting, mainly,
traditional national celebrations, the specific ones for King’s Carol II ruling and the
Royal Family anniversaries. Next to these, in public space were organized also
occasional or annual celebrations, born out of intention and desire of authorities to make
propaganda for precise problematic, to create certain mentality in population’s rank,
aiming the increase of life’s quality, thru care for environmental, for population’s health
and especially children’s health. The analyze of studied archive documents allows the
following conclusions: If before February 10/11, 1938, the national, religious and royal
family celebrations had the main purpose to perpetuate in the collective memory
important moments from Romanian’s or Romania history or the importance of
Romanian Dynasty or of Christian-orthodox religion, after that date the national
celebrations, still having the initial message, were transformed into propaganda tools for
carlist’s regime principles, of worship of the “rescuing opera” of king Carol II, of
creation of the idea of “national front” around Romanian Dynasty, of an regime
characterized by order and discipline of the illusion of conscious unity of all social
categories with the personal regime of Carol II. In the same time, playing the
programmes of various celebrations pointed out also the regime’s “faults”, and also the
fact that the message redefined by carlist’s authorities was changed by the incompliance
of a big part of the actors involved in the festive events.
Keywords: King Carol II, Romania, national celebrations, propaganda, society.

HANUL PUŢUREANU DIN CRAIOVA
ŞERBAN PĂTRAŞCU

∗

În primăvara anului 1950, Hanul Puţureanu a fost naţionalizat. Munca
de o viaţă a bătrânului Puţureanu trece, printr-un simplu decret, în patrimoniul
regimului comunist. Urmaşii săi, din proprietari vor deveni chiriaşi ai statului.
Dacă despre Hanul Puţureanu s-a mai scris, despre Niţă D. Puţureanu,
întemeietorul acestui aşezământ, nu se ştie aproape nimic. Articolul de faţă îşi
propune să prezinte câteva informaţii privind viaţa şi activitatea sa, iar în anexe
vom publica două documente, referitoare la istoricul şi naţionalizarea Hanului
Puţureanu.

Niţă D. Puţureanu – fotografie de cabinet (cca 1900).

În 1845 se naşte, într-o familie modestă, de muncitori, Niţă D.
Puţureanu. Prin forţe proprii, „muncind zi şi noapte”1, îşi va depăşi condiţia şi va
intra în rândurile burgheziei craiovene din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Încă de tânăr, se face remarcat şi primeşte, din partea autorităţilor,
sarcini însemnate. Astfel, în timpul Războiului pentru Independenţă va comanda,
cu titlu de căpitan, garda naţională înfiinţată pentru paza oraşului.

∗

Cercet şt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din
Craiova, al Academiei Române; e-mail: serban_patrascu@yahoo.com
1
Vezi Anexa 2.
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 27, 2013, pp. 147-153
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La începutul anilor 1880, îl găsim implicat în activităţi de comerţ. Mica
prăvălie de băuturi, din str. Sf. Dumitru, condusă cu pricepere, îi aduce câştiguri
frumoase, pe care le investeşte în construcţia unui han. Dintr-un registru de
păvălie2, început la 1 ianuarie 1882, aflăm „vânzarea ce făcui din toate mărfurile
pe fiecare lună de astăzi de când făcui catagrafia”: ianuarie = 3.030 lei,
februarie = 1.800 lei, martie = 2.400 lei, aprilie = 2.875 lei, mai = 1.900 lei.
Cu o parte din bani clădeşte, an de an, în jurul şi deasupra prăvăliei,
numeroase camere, magazii, pivniţe, grajduri, o bucătărie, o cafenea cu biliard şi
chiar o popicărie. Potrivit fiului său, „imobilul tot a fost terminat în 1885, dată
care e trecută şi pe balconul casei, împreună cu iniţialele numelui tatălui meu
N.D.P.”3.
Deşi acum realizează venituri importante din chirii, din găzduirea şi
întreţinerea călătorilor, Puţureanu continuă să se ocupe, cu aceeaşi tenacitate, de
afacerile cu băuturi. În 1886, primeşte încuviinţarea4 Ministerului Finanţelor de
„a exercita comerciul de beuturi spirtose cu amănuntul în calitate de cârciumar
în comuna Cernele”. În preajma anilor 1890, obţine dreptul de a vinde timbre
poştale. Prin Brevetul pentru vânzare de timbre poştale5, reînnoit în 1905, „este
autorizat a vinde timbre poştale şi bonuri telegrafice, pe valoarea lor nominală
acordându-i-se o remisă de 2% (doui la sută), în conformitate cu legea”. Negoţul
cu timbre se dovedeşte a fi la fel de profitabil ca şi cel cu băuturi. De pildă, în
1893, vânzarea lunară în prăvălia din Craiova se compunea din: în iunie = 4.430
lei din băutură şi 2.420 lei din timbre; în iulie = 3.770 lei băutură şi 1.740 lei
timbre; în august 4.075 lei băutură şi 1.825 lei timbre6.
Treptat, stabileşte relaţii de comerţ cu firme şi întreprinderi din ţară. În
1901 cumpără marfă de la Fraţii Dietrichstein din Focşani, negustori de vinuri
en-gros, iar în 1905, îi solicită Fabricii şi Rafinăriei din Chitila livrarea unei
cantităţi mari de zahăr.
Ce băuturi le vindea Puţureanu craiovenilor?
Cu ocazia inventarului7 făcut după moartea sa, s-au găsit, în prăvălia din
strada Sf. Dumitru, sute şi mii de litri de: vin roşu ordinar (1.194 litri a 0,30 bani
litrul), vin alb bun (744 litri a 0,40 bani litrul), vin alb vechi (558 litri a 0,45 bani
litrul), pelin roşu bun (407 litri a 0,40 bani litrul), pelin roşu vechi (100 litri a
0,30 bani litrul), vin bordo (426 litri a 0,50 bani litrul), diferite rachiuri (120 litri
a 1 leu litrul), rachiu de drojdie (50 litri a 0,50 bani litrul), rachiu de secară
(80 litri a 0,70 bani litrul), ţuică (1.570 litri a 0,50 bani litrul), rachiu de izmă
2

Registrul de intrare pe anul 1882, pp. 1-5 (document din colecţia personală).
Vezi Anexa 1.
4
Licenţă pentru debit de beuturi spirtoase nr. 485, periodul 1886-1891 (document din
colecţia personală).
5
Brevetul nr. 48.280 din 1905 (document din colecţia personală).
6
Registrul de intrare pe anul 1893, pp. 21-23 (document din colecţia personală).
7
Document datat 13 mai 1910, intitulat: „Inventariu pentru beuturile şi marfa găsite în
Prăvălie în urma încetării din viaţa a def. Niţă D. Putzureanu”.
3
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(50 litri a 1 leu litrul), slivovitză (435 litri a 0,60 bani litrul), vişinată (45 litri a 1
leu litrul), Borvis (30 de sticle a 0,65 bani bucata), diferite lichioruri (60 litri a
1,20 lei litrul) ş.a.
În 1907, Puţureanu, ajuns de bătrâneţe şi de boală, „şi-a pus în prăvălie
un înlocuitor, iar în 1908, s-a retras definitiv din comerţ închiriind prăvălia, dar
hanul tot funcţiona şi a funcţionat până la primul război mondial”8. În februarie
1910, se stinge din viaţă, în urma unui accident.
Prin actul de partaj, cei 3 copii ai săi (două fete şi un băiat) se înţeleg ca
Hanul cu toate dependinţele să-i revină lui Mihail Puţureanu, un tânăr dornic de
învăţătură şi deloc atras de comerţ. După terminarea studiilor la Facultatea de
Drept din Bucureşti, va profesa avocatura în cadrul Baroului Dolj. Din 1918,
vreme de 30 de ani, Mihail închiriază prăvăliile tatălui său la diverşi
comercianţi, iar în camerele hanului îşi găsesc adăpost alţi chiriaşi. În primăvara
anului 1945, în câteva apartamente se vor instala ofiţeri ai Armatei Roşii.
Pe 20 aprilie 1950, apare în „Buletinul Oficial” decretul nr. 92 pentru
naţionalizarea unor imobile. Potrivit art. I, punctul 2, se naţionalizează:
„Imobilele clădite care sunt deţinute de exploatatorii de locuinţe”. În aceeaşi zi,
Comitetul Provizoriu al Comunei Urbane Craiova hotărăşte ca Hanul Puţureanu
să devină proprietatea statului. Proprietarii, Mihail şi Sofia Puţureanu, asistă
neputincioşi la acest abuz formidabil al puterii comuniste. Nici vorbă să se
împotrivească, căci articolul VIII al decretului prevedea pedepse de 5-10 ani
muncă silnică şi confiscarea averii pentru cei care vor zădărnici sau vor încerca
să zădărnicească naţionalizarea. Cu toate acestea, pe procesul verbal întocmit de
o anume Razeta Otati, delegată9 a Comitetului Provizoriu, nu apare decât
semnătura soţiei. Om al legilor, avocatul Mihail Puţureanu refuză, probabil, să-şi
pună semnătura pe un asemenea act. Mai mult, la începutul lunii mai, adresează
o contestaţie împotriva naţionalizării casei sale, pe care o califică drept „o eroare
regretabilă”. În apelul său îi aminteşte administraţiei locale faptul că imobilul
este produsul muncii cinstite a tatălui său, „muncă pe care atât P.M.R., cât şi
Guvernul o protejează şi o apără”:
„Îmi întemeiez această contestaţie – afirmă Mihail – pe baza art. 2 al
Decretului nr. 92/1950, în care se spune că nu intră în prevederile Decretului de
faţă şi nu se naţionalizează imobilele proprietatea, muncitorilor, funcţionarilor
etc.”10.
Totul este în zadar. Printr-o adresă, Comitetul Provizoriu Craiova îi
aduce la cunoştinţă că „cererea dvs. înreg. la no. 24.673 din 8 mai 1950 drept
contestaţie la naţionalizarea imobilului, proprietatea dvs. din Craiova,

8

Vezi Anexa 1.
Delegaţia nr. 35/1950. Procesul verbal poartă data de 20 aprilie 1950, ora 16; în plus,
foştilor proprietari li se solicită plata imediată a chiriei, stabilită la 400 (document din colecţia
personală).
10
Vezi Anexa 2.
9
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str. M. Basarab no. 11 a fost luată în cercetare de către Comisie şi soluţionată
prin respingerea ei”.
Mihail Puţureanu nu s-a putut împăca niciodată cu gândul pierderii casei. O
dovedesc versurile11, pline de amărăciune şi indignare, scrise de el:
Casa mea
Că am avut şi eu o casă
Nu este-un lucru de mirare
Conştiinţa însă nu mă lasă
Să recunosc la urmă-n pare
C-a fost clădită de-al meu tată
Şi-i astăzi naţionalizată
Şi-n care eu trăiesc în ea
Plătind chirie-n casa mea!

Anexa 1
Amintirile lui Mihail Puţureanu despre construirea Hanului Puţureanu12
Imobilul din strada Matei Basarab nr. 9 fostă acum câţiva ani strada
Sfântu Dumitru nr. 30 a fost declarat monument istoric sub numele „Hanul
Puţureanu”.
El a fost proprietatea tatălui meu, „Niţă D. Puţureanu”, iar după moartea
tatălui meu întâmplată în 1910 mi-a revenit mie prin actul de partaj între mine şi
cele două surori în viaţă, fiindcă noi am fost 6 copii, dintre care 3 au murit.
În ce an a început tata clădirea acestui imobil nu o pot şti, dar cunosc
anul în care l-a terminat.
Clădirea acestui imobil a început cu partea de jos, clădind întâi prăvălia,
magazia şi o mică bucătărie, pentru gătitul bucatelor necesare pasagerilor. În
magazie îşi depozitau muştereii hamurile cailor.
Tot în acel timp au fost clădite cele patru camere şi closetele din partea
stângă cum intri pe gang, care au servit ca dormitor al pasagerilor ce trăgeau cu
căruţele sau cu carele în curtea hanului.
În fundul curţii tata a clădit două grajduri şi o magazie pentru nevoile
pasagerilor iarna, pentru că vara caii şi boii rămâneau la căruţele şi carele lor în
curte, iar deasupra lor aşeză podul pentru fân şi un cântar pentru cântăritul
fânului necesar pasagerilor.
Îmi spunea tata că atunci când a vrut să facă grajdurile şi magazia din
fundul curţii a trebuit să sape. Oamenii când săpau, au dat peste nişte oseminte.
11
12

Document nedatat din colecţia personală.
Document nedatat din colecţia personală.
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Să fi fost un cimitir sau osemintele celor executaţi din ordinul banilor, căci bănia
ocupa toată această parte, precum şi clădirile din strada Hurez. De altfel, dacă ne
uităm din gang în fundul curţii se observă că terenul merge suind în pantă.
Aceasta înseamnă veracitatea celor spuse de tata.
Tot în fundul curţii tata a mai făcut un şopru pentru adăpostirea căruţelor
şi carelor pe timpul de vreme rea.
Mai târziu tata a clădit pe partea dreaptă, cum intri pe gang, 8 camere,
dintre care o parte din ele ocupate de familia lui, iar restul au fost închiriate.
Aceste camere au fost clădite cu geamlâc, iar deasupra lor era podul.
După câtva timp, în partea stângă cum intri pe gang, tata a clădit o
prăvălie mare, ocupată de o cafenea cu biliard.
Deasupra acestei prăvălii tata a mai clădit 8 camere cu closetul
respectiv, tot cu geamlâc şi cu podul deasupra lor, apartament ocupat de
judecătorie.
Mai târziu, tata a clădit în prelungire cu camerile din partea dreaptă,
două camere cu geamlâc şi closetul respectiv pentru închiriere.
În fine, în prelungire pe partea stângă, cum intri pe gang, tata a clădit şi
ultima parte a întregului imobil şi anume: o scară şi 4 camere, tot cu geamlâc cu
podul lor, iar sub ele magazii cu pivniţele lor.
Întregul acest imobil a fost clădit de tata parte cu parte în funcţie de
posibilităţile lui financiare.
Imobilul tot a fost terminat în 1885, dată care e trecută şi pe balconul
casei împreună cu iniţialele numelui tatălui meu „N.D.P”.
Acesta este istoricul hanului „Puţureanu”, pe cât îmi amintesc.
În 1907 tata a înfiinţat şi o popicărie în spatele casei din partea dreaptă,
unde este azi grădina cişmelei.
Tot în 1907, din cauza etăţii înaintate şi a bolii, şi-a pus în prăvălie un
înlocuitor, iar în 1908 s-a retras definitiv din comerţ închiriind prăvălia, dar
„hanul” tot funcţiona şi a funcţionat până la primul război mondial.
Tata a murit în 1910 luna februarie, în urma unui accident.
II. Mai am de adăugat următoarele:
În Războiul independenţei din 1877-1878 s-a înfiinţat garda naţională
pentru paza oraşului.
Tata a fost numit căpitanul ei, iar sabia lui, care am păstrat-o până în
1912, când am dat-o vărului meu, care păzea via ce aparţinea mamei mele, şi
mi-a rămas mie tot în urma actului de partaj. Când n-am mai văzut-o la el, mi-a
spus că i-a furat-o. Adevărul însă nu-l pot şti nici azi: i s-a furat sau a vândut-o.
Mişu Puţureanu
Av. Pensionar
Despre „Hanul Puţureanu” se vorbeşte:
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1. În broşura lui Tiberiu Iliescu, intitulată „Dela Porţile de fier la Poarta
sărutului”, p. 22, unde, dintr-o eroare tipografică a trecut „Hanul Poroianu” în
loc de „Hanul Puţureanu”.
2. În ziarul „Înainte” din Craiova, cu data 26 septembrie 1975, p. 2, în
articolul „Hanurile din Cetatea Banilor”, semnat de profesorul Toma Rădulescu.
3. În „Micul Îndreptar Turistic «Craiova»” la p. 33 jos.
4. În revista „Arta plastică”, nr. 6/1967.
5. În revista „Arhivele Olteniei” din anul 1938, p. 390 jos.
6. În „Albumul Omagial Craiova” din 1975 se vede fotografiată casa sub
numele de „Hanul Puţureanu” din strada Matei Basarab nr. 9.
7. În „Istoria Craiovei”, 1977, Editura Scrisul Românesc.

Anexa 2
Contestaţia lui Mihail Puţureanu împotriva naţionalizării Hanului13
Tovarăşe Preşedinte,
Subsemnatul Mihail N. Puţureanu, funcţionar al Colegiului Avocaţilor
Dolj, domiciliat în Craiova, str. Matei Basarab nr. 11, fac contestaţie în contra
procesului verbal semnat de delegata Comit. Provizoriu al oraşului Craiova, prin
care mi s’a declarat naţionalizat apartamentul meu şi cu el întregul imobil
proprietatea subsemnatului din Craiova, str. Matei Basarab nr. 11, pe baza D. Nr.
92 din 20 Aprilie 1950, proces verbal care s’a înmânat în ziua de 20 Aprilie
1950.
Motivele contestaţiei sunt:
În fapt. Acest imobil este clădit în anul 1885, deci nu este construit de
mine, ci de tatăl meu, fiu de muncitor, care de mic copil muncind zi şi noapte
până la etatea de 65 de ani când a murit, a putut să-şi facă o casă în care să se
adăpostească el şi familia lui şi să dea posibilitatea să se adăpostească şi alte
persoane, rude şi străini.
Aşa că acest imobil este produsul muncii lui cinstite de zi şi noapte,
muncă care atât P.M.R, cât şi Guvernul o protejează şi o apără.
Nici tatăl meu şi nici eu mai puţin care am fost avocat n’am fost
exploatator de locuinţe. Dovadă contractele de eri cu cele existente azi din care
se poate constata că am printre alţii şi un chiriaş ce pentru o cameră pe care o
ocupă plăteşte 400 lei anual.
Alţi chiriaşi mi-au părăsit imobilul cu chiria neplătită şi pe doi ani de
zile şi pentru care a trebuit să plătesc pentru ei tot eu impozitele la fisc şi taxele
13

Document din colecţia personală.
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la uzină şi nu i-am dat nici în judecată să-mi reclam drepturile, aşa mici cum
erau.
De altfel, ce fel de proprietar şi exploatator am fost vă poate afirma toţi
actuali şi foşti chiriaşi, cetăţenii după strada mea şi chiar acei din întreg oraşul
care mă cunosc.
Aşa exploatator am fost încât unii din chiriaşi plăteau chiria care o
vroiau după posibilitate şi când vroiau, majoritatea lor fiind funcţionari,
pensionari şi lucrători (muncitori).
Din această cauză n’am putut să fac nici reparaţiile şi îmbunătăţirile
casei care erau mai necesare şi nici să-mi întreţin fata la şcoală.
Eu n’am trăit nici din chirii care erau cât se poate de derizorii şi nici din
avocatură pe care o făceam mai mult gratis, servind prietenii, rudele, nevoiaşii şi
pe acei daţi să-i apăr de Barou dela asistenţa judiciară.
Am trăit din leafa mea de funcţionar având vechimea în câmpul muncii
de peste 20 de ani.
În drept. Îmi întemeiez această contestaţie pe art. 2 al D.Nr. 92/1950, în
care se spune că „nu intră în prevederile Decretului de faţă şi nu se
naţionalizează imobilele proprietatea muncitorilor, funcţionarilor etc.”.
Pentru aceste motive cu respect vă rog Tovarăşe Preşedinte, întrucât
fiind dintr’o eroare regretabilă pe tabloul anexat legei să binevoiţi a o repara
dispunând ca imobilul de mai sus proprietatea subsemnatului în care ocup şi eu
apartamentul nr. 6 să fie scos dela naţionalizare întrucât nu intru în legea de mai
sus fiind exceptat dela ea pentru calitatea de funcţionar pe care o am, şi pentru
purtarea mea democratică pe care am avut-o de mic copil până azi la 60 de ani.
Trecutul şi prezentul meu o dovedesc.
Trăiască Republica Populară Română.
Mihail Puţureanu
Tovarăşului Preşedinte al Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane
Craiova

L’AUBERGE PUŢUREANU DE CRAIOVA
(Résumé)
L'article se propose à fournir des informations sur la vie et le œuvre de
marchand Niţă D. Puţureanu, fondateur de l'auberge qui porte son nom.
Les annexes contiennent deux documents concernant l'histoire et la
nationalisation d’auberge Puţureanu.
Mots-cléfs: le marchand, l’auberge, la nationalisation, Craiova, contestation.

POLITIZARE ŞI POLITEHNIZARE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ.
REPERE LEGISLATIVE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SUPERIOR (1948-1989)∗
∗

ANDREI FLORIN SORA

Realizările în învăţământ, în perioada comunistă, nu au fost puţine şi au
avut un impact major pentru ansamblul societăţii româneşti: eradicarea
analfabetismului, învăţământ obligatoriu de zece clase, învăţământ gratuit,
creşterea numărului de elevi şi studenţi. Un pas legislativ decisiv spre
comunizarea totală a învăţământului a fost decretul-lege al Marii Adunări
Naţionale, nr. 175 din 2 august 1948, considerat „un moment de ruptură nu
numai cu tradiţiile şcolii româneşti, dar şi cu procesele şi tendinţele
învăţământului din ţările vest europene”1. Amintim faptul că, în toamna anului
1947, comuniştii au iniţiat un amplu proces de epurare în rândul cadrelor
didactice din învăţământul superior2, care l-a completat pe cel pus în practică
imediat după august 1944. Prin decretul-lege din 1948, învăţământul public
devenea un drept egal pentru toţi cetăţenii, organizat exclusiv de stat şi cu
caracter laic3. În învăţământul superior românesc, modelul sovietic4 a fost
adoptat fără o adaptare judicioasă la tradiţiile româneşti, la organizarea
anterioară şi fără să se aibă în vedere, în materie de educaţie, alte exemple
străine. Decretul-lege din 1948 a pus bazele unui sistem de învăţământ liniar:
şcoală elementară cu două cicluri (I şi II); şcoală medie (licee, şcoli tehnice şi
pedagogice) şi ciclul superior. Învăţământul superior cuprindea: universităţi
(aveau ca obiectiv formarea de cadre ale corpului didactic), politehnici şi,
respectiv, „institute de învăţământ superior”, ultimele două pentru specializarea
∗
Acest studiu a fost susţinut de către CNCS-UEFISCDI, prin proiectul PN-II-ID-PCE2011-3-0476, Planificare economică, învăţământ superior şi acumularea capitalului uman în
România în timpul regimului comunist (1948-1989).
∗
Universitatea din Bucureşti, Centrul de Studii Administrative, Culturale şi Economice;
andreisora@yahoo.com
1
Steliana Perţ, Învăţământul, în: N. N. Constantinescu, „Istoria economică a României,
1939-1989”, vol. 2, Bucureşti, Editura Economică, 2000, p. 323.
2
Maria Someşan, Universitate şi Politică în deceniile 4-6 ale secolului XX. Episoade şi
documente, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004, p. 241.
3
Decretul nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului, art. 1, în Gheorghe Bunescu
(coordonator), Gabriel Albu, Emil Stan, Filip Stanciu, „Antologia legilor învăţământului din
România”, Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2004, p. 342.
4
Începând cu anul 1948, în toate instituţiile de învăţământ superior se predau cursuri de
filosofie marxistă, Ştefan Bârsănescu, Florela Bârsănescu, Dicţionar cronologic. Educaţia,
învăţământul, gîndirea pedagogică din România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1978, p. 151.
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personalului tehnic de producţie5. Universităţile şi politehnicile depindeau de
Ministerul Învăţământului Public, iar institutele de învăţământ superior se puteau
afla şi sub tutela ministerelor de resort6. Dacă în universităţi şi politehnici durata
studiilor era de la patru la şase ani, în institutele de învăţământ superior durata
studiilor era între trei şi patru ani7. Legea din 1948 aducea lămuriri în privinţa
programului de studii doctorale, care urma să se desfăşoare pe durata a trei ani.
Diploma de doctor era acordată doar de către universităţi şi politehnici8. În
capitolul „Dispoziţii finale” se preciza faptul că în instituţiile de învăţământ
superior urmau să fie desfiinţate catedrele inutile9. Acest proces de reformă a
fost însoţit de eliminarea elementelor indezirabile comuniştilor din interiorul
corpului profesoral. La scurt timp de la adoptarea legii din 1948, în Biroul
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român (P.M.R.)10 au
avut loc lungi discuţii cu privire la învăţământul superior11. Una dintre temele de
disensiune se referea la limitarea la două tipuri de instituţii de învăţământ
superior: universităţi şi institute. Conform acestei propuneri, rămase în stadiu de
proiect, politehnicile erau integrate institutelor, argumentul pentru această
alegere fiind acela că în U.R.S.S era acelaşi sistem12.
Începând cu anul 1948, asistăm la un control total al P.M.R. asupra
instituţiilor de învăţământ superior: structura, corpul profesoral, selecţia
studenţilor şi a absolvenţilor pe criterii politice şi sociale13, modificarea
specializărilor şi a curriculei universitare după model sovietic şi în ton cu noua
viziune asupra economiei româneşti. Se urmărea transformarea învăţământului
superior „dintr-un învăţământ mai mult aşa-zis teoretic, într-un învăţământ
practic, tehnic”14. De asemenea, s-a prevăzut ca numărul studenţilor să fie fixat
5

Mize sociale, tradiţii şi inovaţii în legislaţia învăţământului românesc, în: „Antologia
legilor învăţământului din România”, p. 15.
6
Decretul nr. 175/1948 „pentru reforma învăţământului”, art. XVI-XVII, în: ibidem,
p. 343.
7
Ibidem, art. XVIII.
8
Ibidem, art. XXIII.
9
Ibidem, art. XXXIII.
10
Între 1948 şi 1965, Partidul Comunist Român (P.C.R.) a purtat numele de Partidul
Muncitoresc Român (P.M.R.), în anul 1965 revenindu-se la denumirea iniţială.
11
Şedinţă din data de 7 octombrie 1948, în Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, vol. I, 1948, Arhivele Naţionale ale
României, Bucureşti, 2002, pp. 248-267.
12
Şedinţă din data de 11 octombrie 1948, în Stenogramele şedinţelor ..., vol. I, 1948,
cuvântarea tovarăşului Gheorghe Vasilichi (ministrul Învăţământului Public), p. 275.
13
„Fiii elementelor exploatatoare” nu aveau acces la şcoli pedagogice şi nu se puteau
înscrie la facultăţi precum Geologie, Filosofie, Pedagogie, Filologie, Istorie, Geografie, Drept,
Economie. Vezi Silvia-Nicoleta Tudosoiu, Educaţia în sistemul comunist din România
(1965-1989), teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti, 2010,
p. 33.
14
Vezi Şedinţa Secretariatului Comitetului Central (C.C.) al P.M.R. din 4 februarie
1949, Anexă: Raport despre reforma învăţământului şi problema şcolară, în: „Stenogramele
şedinţelor ...”, vol. II, 1949, Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2003, p. 50.
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anual de către Consiliul de Miniştri, după „criteriile cerute de necesităţi”15.
Referindu-se la activitatea ministrului bolnav, Gheorghe Vasilichi, Iosif
Chişinevschi afirma: „... Ministerul Învăţământului nu este un minister de patru
ore, el este mai important ca Ministerul Securităţii pentru că este vorba de
distrugerea duşmanului pe planul culturii, de pregătirea cadrelor viitoare, de
educarea claselor muncitoare...”16. Plenara lărgită a Comitetului Central al
P.M.R., din 19-20 august 1953, a accentuat direcţiile trasate de legea din 1948,
conducerea învăţământului revenindu-i unui singur minister, şi anume Ministerul
Învăţământului, rezultat din unificarea Ministerului Învăţământului Public,
Ministerului Învăţământului Superior şi a Direcţiei Generale a Rezervelor de
Muncă17. Conform statutului tip al instituţiilor de învăţământ superior din 1953,
una dintre cele trei „sarcini” ale acestora era asigurarea educaţiei ideologice şi
politice a studenţilor şi profesorilor, pe baza învăţăturilor lui Marx, Engels,
Lenin şi Stalin18.
Misiunea ideologică şi politică a învăţământului superior, şi deschiderea
către „clasa muncitoare” au condus, în anul universitar 1949/1950, la înfiinţarea
cursurilor serale, iar din anul universitar următor şi a formei fără frecvenţă19.
Deşi aceste două forme de studiu nu au fost imediat generalizate pentru toate
„specialităţile” din învăţământul superior, ele au atras un mare număr de
candidaţi (36,9% din totalul populaţiei studenţeşti, în anul universitar
1957/1958)20. În anul 1959, a crescut gradul de selecţie al viitorilor studenţi de la
formele fără frecvenţă şi seral, numărul de locuri fiind stabilit anual de către
Consiliul de Miniştri, după aceleaşi criterii ca la învăţământul la forma zi21. Prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri (H.C.M.), nr. 1788/1966, s-a aprobat
organizarea formei de învăţământ seral pentru „tot învăţământul din domeniul

15

Decretul nr. 175/1948, art. XVII, art. XXIII, în: „Antologia legilor învăţământului din
România”, p. 343, 344.
16
Stenograma şedinţei Secretariatului C.C. al P.M.R. din data de 31 ianuarie 1949,
Stenogramele şedinţelor ..., vol. II, 1949, p. 39.
17
S.-N. Tudosoiu, op. cit., p. 36.
18
H.C.M. nr. 3886 din 17 noiembrie 1953, în Învăţămîntul superior din R.P.R. Colecţie
de Decrete, Hotărâri ale Consiliului de Miniştri şi Regulamente, Ordine şi instrucţiuni ale
Ministerului Învăţământului, [Bucureti], Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1954, p. 43.
19
Jan Sadlak, Higher Education in Romania, 1860-1990: Between Academic Mission,
Economic Demands and Political Control, State University of New York at Bufallo, Bufallo,
1990, p. 30. Pentru organizarea celor două tipuri de învăţământ vezi: Regulament cu privire la
organizarea şi funcţionarea învăţământului superior seral şi fără frecvenţă aprobat prin Ordinul
Ministerului Învăţământului şi Culturii, nr. 125/1959, în Adina Berciu-Drăghicescu, „Istoria
Universităţii din Bucureşti. Documente (1864-1972)”, Bucureşti, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2008, pp. 505-507.
20
Jan Sadlak, Planning of Higher Education in Countries with a Centrally Planned
Socioeconomic System: Case Study of Poland and Romania, teză de doctorat, State University of
New York at Buffalo, Buffalo, 1988, p. 194.
21
Ibidem, pp. 207-208.
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universitar”22. Această politică a avut ca rezultat, pe de o parte, creşterea
numărului de studenţi şi o mai mare deschidere către persoane care deja aveau o
activitate lucrativă, iar pe de altă parte, a condus la o scădere a nivelului de
învăţământ.
În anii 1940 şi 1950, au fost adoptate şi alte măsuri care apropiau
învăţământul românesc de cel din Uniunea Sovietică şi din alte state comuniste.
Totuşi, decretul-lege din 1948 a fost evaluat critic încă din decembrie 1955, în
cadrul celui de-al II-lea Congres al P.M.R23. Acuzaţiile principale vizau faptul că
nu exista o corelare suficientă între, pe de-o parte, planurile educaţionale,
procesul de predare şi învăţare, manuale, iar pe de altă parte, dezvoltarea
economică şi culturală a ţării; se cerea o mai strânsă relaţie între învăţământul
superior şi producţie24. Perioada de relaxare politică vizibilă şi în învăţământul
românesc, în anii 1955-1956, a cunoscut o înăsprire după revoluţia din 1956,
pentru ca, în anii 1960, curentul de destindere să se facă din nou simţit25.
Printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri, din data de 26 iunie 1957,
învăţământul superior trebuia să corespundă şi să îndeplinească cerinţele
industriei, agriculturii, transportului, comerţului. Acest deziderat urma să se
realizeze printr-un accent mai mare pus pe practică şi pe activitatea productivă în
procesul de învăţământ26. Acelaşi act legislativ conţinea noi precizări cu privire
la îmbunătăţirea compoziţiei sociale a candidaţilor admişi să urmeze cursurile
învăţământului superior şi ce semnifica educarea comunistă a „studenţilor”27.
Aveau prioritate candidaţii bursieri ai Sfaturilor Populare. În schimb, copiii de
intelectuali şi ai altor categorii sociale, condamnate de regimul comunist,
concurau doar pe 10% dintre locuri28. Totuşi, conform Mariei Someşan, regimul
comunist nu a uzat de nicio lege care să se refere în mod explicit la eliminarea
din Universitate a studenţilor cu „origine nesănătoasă”29.
La începutul anilor 1960, s-au produs schimbări substanţiale în politica
guvernului român, caracterizate prin distanţarea de Moscova30, acţiune vizibilă
inclusiv prin criticarea unor trăsături ale învăţământul superior românesc

22

Liliana Barbu, Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar, [Galaţi],
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2010, p. 5, http://bibliotecascolara.ro/Liliana_Barbu/Managementul
_calitatii_Barbu_Liliana.pdf (accesat la 3 iunie 2013).
23
J. Sadlak, Planning of Higher Education..., p. 194.
24
Ibidem.
25
M. Someşan, op. cit., p. 242.
26
Dinu C. Giurescu (coord.), Istoria României în date, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2003, p. 550; Ş. Bârsănescu, F. Bârsănescu, op. cit., p. 159.
27
Ş. Bârsănescu, F. Bârsănescu, op. cit., p. 159.
28
D. C. Giurescu, op. cit., p. 550.
29
M. Someşan, op. cit., p. 270.
30
Retragerea armatei sovietice din România a avut loc în anul 1958. În plus, de la
sfârşitul anilor 1950 puterea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej nu a mai fost ameninţată în interiorul
P.M.R.
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împrumutate din Est31. Treptat, asistăm la recuperarea parţială a unor valori
umane şi a unor tradiţii intelectuale anterioare regimului comunist, fenomen
însoţit de o sincronizare mai mare, deşi nu completă, cu ceea se petrecea în alte
ţări, nu doar în spaţiul comunist, ci şi în Occident. În anii 1960 şi 1970 au
crescut foarte mult „schimburile cu străinătatea” ale Ministerului
Învăţământului, activităţi realizate prin prezenţa la congrese (şi, uneori,
organizarea lor în România), acces mai facil la literatura occidentală de
specialitate, conferinţe, stagii de specializare şi documentare, cursuri de vară32.
S-au amplificat contactele cu alte ţări (universităţi, ministere de profil), a crescut
numărul românilor trimişi la studii în străinătate, dar şi al studenţilor străini
veniţi în România. Studenţii străini au devenit, în anii 1970, o sursă financiară şi
de prestigiu pentru învăţământul românesc. Printre măsurile luate în anii 1960
amintim: desfiinţarea taxelor, în 196133, în învăţământ34, admiterea pe baze
meritocratice prin concurs, înfiinţarea unor noi centre de învăţământ superior la
nivelul întregii ţări, ridicarea nivelului academic, consolidarea învăţământului de
scurtă durată35. Alte schimbări au constat în creşterea importanţei institutelor
politehnice şi a specializărilor tehnice, consecinţe şi a accelerării industrializării
ţării.
Legile învăţământului din 1968 (legea nr. 11 din 13 mai 1968) şi din
1978 (legea nr. 28 din 21 decembrie 1978) au accentuat procesul de distanţare
faţă de modelul sovietic şi de recuperare a unor valori tradiţionale şi au consacrat
o nouă viziune politică, economică şi educativă a conducerii comuniste din
România, fără însă ca toate modificările anterioare să fie abrogate.
Politehnizarea învăţământului superior s-a accentuat, iar independenţa
instituţiilor de învăţământ superior faţă de Partid nu s-a produs. Pe de altă parte,
interzicerea admiterii în învăţământul superior, din cauza unei origini sociale
„nesănătoase”, a devenit o excepţie.
Funcţionarea Ministerului Învăţământului (din 1971 Ministerul Educaţiei
şi Învăţământului) a fost stabilită prin Decretul Consiliului de Stat (D.C.S.) nr.
416/1962, abrogat prin D.C.S. nr. 1171, din 29 decembrie 1968 (legea nr.
7/1969), modificat prin D.C.S. nr. 261, din 29 iulie 1971. Noi schimbări au
survenit prin D.C.S. nr. 469, din 20 decembrie 1971. Decretul nr. 469/1971 a
fost modificat prin D.C.S. nr. 125, din 15 martie 1973. Prin legea învăţământului
din 1978 a fost înfiinţat Consiliul Superior al Educaţiei şi Învăţământului, ca
31

J. Sadlak, Higher Education in Romania, 1860-1990..., p. 37.
Vezi, de exemplu: Informare privind modul în care s-au îndeplinit sarcinile prevăzute
în planul de relaţii cu străinătatea pentru învăţământul superior în anul 1966, Serviciul Arhivelor
Naţionale Istorice Centrale (S.A.N.I.C.), Fond C.C. al P.C.R., Secţia Propagandă şi Agitaţie, ds.
4/1967, f. 17-24.
33
Pentru cuantumul taxelor în învăţământul superior în perioada comunistă vezi
J. Sadlak, Planning of Higher Education..., p. 206.
34
Această decizie a fost adoptată prin H.C.M. nr. 546, din 30 august 1961.
35
B. Murgescu, op. cit., p. 387.
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organism de îndrumare, control şi coordonare a învăţământului de toate gradele.
În teorie, acest for era superior Ministerului Învăţământului, având atribuţii de
control şi de îndrumare a ministerelor şi a celorlalte organe centrale şi locale, cu
responsabilităţi în domeniul educaţiei şi învăţământului. Un alt organism cu
atribuţii în organizarea şi coordonarea învăţământului în România a fost
Congresul educaţiei şi învăţământului, înfiinţat prin legea învăţământului din
1978, organizat la fiecare cinci ani, care a jucat însă un rol secundar şi mai
degrabă decorativ.
În legile din 1968 şi din 1978 principiile funcţionării învăţământului
românesc erau: drept la învăţătură fără deosebire de naţionalitate, sex, „rasă”,
religie; caracter laic; învăţământ obligatoriu cu o durată de zece ani36; sistem de
burse de stat; locuri de muncă asigurate de stat; gratuitate pentru toate nivelurile
de învăţământ. Conform Constituţiei, folosirea liberă a limbii materne pentru
„naţiunile conlocuitoare” era asigurată pentru toate gradele de învăţământ37.
Legea din 1968 a revenit asupra unor forme de învăţământ desfiinţate în
perioada comunistă, şi anume învăţământul de subingineri şi de conductori
arhitecţi, integrat învăţământului superior, ca formă de scurtă durată38.
Reamintim că învăţământul de subingineri fusese desfiinţat la sfârşitul anilor
194039. Noua lege a învăţământului, din 1968, a introdus şcoala de specializare
postliceală40, cu o durată de la un an la trei ani, stabilită pentru fiecare
specialitate în parte, prin nomenclator, prin Hotărâre a Consiliului de Miniştri41.
În legea din 1978 primul capitol se referea la principiile generale ale
învăţământului, în general compatibile cu cele internaţionale: şcoala – principal
factor de progres şi civilizaţie, caracterul deschis al învăţământului, educaţia
permanentă. Menţionăm că educaţia permanentă a fost adoptată ca principiu de
urmat în învăţământ prin legea nr. 2 din 18 martie 1971, privind perfecţionarea
pregătirii profesionale a lucrătorilor în unităţile socialiste42. În legea din 1978 era
menţinută, şi chiar întărită, o direcţie specifică lumii comuniste, şi anume aceea

36

Anterior, prin decretul din 30 septembrie 1961, începând cu anul şcolar 1961/1962,
învăţământul general obligatoriu şi gratuit a fost prelungit la opt ani. Durata şcolii de cultură
generală a ajuns la 12 ani.
37
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 6, în Antologia legilor învăţământului din
România, p. 346; Legea nr. 28, din 21 decembrie 1978, art. 4, în Antologia legilor învăţământului
din România, p. 370.
38
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 122, în: ibidem, p. 358.
39
Vezi: Decizia ministrului Învăţământului Public nr. 4996 din 13 ianuarie 1950 pentru
acordarea titlului de ingineri unor categorii de tehnicieni sau Decretul nr. 92 din 3 iulie 1951
pentru desfiinţarea Colegiului inginerilor, Colegiului arhitecţilor şi Corpului subinginerilor şi
conductorilor.
40
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 84-88, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 354.
41
Ibidem, art. 84.
42
S. Perţ, op. cit., p. 325; Buletinul Oficial (B. Of.), nr. 34, 18 martie 1971.
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de „integrare a învăţământului cu producţia”43, inclusiv importanţa „practicii în
producţie”. Sistemul practicii în producţie a studenţilor era mai vechi, fiind
utilizat încă de la sfârşitul anilor 194044.
Prin legea din 1968 erau considerate instituţii de învăţământ superior:
universităţile, institutele, academiile, conservatoarele45, acestea putând fi
înfiinţate prin lege şi având personalitate juridică46. Instituţiile de învăţământ
superior erau organizate pe facultăţi, iar acestea pe secţii, „potrivit
nomenclatorului de specialităţi”47. Pregătirea viitorilor profesori din
„învăţământul obligatoriu de cultură generală” se realiza prin institute
pedagogice, menţionate în mod explicit ca instituţii de învăţământ superior48.
Art. 127 al legii din 1968 stipula că: „Nomenclatorul de specialităţi şi planul
anual de şcolarizare se elaborează de Ministerul Învăţământului, la propunerea
ministerelor şi a celorlalte organe interesate, cu consultarea Comitetului de Stat
al Planificării şi se aprobă prin hotărârea Consiliului de Miniştri”49.
Conform legii din 1978, învăţământul trebuia „să asigure tineretului o
puternică pregătire în ştiinţele fundamentale exacte – matematică, fizică, chimie,
biologie – precum şi însuşirea concepţiei revoluţionare despre lume, cunoaşterea
istoriei şi cultul patriei”50. Se urmărea „formarea multilaterală” a tineretului51,
dar era evidentă şi o ierarhizare a disciplinelor în ordinea enumerată mai sus.
Acest tip de pregătire presupunea prezenţa în procesul de învăţământ a unor
discipline din ştiinţele sociale. În anul universitar 1970/1971, disciplina
Socialism ştiinţific figura în planurile de învăţământ ale tuturor specialităţilor
din învăţământul superior de lungă şi scurtă durată. Pentru cele mai multe
specialităţi, acesteia i se adăugau şi alte discipline obligatorii din domeniul
ştiinţelor sociale: Filosofia sau Economia politică52. De exemplu, la Institutul de
Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, printre materiile obligatorii se aflau

43
Vezi D.C.S. nr. 14, din 3 februarie 1976, privind înfiinţarea, funcţionarea şi
organizarea unităţilor de producţie, cercetare, proiectare şi servicii pentru integrarea
învăţământului superior cu producţia şi cercetarea ştiinţifică.
44
Vezi: H.C.M. nr. 1283/1954, H.C.M. nr. 1610/1955, H.C.M. nr. 6/1957, H.C.M. nr.
905/1958.
45
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 119, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 357.
46
Ibidem, art. 120.
47
Ibidem, art. 121.
48
Ibidem, art. 123, p. 358.
49
Ibidem, art. 127.
50
Legea nr. 28, din 21 decembrie 1978, art. 10, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 370.
51
Ibidem, art. 11.
52
Program de măsuri al Ministerului Învăţământului şi unităţilor de învăţământ
superior în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii muncii instructiv-educative şi a organizării
învăţământului superior, iulie 1971, anexa 1, S.A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secţia Propagandă
şi Agitaţie, ds. 11/1971, f. 22-29.
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Filosofia, predată în anul I (90 de ore), Economia politică, în anul II (90 de ore),
Socialismul ştiinţific, în anul III (90 de ore)53.
Admiterea în învăţământul superior se realiza pe bază de concurs
(examen de admitere), dintre candidaţii cu diploma de bacalaureat. Uzurpări ale
acestor reguli, acoperite de lege sau tolerate de factorii decizionali, au avut loc
mai ales în anii 1950. Conform legii din 1968, pentru forma la seral era
obligatoriu ca viitorii studenţi să lucreze în domeniul specialităţii pe care voiau
să o studieze54. Legea din 1978 a completat că pentru învăţământul la forma fără
frecvenţă erau admise numai persoanele încadrate în muncă55. Legea din 1978
sublinia faptul că, „tuturor absolvenţilor li se asigură, potrivit pregătirii obţinute
prin studiile efectuate, locuri de muncă, în condiţiile stabilite de lege”56,
urmărindu-se „pregătirea specialiştilor în profiluri largi, care să le permită
adaptarea rapidă la transformările care au loc în viaţa economică şi socială, în
domeniul ştiinţei şi tehnicii”57.
În cadrul instituţiilor tehnice sau politehnice, legea din 1968 menţiona
secţiile de subingineri şi de conductori arhitecţi, responsabile pentru formarea
unor cadre intermediare între tehnicieni şi ingineri sau maiştri58. În primii ani de
la reînfiinţarea institutelor de subingineri, numărul acestora a fost inferior59 faţă
de cel al viitorilor ingineri.
Durata de studii în învăţământul universitar (inclusiv politehnicile) era
de la trei la şase ani, cu precizarea că în facultăţile şi în secţiile care pregăteau
profesori pentru învăţământul obligatoriu de cultură generală şi în şcolile de
subingineri, durata de studii varia între doi şi trei ani60. În cazul formelor de
învăţământ la seral sau la fără frecvenţă se mai adăuga un an de studiu. După
1974 învăţământul superior de scurtă durată era organizat, de regulă, pe o
perioadă de trei ani la forma zi şi, respectiv, patru ani la formele seral şi fără
frecvenţă. În învăţământul pedagogic de trei ani erau pregătiţi viitorii profesori
pentru clasele de gimnaziu, iar în învăţământul universitar erau pregătiţi
profesori pentru învăţământul liceal.

53

Ibidem, f. 22.
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 151, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 361.
55
Legea nr. 28, din 21 decembrie 1978, art. 70, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 377.
56
Ibidem, art. 15, p. 371.
57
Ibidem, art. 72, p. 377.
58
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 122, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 358.
59
Învăţământul de subingineri. Stadiul actual: propuneri de perfecţionare, Ministerul
Învăţământului, iunie 1971, S.A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R., Secţia Propagandă şi Agitaţie, ds.
10/1971, f. 135.
60
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 125, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 358.
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Învăţământul de scurtă durată şi învăţământul la forma fără frecvenţă au
avut parte de critici puternice, venite inclusiv din interiorul sistemului. Astfel,
într-un studiu din 1973, Institutul de Ştiinţe Pedagogice din Bucureşti considera
că: „Învăţământul fără frecvenţă, al cărui randament scăzut reprezintă un fapt
constatat la noi ca şi în alte ţări, a sporit accesibilitatea învăţământului, a calificat
oameni aflaţi în producţie, dar a produs şi produce un procent relativ ridicat de
absolvenţi slabi”61. Acelaşi studiu adăuga că: institutele pedagogice şi secţiile de
subingineri „nu prezintă suficient interes pentru tineret şi de aceea primesc
candidaţi cu o pregătire slabă, mulţi dintre ei eşuaţi la alte examene”62. Este
dificil de dat un răspuns categoric privind eficacitatea, pe termen lung, a acestor
forme de învăţământ, dar credem că rolul sporit, acordat învăţământului practic,
în fabrică nu a dat întotdeauna rezultatele pozitive dorite. Din raţiuni politice şi
economice, în perioada comunistă, învăţământul superior la seral şi învăţământul
superior la forma fără frecvenţă au angrenat un număr mare de studenţi. Nu toate
specializările din învăţământul superior au cunoscut toate cele trei forme.
Titlul „Dispoziţii finale şi tranzitorii” din legea din 1968 menţiona că
„persoanele fără cetăţenie, cu domiciliul în Republica Socialistă România, şi
cetăţenii străini se bucură de dreptul la învăţătură, potrivit convenţiilor
internaţionale”, cetăţenii străini putând fi admişi pe baza aprobării Ministerului
Învăţământului, fără concurs de admitere şi în afara planului de şcolarizare63.
Diplomele şi certificatele de studii, obţinute în străinătate, erau valabile numai
după echivalarea lor cu actele de studii eliberate de către instituţiile de
învăţământ din ţară, procesul de echivalare fiind realizat de Ministerul
Învăţământului64.
Legea din 1968 a acordat o importanţă deosebită învăţământului
postuniversitar, gândit de legislatori ca o structură autonomă, în prelungirea
învăţământului superior propriu-zis. Studiile postuniversitare au fost prevăzute
încă din anul 1957 (prin H.C.M. nr. 1003 din 23 iunie 1957), fiind organizate
începând cu anul universitar 1958/195965. Iniţial, aveau o durată de doi ani şi
vizau „pregătirea de ingineri economişti, dintre inginerii cu practică îndelungată
în producţie”66. Prin H.C.M. nr. 649, din 13 octombrie 1961, au fost
reglementate studiile postuniversitare pentru pregătirea de „ingineri

61
George Văideanu (coord.), Modernizarea învăţămîntului superior, Bucureşti,
Institutul de Ştiinţe Pedagogice, „uz intern”, 1973, p. 14.
62
Ibidem, p. 15.
63
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, în: Antologia legilor învăţământului din România, art.
227, p. 368.
64
Ibidem, art. 228.
65
H.C.M. nr. 325/1958, preambul, în: Colecţia de Hotărîri şi Dispoziţii ale Consiliului
de Miniştri al Republicii Populare Romîne, nr. 12, 16 martie 1958, p. 103.
66
Ibidem, art. 1, p. 103.
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economişti”67 şi care urmau să se desfăşoare atât la forma zi (18 luni pentru
cursuri şi şase luni pentru întocmirea proiectului de diplomă), cât şi la
învăţământul seral şi fără frecvenţă (şase luni în plus pentru cursuri)68. Studiile
postuniversitare înlocuiau forma anterioară sovietică de aspirantură69 şi titlul de
candidat în ştiinţe70. Această formă de învăţământ s-a organizat, înainte de 1968,
şi în domenii non-tehnice, în vederea aprofundării învăţământului politic de
partid.
Prin legea nr. 11 din 1968, învăţământul postuniversitar, de zi, seral sau
fără frecvenţă putea fi organizat pe o durată de cel mult 12 luni71, fiind eligibile
persoanele recomandate de „ministere sau celelalte organe interesate” şi care
posedau o diplomă eliberată de către instituţiile de învăţământ superior72.
Cursurile postuniversitare se organizau „potrivit nevoilor ministerelor sau ale
altor organe centrale interesate”73. Legiuitorul din 1978 a introdus noi precizări:
cursurile postuniversitare se organizau, „de regulă”, la forma fără frecvenţă74;
pentru a fi admis la cursurile postuniversitare era necesară absolvirea unei
instituţii de învăţământ superior cu durata de cel puţin patru ani la cursurile de zi
sau cel putin cinci ani la cursurile serale sau fără frecvenţă75. Prin H.C.M. nr.
1574 din 9 decembrie 197176 a fost adoptat „Nomenclatorul specialităţilor” şi
planul de şcolarizare în învăţământul postuniversitar pentru anul şcolar
1971/197277, completat, în anul următor, de un alt nomenclator, H.C.M. nr. 1416
din 30 noiembrie 1972, valabil începând cu anul 1972/1973. H.C.M. nr.
1574/1971 realiza o clasificare a învăţământului postuniversitar: învăţământ
postuniversitar pentru perfecţionare, programe de specializare prin învăţământul
postuniversitar şi, respectiv, perfecţionarea şi specializarea în domeniul
medicinei. Se prevedea ca învăţământul postuniversitar să fie finanţat prin
contribuţia unităţilor care trimiteau cursanţi78. Dacă durata cursurilor
67

Colecţia de Hotărâri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al Republicii Populare
Române, nr. 28, 23 octombrie 1961, p. 236-242. H.C.M. nr. 649/1961 a fost modificată prin
H.C.M. nr. 1109 din 20 mai 1967.
68
H.C.M. nr. 649/1961, art. 5, în: ibidem, p. 238.
69
Sistemul aspiranturii a funcţionat în România în perioada 1952-1968.
70
J. Sadlak, Higher Education in Romania, 1860-1990..., p. 46.
71
Legea nr. 11, din 13 mai 1968, art. 195, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 364.
72
Ibidem, art. 197, pp. 364-365.
73
Ibidem, art. 194, p. 364.
74
Legea nr. 28, din 21 decembrie 1978, art. 93, în: Antologia legilor învăţământului din
România, p. 380.
75
Ibidem, art. 91, p. 379.
76
Vezi şi Proiectul de hotărâre privind Învăţământul postuniversitar, S.A.N.I.C., Fond
C.C. al P.C.R., Secţia Propagandă şi Agitaţie, ds. 13/1970, f. 38-53.
77
H.C.M. nr. 1574/1971, în: Colecţia de Hotărâri ale Consiliului de Miniştri şi alte acte
normative 1971, vol. IV, 1 octombrie-31 decembrie 1971, Consiliul de Stat, Bucureşti, 1972,
pp. 115-122.
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Ibidem, art. 4, p. 115.
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universitare era fixată de la una la 12 luni79, acelaşi text de lege menţiona că
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului putea organiza, la cererea ministerelor şi
ale celorlalte organe centrale interesate, cursuri de perfecţionare de scurtă durată:
de la două la patru săptămâni80. Prin legea din 1978, Nomenclatorul de
perfecţionare pe domenii şi planul anual de şcolarizare la cursurile
postuniversitare se aprobau prin decret prezidenţial, la propunerea Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale
interesate81.
Instituţiile de învăţământ superior din România aveau dreptul de a conferi
următoarele titluri ştiinţifice82: doctor, doctor docent în ştiinţe şi doctor honoris
causa83. În anul 1968, existau optsprezece ramuri de ştiinţă pentru organizarea
studiilor de doctorat84. Legea din 1978 menţiona că specialităţile pentru care se
organiza doctorat se aprobau o dată cu nomenclatorul de profiluri şi specializări
pentru învăţământul superior85.
Regimul comunist a dezvoltat o relaţie strânsă între sistemul de
învăţământ şi „câmpul muncii”, fiind adoptate norme şi reguli precise privind
repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior.
Printre actele care au reglementat repartizarea în producţie menţionăm: H.C.M.
nr. 511/1950 („organizarea practicei în producţie a elevilor şi studenţilor din
instituţiile de învăţământ mediu şi superior”), decretul nr. 180/1950, H.C.M. nr.
527/1951, H.C.M. nr. 2308/1953, H.C.M. nr. 1283/1954 şi exemplele pot
continua. De exemplu, H.C.M. nr. 1068/196886 modifica şi cuprindea
repartizarea numerică a absolvenţilor de la diferite specializări la ministere, la
alte organe centrale, la consiliile populare judeţene. D.C.S. nr. 158 din 24 martie
1970 a enunţat, încă o dată, principiile şi regulile privind repartizarea în
producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior de la învăţământul
de zi, act modificat prin D.C.S. nr. 54 din 30 mai 197587.
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Repartizarea numerică a absolvenţilor era hotărâtă, în anii 1980, prin
Decret prezidenţial88, normele de organizare rămânând cele hotărâte prin D.C.S.
nr. 54/197589. Planul anual de repartizare numerică era elaborat de către
Comitetul de Stat al Planificării şi organizat de către Comisia guvernamentală de
coordonare a repartizării în producţie a absolvenţilor de învăţământ superior90.
Contractele de muncă, încheiate pe timpul efectuării stagiului, aveau regimul
contractelor de muncă pe durată nedeterminată91. Durata stagiului era stabilită la
trei ani în specialitatea în care s-au pregătit sau într-o specialitate înrudită, cu
excepţia activităţilor juridice şi, în cazul subinginerilor, pentru care durata de
stagiu era de doi ani92. Durata de stagiu era o etapă importantă, cu consecinţe pe
termen lung asupra carierei şi vieţii sociale a absolventului şi a familiei acestuia.
D.C.S. nr. 54/1975, privind repartizarea în muncă a studenţilor, a fost abrogat
prin Decretul-lege nr. 14, din 10 ianuarie 1990. Cu toate acestea, ultimul act
normativ care se referă la repartizarea în muncă a absolvenţilor din învăţământul
superior, diferit însă ca formă şi obiective, este H.C.M. nr. 518 din 12 mai 1990,
valabil pentru absolvenţii promoţiei 1990.
Progresul general, survenit în anii 1960 în societatea şi economia
românească, se manifestă şi prin creşterea numărului de instituţii în învăţământul
superior93: 42 spre sfârşitul anilor 1950, 47 în 1965/1966, 51 în 1973/1974,
pentru ca, din anul universitar 1977/1978 să se stabilizeze la 4494.
Comparând, la interval de zece ani, numărul de studenţi, cifrele sunt
următoarele: 48.676 de studenţi în 1948/1949, 67.849 de studenţi în 1958/1959,
147.637 de studenţi în 1968/1969, 190.560 în 1978/1979, 159.465 de studenţi în
1988/198995. După 1980, cifra de şcolarizare în anul I şi, implicit, numărul total
de studenţi au scăzut, în special la forma zi: de la un maximum pentru întreaga
perioadă comunistă de 161.110 studenţi la forma zi, în anul universitar
1980/1981, s-a ajuns la 100.040 de studenţi la forma zi, în anul 1985/198696.
Panta descendentă a fost puternică în anii 1980, revenindu-se la numărul de
studenţi de la începutul anilor 1970. La sfârşitul anilor 1980, România se situa
pe penultimul loc în Europa, în privinţa ponderii tinerilor care urmau studii
universitare97.
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Dacă analizăm variaţia procentuală a numărului de studenţi, pe grupe de
specializări, se observă că cele mai mari variaţii au fost la specializările tehnice
(industriale, construcţii şi agricultură, agricole şi silvice98). Grupa de specializări
tehnice a cunoscut următoarea evoluţie: de la 26,1% din totalul studenţilor din
învăţământul superior, în 1948/1949 procentul locurilor acordate şi ocupate la
aceste specializări a crescut la 68,8% în 1988/1989. În cazul specializărilor nontehnice, în anii 1970 şi 1980 s-a produs o diminuare a numărului de studenţi
pentru toate grupele de specializări: medico-farmaceutic, economic, juridic,
artistic, universitar-pedagogic99. Între 1968 şi 1988, învăţământul universitar
pedagogic a înregistrat cea mai mare scădere procentuală: de la 39% în
1968/1969, la 9,4% în 1988/1989. Scăderea cifrei de şcolarizare, cauzată şi
impusă de sistemul comunist, a avut loc într-o perioadă în care afluxul
potenţialilor studenţi era mare: cererea depăşea oferta pentru o mare parte a
specializărilor, mai ales dacă avem în vedere boom-ul de naşteri din anii 1960 şi
1970 (inclusiv generaţia „decreţeilor”) şi a provocat, în parte, cererea
extraordinară şi succesul învăţământului superior particular din anii 1990.
Ponderea studiilor universitare (pe grupe de specialităţi/specializări/ calificări)
după numărul de studenţi înscrişi (%)
Grupe de
specializări
Tehnice
Medicofarmaceutice
Economice
Juridice
Universitarpedagogice
Artistice
Total

1948/1949

1958/1959

1968/1969

1978/1979

1988/1989

26,1
20,6

38,9
12,7

36,3
6,5

56,1
11,7

68,8
10,3

17,0
11,4
19,1

8,4
4,3
27,4

11,7
4,2
39,0

12,4
3,7
14,8

9,4
1,5
9,5

4,7
100

2,1
100

2,3
100

1,3
100

0,6
100

Sursa: Steliana Perţ, Învăţământul, în: N. N. Constantinescu, „Istoria economică a
României, 1939-1989”, vol. 2, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pp. 337-338.

În perioada comunistă, industrializarea ţării şi planificarea economiei au
modificat structura învăţământului superior românesc. Au fost introduse noi
discipline, noi specializări, iar mai ales în anii 1970 şi 1980, specializările
tehnice au prevalat în dauna celor universitar-pedagogice sau economice.
Deciziile discutabile din anii 1970 în organizarea învăţământului superior
(desfiinţări de instituţii de învăţământ superior, comasări, reducerea
„specializărilor universitar-pedagogice”) s-au amplificat în anii 1980. În ultima
decadă a comunismului în România, învăţământul superior se afla într-o pierdere
98
99

Inclusiv specializarea Medicină veterinară.
S. Perţ, op. cit., p. 338.
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de ritm şi de suflu. De la sfârşitul anilor 1970, Nicolae Ceauşescu a îngheţat
înfiinţarea de noi specializări, inclusiv la profilurile tehnice. Atât situaţia
economică a ţării, cât şi un calcul greşit de către guvernanţi a politicii de urmat
în învăţământ s-au reflectat prin scăderea cheltuielilor şi a investiţiilor. După
„creşteri spectaculoase” până în 1975, în loc să crească, investiţiile în învăţământ
s-au redus. Astfel, în 1980, investiţiile din învăţământ reprezentau doar 87% din
nivelul celor realizate în 1975100. O planificare economică dezastruoasă,
concentrarea, în continuare, ca investiţii umane şi materiale spre industria grea şi
industria petro-chimică, au avut impact şi asupra învăţământului superior
românesc. O altă măsură iraţională a regimului Ceauşescu a constat în tendinţa
de reducere a centrelor universitare autonome, care a avut două direcţii:
desfiinţarea unor institute de învăţământ superior, iar în cazul acelora rămase
trecerea lor sub tutela principalelor instituţii de învăţământ universitar: de la
Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara. Asistăm, astfel, la o atomizare a instituţiilor de
învăţământ superior fără însă a exista un plan coerent, care să permită o
funcţionare normală a învăţământului superior. Modificările din nomenclatorul
de specializări şi alte acte legislative au transformat învăţământul superior
românesc într-unul rigid, cu o paletă relativ redusă de specializări, dominate de
cele tehnice, dominante şi ca cifră de şcolarizare, politehnizarea excesivă fiind
motivată prin adaptarea la nevoile economiei româneşti.

POLITICIZATION AND POLYTECHNIZATION IN COMMUNIST ROMANIA.
THE HIGHER EDUCATION REGULATIONS (1948-1989)
(Abstract)
The communist take-over had significant consequences on the Romanian public
education. Because of the tight political control on education, from the late 1940s to the
late 1950s higher education followed closely the Soviet model. The relative opening of
the Romanian society in the 1960s and early 1970s included the partial recovery of
intellectual traditions and people representing the pre-communist elites or their
descendants, who had been excluded and/or repressed during the first phase of the
communist rule, as well as the establishment of connections with the West and in general
a diversification and a quantitative expansion of international relations. The Romanian
higher education participated to these trends, experiencing at the same time a significant
institutional expansion – the government planned an increasing number of students,
hired more teaching staff, founded new institutions of higher education and ordered or
allowed a diversification of the study programs and specializations.
Keywords: Romania, communism, higher education, legislation, qualifications.
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FOCOASELE NUCLEARE ALE ARMATEI ROMÂNE
ŞI CRIZA RACHETELOR NUCLEARE SOVIETICE DIN CUBA
PETRE OPRIŞ

∗

În ultimii ani, cercetarea istorică în arhivele din România a reuşit să
scoată la iveală mai multe aspecte inedite, referitoare la dotarea armatei române
cu rachete nucleare sovietice şi la criza cubaneză din toamna anului 1962.
Astfel, la consfătuirea de la Praga a miniştrilor Apărării ai ţărilor membre ale
Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (OTV) (30 ianuarie – 1 februarie 1962),
mareşalul Andrei Greciko l-a informat pe generalul Leontin Sălăjan despre
faptul că „intenţionează să propună Guvernului URSS să fie de acord să predea
ţărilor Tratatului de la VARŞOVIA capul atomic pentru rachetele care sunt în
înzestrarea acestora (subl. Gh. Gheorghiu-Dej)”1. Ministrul român al Forţelor
Armate a menţionat în raportul său din 6 februarie 1962 faptul că mareşalul
Greciko preconiza că focoasele rachetelor nucleare, comandate de autorităţile
române, urmau să ajungă în România începând din anul 1963.
După cum se cunoaşte, autorităţile române au achiziţionat 12 complexe
sovietice de rachete R-11 („SCUD-A”, în codul NATO) în anul 1961, în scopul
înzestrării Brigăzii 32 Rachete Operativ-Tactice (înfiinţată la Tecuci, în anul
1961) şi Brigăzii 37 Rachete Operativ-Tactice (creată la Ineu, în anul 1962).
Totodată, a fost cumpărat un complex R-11 pentru a fi folosit ca material
didactic la Centrul de Instrucţie pentru Rachete de la Ploieşti. Acesta putea lansa
o rachetă de tipul 8 K 11, care avea o bătaie maximă de 170 de km şi un focos cu
diferite tipuri de încărcătură: explozivă (950 de kg), nucleară (50 de kilotone
TNT) sau chimică (950 de kg)2.
În scopul dotării armatei cu complexul de rachete tactice 2 K-6 „LUNA”
(„FROG”, în codul NATO), autorităţile române au înfiinţat, în anul 1962,
Divizioanele 113, 115 şi 180 Rachete Tactice (primele având sediul la Ploieşti,
iar al treilea, la Craiova), şi au fost cumpărate şase instalaţii de lansare 2 P-16 şi
∗
Locotenent-colonel (r.) dr., cercetător în domeniul istoriei Războiului Rece, în cadrul
Programului de Burse de Cercetare pe Termen Scurt iniţiat de Institutul Cultural Român
(Bucureşti) şi Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington DC, SUA); e-mail:
petreopris@yahoo.com
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Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. –
Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 2/1962, f. 11. Pentru detalii, vezi Petre Opriş, LauraAntoaneta Sava, Rachetele din România: un pericol pentru Uniunea Sovietică sau statele
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două tipuri de rachete pentru acestea: 3 R 9 „LUNA 1” şi 3 R 9 „LUNA 2”
(„FROG-3”). Ambele rachete aveau o rază maximă de acţiune de 44 de km şi
focoase cu două tipuri de încărcătură: explozivă (450 de kg) sau de instrucţie3.
Din fericire pentru România, intenţia comandantului suprem al Forţelor
Armate Unite nu s-a concretizat niciodată, focoasele nucleare ale rachetelor
cumpărate de autorităţile române, începând din anul 1961, rămânând permanent
pe teritoriul URSS, până la sfârşitul Războiului Rece. În opinia noastră, una
dintre posibilele cauze, care l-au determinat pe mareşalul Andrei Greciko să
renunţe la intenţia sa, poate avea legătură cu eşecul înregistrat de autorităţile
sovietice în toamna anului 1962, în momentul declanşării crizei rachetelor
sovietice instalate în Cuba.
Dintr-un alt document inedit, descoperit în arhivele de la Bucureşti,
aflăm că propunerea de a se muta focoase nucleare sovietice pe teritoriul
României, începând din 1963, nu a fost menţionată de Nikita Hruşciov în
discuţiile pe care le-a avut, la 23 octombrie 1962, la Moscova, cu membrii
delegaţiei române, condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Ion Gheorghe
Maurer. Aceştia se întorceau cu avionul în România, după vizitele pe care le
efectuaseră în Indonezia, India (12-20 octombrie 1962) şi Birmania (20-22
octombrie 1962) şi oprirea lor la Moscova (pentru 20 de ore) a avut ca obiectiv
iniţial o discuţie cu Nikita Hruşciov, despre rezultatele obţinute de români în
cele trei vizite. Criza rachetelor nucleare sovietice, instalate în Cuba, a modificat
agenda discuţiilor, iar Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Ion Gheorghe Maurer au fost
luaţi prin surprindere de evenimente. Aceştia au aflat din presă despre rachetele
nucleare sovietice trimise în Cuba, şi Nikita Hruşciov le-a comunicat la dejunul
din 23 octombrie 1962 faptul că au fost aprobate de către Consiliul de Miniştri al
URSS o serie de măsuri pentru contracararea posibilelor acţiuni americane
împotriva URSS, Cubei şi statelor din OTV.
După întoarcerea în ţară, ministrul de externe, Corneliu Mănescu, a
întocmit un raport secret, referitor la discuţiile pe care membrii delegaţiei
române le-au avut la Moscova cu omologii lor sovietici. Documentul respectiv a
fost finalizat la 30 octombrie 1962 şi trimis lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar
acesta a aprobat ca raportul să fie citit de către toţi membrii Biroului Politic al
C.C. al P.M.R.4.
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Într-un alt document românesc inedit, trimis la 6 noiembrie 1962 lui
Gheorghe Gheorgiu-Dej, generalul Leontin Sălăjan a menţionat câteva măsuri
militare adoptate de sovietici şi impuse celorlalte state membre ale Organizaţiei
Tratatului de la Varşovia, ca urmare a declanşării crizei rachetelor nucleare
sovietice din Cuba, astfel: „Vorbind despre situaţia internaţională, [mareşalul
Andrei Greciko] a caracterizat-o ca fiind cea mai ascuţită după cel de-al Doilea
Război Mondial, arătând că momentul periculos de dezlănţuire a războiului încă
nu a trecut.
Pentru aceasta va trebui să fim în permanenţă gata şi a rugat să se
raporteze miniştrilor Apărării să se continue acţiunile pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea capacităţii de luptă a trupelor.
[Andrei Greciko] A indicat că este necesar ca trupele să se găsească în
capacitatea de luptă nr. 2, adică toate marile unităţi din eşalonul 1 să fie gata în
cazărmi, cu efectivele după stat, complet echipate şi dotate 100% cu tehnica de
luptă şi mijloacele de transport.
Unităţile de transmisiuni, necesare conducerii marilor unităţi din
eşalonul 1, să fie completate 100%.
Aviaţia să rămână dispusă pe aerodroamele de bază, gata de acţiune,
numărul avioanelor din serviciul de luptă să se dubleze.
Sistemul de cercetare de radiolocaţie să funcţioneze continuu. Să se
asigure o permanentă funcţionare a legăturilor.
Să se întărească paza la obiectivele militare şi să se păzească obiectivele
strategice care nu au fost păzite până în prezent.
Să se ia măsuri urgente de repararea tehnicii de luptă (avioane, tancuri,
maşini etc.), iar mijloacele de reparaţii să fie în măsură să asigure o perfectă
stare de funcţionare a tehnicii de luptă.
Diviziile de frontieră să aibă asigurată muniţia şi carburanţii conform
planurilor în astfel de situaţii, pentru a fi gata să dea riposta cuvenită agresorului.
Să se asigure viabilitatea drumurilor de acces în raioanele de concentrare”5.
Măsurile respective au fost precizate de mareşalul Andrei Greciko în
cadrul unei convocări de bilanţ, privind pregătirea de luptă a forţelor armate ale
statelor membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varşovia (Moscova, 29-30
octombrie 1962).
Este interesant de subliniat faptul că, la mijlocul lunii octombrie 1962,
mareşalul Andrei Greciko s-a aflat timp de câteva zile în România (împreună cu
generalul Pavel I. Batov, mareşalul de aviaţie N. S. Skripko, viceamiralul
Serafim E. Ciursin, generalii A. S. Haritonov şi A. Babadjanian) pentru a asista
la aplicaţia militară a Organizaţiei Tratatului de la Varşovia, care s-a desfăşurat
pe Dunăre şi pe litoralul românesc al Mării Negre, precum şi în Bulgaria (16-18
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(vezi Anexa nr. 1).

Petre Opriş
172
_______________________________________________________________________________

octombrie 1962)6. Cu toate că a avut posibilitatea să îl informeze pe ministrul
român al Forţelor Armate despre operaţiunea „Anadîr”, aflată în plină
desfăşurare, comandantul suprem al Forţelor Armate Unite nu a făcut niciun gest
în acest sens, iar generalul Leontin Sălăjan a fost surprins, la fel ca GheorghiuDej şi Ion Gheorghe Maurer, de anunţul preşedintelui John F. Kennedy, referitor
la existenţa unor rachete sovietice în Cuba (22 octombrie 1962).
După declanşarea crizei cubaneze, generalul Leontin Sălăjan a primit cel
puţin un raport de la Direcţia de Informaţii a Marelui Stat Major român, privind
situaţia existentă în Marea Caraibelor, însă acesta se baza doar pe ştirile difuzate
de posturile de radio occidentale7. Ceea ce este foarte interesant de semnalat este
faptul că, în acelaşi document, se vorbea despre zborurile efectuate deasupra
Mării Negre, în seara zilei de 6 noiembrie 1962, de către un avion de cercetare
strategică RB-47 E şi un avion de cercetare radioelectronică RC-1308.
Până în prezent, nu am reuşit să elucidăm care au fost obiectivele celor
două zboruri americane din 6 noiembrie 1962, dar este posibil ca acestea să aibă
legătură cu supravegherea aeriană instituită de SUA şi NATO asupra porturilor
de la Marea Neagră şi monitorizarea traficului navelor sovietice în întreaga zonă,
după declanşarea crizei cubaneze. Este cunoscut faptul că mai multe nave
sovietice – care au participat la operaţiunea de transportare în Cuba a rachetelor
nucleare sovietice – au plecat din porturile sovietice de la Marea Neagră.
În concluzie, autorităţile române nu au ştiut de existenţa operaţiunii
sovietice „Anadîr” până în momentul în care aceasta a fost dezvăluită în presa
occidentală. Un nou argument în acest sens este declaraţia lui Nikita Hruşciov,
pe care a rostit-o în faţa lui Nicolae Ceauşescu (Moscova, 8 iunie 1963), cu
prilejul primirii de la acesta a unei invitaţii oficiale din partea lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej pentru a vizita România. Atunci, liderul sovietic a prezentat,
într-un mod mai curând apologetic, faptul că nu l-a informat din timp pe
Gheorghiu-Dej despre trimiterea de rachete nucleare în Cuba şi a spus că puţine
persoane au ştiut despre operaţiunea „Anadîr”, chiar şi la Moscova. Totodată,
Hruşciov şi-a apărat decizia din anul 1962, afirmând că rachetele respective erau
necesare „pentru a speria America” şi, astfel, se proteja Cuba – o ţară care nu
trebuia pierdută de tabăra socialistă9.
Cu toate acestea, potrivit unor rapoarte existente în arhive, autorităţile de
la Bucureşti au fost neliniştite de comportamentul lui Nikita Hruşciov, din
6

Pentru detalii, vezi Petre Opriş, Warsaw Pact Military Exercises during the Cuban
Missile Crisis of October 1962: The Romanian Point of View, în „Parallel History Project on
NATO
and
the
Warsaw
Pact”,
Zürich
(Elveţia),
http://www.isn.ethz.ch/php/collections/coll_cuba_romania.htm (2006); Gavriil Preda, Petre Opriş,
op. cit., pp. 48-50, 59-86; Petre Opriş, România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia.
Documente (1955-1991), Bucureşti, Editura Militară, 2008, p. 114, 139-141, 295-296.
7
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 4/1962, f. 4-5.
8
Ibidem, f. 2, 6. Pentru detalii, vezi Anexa nr. 2.
9
Pentru detalii, vezi A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Relaţii Externe, dosar nr.
17U/1963, f. 46.
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perioada crizei cubaneze, şi fostul oficial american Raymond L. Garthoff a
dezvăluit că, în urma crizei respective, ministrul de externe al României l-a
informat în secret pe secretarul de stat american, Dean Rusk, în toamna anului
1963, despre faptul că Bucureştiul nu a aprobat acţiunea lui Hruşciov în Cuba.
Autorităţile române doreau, în acest fel, să anunţe că vor rămâne neutre în cazul
unui conflict dintre Est şi Vest, declanşat de un astfel de pas agresiv sovietic.
Potrivit opiniei lui Raymond L. Garthoff, era clar faptul că evenimentele din
octombrie 1962 au fost un „factor de precipitare” în decizia României de a se
distanţa cumva de celelalte state membre ale Organizaţiei Tratatului de la
Varşovia, o acţiune care devine evidentă în mod public în anii următori, la
Bucureşti – atât sub Gheorghiu-Dej, cât şi sub succesorul său (după moartea lui
Dej, în martie 1965). Şi Nicolae Ceauşescu a refuzat să sprijine Moscova în
ruptura chino-sovietică şi în alte controverse majore din politica externă a
blocului comunist10.
Deşi în România nu a fost găsit, încă, niciun document care să sprijine,
în mod decisiv, afirmaţiile lui Raymond L. Garthoff despre pasul crucial făcut de
autorităţile române, este clar faptul că reacţia Bucureştiului la criza rachetelor
din Cuba, precum şi relaţiile blocului comunist cu ţara condusă de Fidel Castro,
în timpul acelor ani tulburi ai Războiului Rece, constituie subiecte importante şi
potenţial fructuoase pentru cercetători, în următorii ani11.
Anexa nr. 1
6 noiembrie 1962.
Raportul generalului de armată Leontin Sălăjan, referitor la convocarea ce a avut
loc pe linie de pregătire de luptă şi operativă a forţelor armate ale statelor
membre ale OTV (Moscova, 29-30 octombrie 1962).
MINISTERUL FORŢELOR ARMATE ALE R.P.R.
STRICT SECRET
Nr. N.G. 001430 din 06.11.[19]62
Exemplar unic
Arhiva Biroului Politic al C.C. al P.M.R.
Nr. 1490/19.02.1963

Direcţia Treburilor C.C. al P.M.R.
Nr. 1497 / S 12 XI 1962

10
Pentru detalii, vezi Raymond L. Garthoff, When and Why Romania Distanced Itself
from the Warsaw Pact, în CWIHP Bulletin, no. 5 (Spring 1995), p. 111.
11
Acest articol a fost publicat în limba engleză, sub titlul Romania and the Cuban
Missile Crisis: Soviet Nuclear Warheads for Romania?, în CWIHP Bulletin “The Global Cuban
Missile Crisis at 50. New Evidence From Behind the Iron, Bamboo, and Sugarcane Curtains, and
Beyond”, Issue 17/18, Fall 2012, Washington D.C. (U.S.A.), pp. 514-515.
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RAPORT
1. Între 29-30.10.1962 a avut loc la Moscova, sub conducerea
Comandantului Suprem al Forţelor Armate Unite, convocarea de bilanţ şi
sarcini, referitoare la pregătirea de luptă şi operativă a forţelor armate ale ţărilor
participante la Tratatul de la Varşovia.
La convocare au participat delegaţii ale ţărilor Tratatului de la Varşovia,
conduse de adjuncţii miniştrilor apărării pentru pregătirea de luptă.
În prima zi a convocării au fost expuse rapoarte: şeful de stat major al
C.F.A.U. – general de armată Batov P., comandantul suprem al Apărării
antiaeriene a teritoriului a ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia –
mareşalul Sudeţ, comandantul trupelor de rachete ale trupelor şi artileriei –
mareşalul Varenţov şi şefii delegaţiilor participante, iar în încheierea convocării
a concluzionat şi a trasat sarcini pentru anul 1963 Comandantul Suprem al
Forţelor Armate Unite – mareşalul Greciko A.A.
În a doua zi a convocării au avut loc discuţii între Comandantul Suprem
al Forţelor Armate Unite şi delegaţiile ţărilor participante.
2. În rapoartele lor, generalul de armată P. Batov, mareşalul Sudeţ şi
mareşalul Varenţov au analizat modul cum s-au îndeplinit sarcinile pregătirii de
luptă şi operative, trasate prin Directiva C.F.A.U. pe anul 1961/1962, lipsurile
constatate şi sarcinile ce revin pentru anul de instrucţie 1963, care sunt arătate în
Directiva Comandantului Suprem pe 1963.
De remarcat că în expunerea sa, generalul de armată Batov a trasat
sarcina ca, în anul 1963, să se execute, printre alte aplicaţii, şi o aplicaţie
demonstrativă cu regimentul, la care să se urmărească problemele referitoare la
infectarea radioactivă a terenului, înştiinţarea trupelor, trecerea cu mijloacele din
dotare prin raioanele infectate şi lichidarea urmărilor atacurilor nucleare.
Mareşalul Sudeţ a atras atenţia asupra necesităţii întrebuinţării aviaţiei
de vânătoare-bombardament în combaterea inamicului aerian în primele ore ale
primei lovituri, aplicaţiile de verificare dovedind că piloţii de vânătoarebombardament bine pregătiţi pot intercepta 70-75% din ţinte.
Mareşalul Varenţov a indicat să se folosească pe scară largă machete şi
dispozitive de antrenament care asigură formarea deprinderilor practice ale
personalului, menajând tehnica de luptă pentru ca aceasta să fie în permanentă
capacitate de luptă.
Atât mareşalul Sudeţ, cât şi mareşalul Varenţov au scos în evidenţă
rezultatele bune obţinute de unităţile de rachete antiaeriene şi operativ-tatice ale
ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia, la tragerile executate în
poligoanele din URSS.
3. În expunerea sa, Comandantul Suprem al Forţelor Armate Unite –
mareşalul Greciko A.A., referindu-se, iniţial, la Directiva asupra pregătirii de
luptă şi operative pe anul 1963, a subliniat că, deoarece nu sunt observaţii,
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înseamnă că documentul este bun, a fost semnat, iar activităţile prevăzute în el
vor trebui executate indiferent dacă place sau nu place.
Ministerul Forţelor Armate, înainte de convocare, a trimis propuneri în
legătură cu proiectul de Directivă al C.F.A.U.
În directiva semnată de către Comandantul Suprem, aceste propuneri nu
au fost incluse, urmând ca activităţile să se desfăşoare conform directivei. La
problemele ridicate prin propunerile noastre, mareşalul Greciko a răspuns parţial
în cadrul raportului ţinut, astfel:
– să se desfăşoare aplicaţii cu toate diviziile şi cu toată tehnica,
asigurându-se moto-orele necesare prin reducere de la aplicaţiile cu compania,
batalionul şi regimentul;
– să se execute aplicaţii cu trageri de luptă cu divizia şi regimentul,
punându-se accentul pe tragerile cu artileria, aruncătoarele, aviaţia şi tancuri;
– să se execute aplicaţia demonstrativă la eşalon divizie-regiment, cu
folosirea mijloacelor de automatizare şi mecanizare a conducerii trupelor cărora
noi toţi le-am acordat puţină importanţă.
Propunerea noastră de a se da directivă pentru fiecare armată a ţărilor
participante la Tratatul de la Varşovia nu a fost luată în considerare, cu toate că
în directiva semnată [de mareşalul Greciko] sunt incluse o serie de constatări şi
sarcini, care nu corespund sau nu pot fi, practic, executate de către forţele armate
ale R.P.R., cum sunt: sarcinile aviaţie de front, constatările şi sarcinile pentru
submarine etc.
Vorbind despre situaţia internaţională, [Greciko] a caracterizat-o ca fiind
cea mai ascuţită după cel de-al Doilea Război Mondial, arătând că momentul
periculos de dezlănţuire a războiului încă nu a trecut.
Pentru aceasta va trebui să fim în permanenţă gata şi a rugat să se
raporteze miniştrilor apărării să se continue acţiunile pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea capacităţii de luptă a trupelor.
[Mareşalul Greciko] A indicat că este necesar ca trupele să se găsească
în capacitatea de luptă nr. 2, adică toate marile unităţi din eşalonul 1 să fie gata
în cazărmi, cu efectivele după stat, complet echipate şi dotate 100% cu tehnica
de luptă şi mijloacele de transport.
Unităţile de transmisiuni necesare conducerii marilor unităţi din eşalonul
1 să fie completate 100%.
Aviaţia să rămână dispusă pe aerodroamele de bază gata de acţiune,
numărul avioanelor din serviciul de luptă să se dubleze.
Sistemul de cercetare de radiolocaţie să funcţioneze continuu. Să se
asigure o permanentă funcţionare a legăturilor.
Să se întărească paza la obiectivele militare şi să se păzească obiectivele
strategice care nu au fost păzite până în prezent.
Să se ia măsuri urgente de repararea tehnicii de luptă (avioane, tancuri,
maşini etc.), iar mijloacele de reparaţii să fie în măsură să asigure o perfectă
stare de funcţionare a tehnicii de luptă.
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Diviziile de frontieră să aibă asigurată muniţia şi carburanţii conform
planurilor în astfel de situaţii, pentru a fi gata să dea riposta cuvenită agresorului.
Să se asigure viabilitatea drumurilor de acces în raioanele de concentrare.
Mareşalul Greciko a subliniat că sarcinile prevăzute pentru anul 1962 au
fost îndeplinite cantitativ, nu însă şi calitativ, a remarcat faptul că unele aplicaţii
mari, care s-au desfăşurat în acest an, au fost organizate şi conduse de către
armate şi state majore tinere, cu competenţa unor comadamente şi state majore
cu experienţă. Aplicaţiile desfăşurate în toamnă au avut mai puţine lipsuri decât
cele desfăşurate în primăvară, citând pozitiv aplicaţia condusă de ministrul
apărării al R.P.P. şi aplicaţia condusă de ministrul Forţelor Armate ale R.P.R.
Mareşalul Greciko a atras atenţia că forma principală de luptă pentru
care trebuie să fie pregătite trupele este OFENSIVA, remarcând că noi apărăm
teritoriul nostru pe teritoriul inamicului, în acest scop în procesul pregătirii de
luptă şi operative să se acorde ofensivei 70-75%, iar 25-30% celorlalte forme de
luptă.
În anul 1963 să se pregătească şi să fie în măsură, atât la Marea Baltică,
cât şi la Marea Neagră, să se execute desantarea unui batalion, folosindu-se
pentru transport şi navele din economia naţională.
Pregătirea trupelor să aibă mai puţin caracter demonstrativ, deoarece
aceasta duce la convenţionalism şi uşurări. Acest lucru s-a constatat cu ocazia
forţării fluviului Oder de către D. 15 Mc. sovietică şi la îmbarcarea desantului
maritim în Bulgaria. De asemenea, pregătirea marilor unităţi şi unităţilor să se
facă nu în general, ci ţinându-se seama de caracterul teatrului de acţiuni militare
în care acestea vor fi puse să acţioneze potrivit destinaţiei lor.
Pentru asigurarea desfăşurării aplicaţiilor, în tot cursul anului, este
necesar ca fiecare ţară să aibă cel puţin un poligon, care să permită acest lucru,
având dimensiunile de 25/30 km şi să luăm măsuri de lărgirea poligoanelor
existente12. Poligoanele şi tancodroamele să se modernizeze cât mai repede; a dat
exemplu pozitiv R.P.R., care în anul 1963 termină cu această operaţiune.
Arătând că reorganizările din armatele frăţeşti, în general, s-au terminat,
a subliniat că dotarea cu tehnica de luptă se face într-un ritm lent (avioane,
tancuri). A indicat să se treacă la dotarea trupelor cu transportoare blindate.
Referindu-se la armata română, a arătat că nu are suficiente mijloace de
trecere peste Dunăre şi că asigurarea cu poduri se face greu, cu toate că industria
română poate produce şi că podul nostru este foarte bun, recomandându-l să
intre în dotarea şi altor armate.
Referindu-se la pregătirea operativă a teritoriului, a indicat să se
dezvolte transmisiunile pe direcţiile necesare, legăturile realizându-se în cablu,
să se pregătească puncte de comandă pentru front şi armate în situaţia iniţială.

12

Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat cu un creion de culoare roşie şi a notat „fi”
(„foarte important” – nota P. Opriş) la marginea din stânga a paragrafului.
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A informat că organizarea sistemului unic de apărare antiaeriană a
teritoriului se va realiza după ce se va prezenta guvernului sovietic pentru
aprobare. De asemenea, ne-a comunicat că în compunerea trupelor de uscat
sovietice au luat fiinţă regimentele de rachete antiaeriene şi că va propune
conducerii ca aceste rachete să intre şi în dotarea armatelor prietene.
În ziua de 30.10.1962, la convorbirea ce a avut loc între Comandantul
Suprem al Forţelor Armate Unite – mareşalul Greciko şi şeful delegaţiei noastre,
Generalul colonel Floca Arhip, s-a precizat că problema ridicată de către
Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R., referitoare la Divizionul de rachete
„Sopka”, ale cărui calităţi, în condiţiile litoralului nostru, pot fi folosite numai în
proporţie de 50%, se va studia şi ni se va comunica ulterior rezultatul.
MINISTRUL FORŢELOR ARMATE ALE R.P.R.
General de armată
(ss.) Leontin Sălăjan
[Pe verso:]
Nr. 2024/09.11.[19]62
• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr.
3/1962, f. 1-713.
13

Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Direcţia Treburilor C.C. al P.M.R. şi
Arhiva Biroului Politic al C.C. al P.M.R. Pentru aceste amănunte, am utilizat caracterele italice.
– La 18 octombrie 1962, Direcţia Treburilor C.C. al P.M.R. i-a informat, printr-o notă,
pe Leontin Sălăjan, S. Staicu, Ion Drăgan, Corneliu Mănescu şi Ghisela Vass despre faptul că a
fost aprobată componenţa delegaţiei care urma să participe la convocarea-bilanţ de la Moscova
(29-30 octombrie 1962). Delegaţia a fost formată din următorii membri: generalul-colonel Arhip
Floca (şef al Direcţiei Pregătire de Luptă), generalul-locotenent Ion Ioniţă (comandantul Apărării
Antiaeriene a Teritoriului), contraamiralul Gheorghe Sandu (comandantul Forţelor Maritime
Militare), generalul-maior Octavian Orban (şeful Direcţiei Operaţii din Marele Stat Major),
generalul-maior Marin Niculescu (comandantul artileriei Forţelor Armate), generalul-maior Ioan
Tîu (comandant al aviaţiei la Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului). A.N.I.C., fond
C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 33/1962 (vol. II), f. 330.
– O mare aplicaţie de comandament şi stat major, de front, cu trupe, a avut loc pe
teritoriul Ungariei, în perioada 20-30 aprilie 1962. Cu acel prilej, mareşalul Andrei A. Greciko,
conducătorul manevrelor militare denumite codificat „Dunărea”, a comandat următoarele forţe:
- din Grupul de Trupe de Sud (sovietic), aflat în Ungaria: un comandament de front şi o
divizie motorizată (de tancuri), cu mijloace de întărire;
- din URSS: un comandament de Corp de Armată din Regiunea Militară Subcarpatică;
- din Ungaria: un comandament de armată şi o divizie motorizată, cu mijloace de
întărire;
- din România: comandamentul Armatei 3, precum şi Divizia 18 Mecanizată (de la
Timişoara, comandată de colonelul Constantin Didulescu).
Pentru detalii, vezi A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 46/1961, f. 1-2,
12, 14, 16, 18, 20-21; idem, dosar nr. 34/1962, f. 69; Douglas A. MacGregor, Uncertain Allies?
East European Forces in the Warsaw Pact [Aliaţii nesiguri? Forţele est-europene în Pactul de la
Varşovia], în „Soviet Studies”, vol. XXXVIII, no. 2, April 1986, Taylor & Francis, Ltd., p. 230.
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Anexa nr. 2
7 noiembrie 1962.
Raportul informativ al colonelului Ion Ciulei, locţiitorul Direcţiei de Informaţii a
Marelui Stat Major, referitor la zborul a două avioane americane de cercetare
deasupra Mării Negre, conflictul de frontieră dintre India şi China, problemele
din Orientul Mijlociu şi evoluţia crizei rachetelor sovietice instalate în Cuba.
[Consemnări manu:]
M.F.A. Ciulei Ion

[Consemnare manu:]
No. T.I 01286 / 07-11-62

Raport informativ Nr. 190
cu privire la zborul unor avioane americane deasupra Mării Negre; conflictul
de frontieră Indo-Chineze (sic!); Orientul Arab; problema Cubei. – perioada
05.11.1962 – 07.11.1962
Arhiva Biroului Politic al C.C. al P.M.R.
SECRET
nr. 1512/31 XII 1962
Exemplarul nr. 1
RAPORT INFORMATIV Nr. 190
- 07.11.1962 În perioada de la 05.11.[19]62, orele 12.00, până la 07.11.[19]62, orele
08.00, au fost obţinute următoarele informaţii mai importante:
I. ÎN LEGĂTURĂ CU ZBORUL UNOR AVIOANE DE CERCETARE
AMERICANE DEASUPRA MĂRII NEGRE
În seara zilei de 06.11.[19]62, între orele 20.00-21.45, 2 avioane
americane de cercetare au executat zboruri deasupra Mării Negre, astfel:
- Un avion de cercetare strategică RB-47 E, zburând pe traiectul
prezentat în schema anexată, la înălţimea de 10.000-13.000 m, s-a deplasat
dinspre sud către nord, la o distanţă de aproximativ 180 km de litoralul R.P.
Bulgaria şi R.P. Română. La aproximativ 150 km sud de Sevastopol, avionul a
virat dreapta şi s-a îndreptat către Sinope.
Acest avion are posibilitatea să execute cercetarea de radiolocaţie lateral
până la distanţa de 370 km.
- Un avion de cercetare RC-13014, avion special amenajat pentru a
executa cercetare radio şi de radiolocaţie la distanţe mari, a evoluat pe traiectul

14

[Consemnare dactilografiată la subsolul documentului, în original:] Este posibil ca
acest avion să fi executat misiunea de retranslaţie a datelor cercetării obţinute de RB-47 E către
baza Adana.
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Sinope – Zonguldak, la înălţimea de 6000-8000 m, pe tot timpul zborului
avionului RB-47.
Reamintim că un zbor aproape asemănător a fost executat în noaptea de
05/06.09.62 de către un avion RB-47 E deasupra Mării Negre.
II. ALTE INFORMAŢII
NATO
La 06.11.[19]62 a început în Marea Egee aplicaţia antisubmarină
„Medaswex-62”. La aplicaţie participă Comandamentul 1 nave uşoare grec, 7
nave turceşti şi 7 nave engleze.
TURCIA
- La 03.11.[19]62, şeful Statului major general turc a plecat la Karachi
pentru a participa la şedinţa Comitetului militar C.E.N.T.O.
- În urma aplicaţiei navale NATO, care a avut loc în estul Mării
Mediterane şi în Marea Marmara în perioada 09-11.10.[19]62, conducerea
NATO a hotărât începerea lucrărilor de extindere a portului turcesc Iskenderun.
Pentru lucrările preliminare s-a alocat suma de 1.500.000 lire turceşti.
CONFLICTUL DE FRONTIERĂ INDO-CHINEZ
Din relatările presei chineze rezultă că în regiunea de est a frontierei
indo-chineze au continuat acţiunile de luptă.
Trupele indiene au executat trageri de artilerie timp de 24 de ore,
continuu, asupra poziţiilor chineze de la Tsungshen, fără a avea loc schimbări de
situaţie. Concomitent, avioane de cercetare indiene au zburat deasupra unor
localităţi de frontieră chineze.
Ataşatul militar român la Pekin ne informează că, potrivit ştirilor din
presa chineză, Nehru a cerut poporului indian „să se pregătească pentru ducerea
unui război de lungă durată cu China”. Pentru aceasta, India va trebui să-şi
schimbe prevederile planului cincinal, trecându-şi industria la producţia de
război.
SUA au transportat pe calea aerului, timp de 3 zile, din R.F.G. în India,
329 tone armament şi muniţii. În continuare, vor aduce armament pentru India
direct din metropolă.
La 31.10.[19]62, o delegaţie militară indiană a sosit la Cairo pentru a
duce tratative privind procurarea de armament din R.A.U. pentru India.
ORIENTUL ARAB
La 06.11.[19]62, postul de radio Mecca a anunţat că Arabia Saudită a
hotărât să întrerupă relaţiile diplomatice cu R.A.U.
Armata arabo-saudită şi iordaniană a intensificat acţiunile de luptă la
graniţele de nord ale Yemenului. La acţiunile de luptă participă aproximativ
5000 oameni. Armata Yemenului, în cooperare cu forţe ale R.A.U., apără
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frontierele de nord folosind aviaţia şi flota. Se apreciază că armata arabo-saudită
şi iordaniană a pierdut până în prezent aproximativ 3000 oameni.
Împotriva regelui Hussein s-a încercat un atentat. După aceasta, 13
ofiţeri, din care 3 din garda personală a regelui, au fost arestaţi. Acţiunile
împotriva regelui Hussein, precum şi cele împotriva regelui Saud determină tot
mai mult pe aceştia să acţioneze mai hotărât pentru lichidarea regimului
revoluţionar din Yemen, socotit fiind ca un pericol pentru întreaga peninsulă
arabică.
Englezii apreciază că situaţia din Yemen a evoluat într-o luptă dintre
gruparea Iordania – Arabia Saudită, pe de o parte, şi Egipt – Yemen, pe de altă
parte, fiecare grupare fiind legată prin tratate militare. Cu ajutorul forţelor din
Arabia Saudită şi Iordania, Anglia speră în înfrângerea regimului revoluţionar
din Yemen şi, în acest scop, continuă să concentreze trupe engleze la frontiera
răsăriteană a Yemenului.
ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMA CUBEI
Din ascultarea posturilor de radio occidentale rezultă:
- Reprezentantul SUA la ONU, [Adlai] Stevenson, în urma unei discuţii
purtate cu secretarul general al ONU, U Thant, a declarat că guvernul american
nu va considera suficient desfiinţarea bazelor de rachete din Cuba şi va cere
executarea controlului la faţa locului. În acest scop, la 06.11.[19]62 a sosit la
New York fostul preşedinte al Crucii Roşii internaţionale, Paul Robert, care se
va întâlni cu U Thant, reprezentanţii sovietici şi cubani pentru a examina
măsurile ce ar putea fi întreprinse în vederea executării controlului.
- În noaptea de 05/06.11.[19]62, Organizaţia Statelor Americane a
aprobat un plan propus de Argentina, prin care se cere coordonarea forţelor
armate ale ţărilor ce fac parte din această organizaţie, pentru a putea face faţă
„pericolului” care există din partea Cubei.
- Potrivit declaraţiilor postului de radio Washington, avioanele IL-28
dislocate pe teritoriul Cubei şi controlul navelor care pleacă din Cuba, pentru a
se stabili dacă au fost îndepărtate „armele ofensive” de pe teritoriul acestei ţări,
vor constitui principalele probleme ale tratativelor cu Fidel Castro.
LOCŢIITORUL DIRECŢIEI DE INFORMAŢII
Colonel
(ss.) Ion Ciulei
Nr. 1858/D/07.11.[19]62
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• A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr.
4/1962, f. 1-615.

THE NUCLEAR WARHEADS OF ROMANIAN ARMY
AND THE CUBAN MISSILE CRISIS
(Abstract)
In recent years, historical research in the Romanian archives has revealed
several new aspects regarding the potential endowment of the Romanian Army with
Soviet nuclear missiles and the Cuban crisis in the fall of 1962. Thus, the Romanian
15

Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Biroului Politic al C.C. al P.M.R.
Pentru a reda acest amănunt, am utilizat caracterele italice.
– Raportul a ajuns la generalul Ion Tutoveanu, şeful Marelui Stat Major, care a
consemnat manu „Văzut” pe marginea din stânga a documentului, a semnat, l-a ştampilat şi a scris
data „7 NOEM 1962”. Apoi, documentul a fost trimis la generalul de armată Leontin Sălăjan, care
a consemnat manu „V[ăzut]” şi a semnat.
În aceeaşi zi, şeful Direcţiei Secretariat din M.F.A., colonelul Mircea Mrejeru, i-a trimis
raportul lui Andrei Păcuraru, şeful Direcţiei Treburi a C.C. al P.M.R, însoţit de o notă cu următorul
conţinut: „Tovarăşul ministru al Forţelor Armate ale R.P.R. vă trimite acest material pentru
informarea primului secretar al C.C. al P.M.R., tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, preşedintelui
Consiliului de Miniştri, tovarăşul Ion Gheorghe Maurer şi a celorlalţi tovarăşi din conducere”.
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 4/1962, f. 7.
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Minister of Armed Forces said in his report of 6 February 1962 that Marshal Andrey
Grechko envisaged the warheads of nuclear missiles which were requested in 1961 by
Romanian authorities would reach Romania beginning in 1963.
From another new document found in Bucharest it is possible to see that the
proposal to move the Soviet nuclear warheads to Romania beginning in 1963 was not
mentioned at all by Nikita Khrushchev in Moscow on 23 October 1962 during his
meeting with a Romanian delegation headed by Gheorghe Gheorghiu-Dej and Prime
Minister Ion Gheorghe Maurer. They had been returning by plane to Romania after their
visits to Indonesia, India, and Burma over the prior two weeks and their stop in Moscow
(for twenty hours) on October 23 had as a nominal reason a discussion with Khrushchev
about the results which the Romanian delegation obtained during the three visits. But the
Cuban crisis changed the planned agenda and Gheorghiu-Dej and Maurer were very
surprised by the events.
Keywords: communism, Cuba, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nikita Khrushchev,
nuclear missile, Romania, the Soviet Union, the United States of America.

REGULI PRIVIND EMIGRAREA PRIN ROMÂNIA
A CETĂŢENILOR DE RELIGIE MOZAICĂ DIN UNIUNEA
SOVIETICĂ ŞI POLONIA (5 OCTOMBRIE 1973)
∗

CEZAR AVRAM , PETRE OPRIŞ

∗

La 28 septembrie 1973, doi membri ai organizaţiei „As-Sa’iqa”
(„Furtuna”) – o facţiune politico-militară palestiniană înfiinţată în luna
septembrie 1966, în Siria, sub controlul Partidului Baas Arab Socialist – au luat
ca ostatici câţiva refugiaţi de religie mozaică din URSS, care se îndreptau cu
trenul către centrul de transfer al emigranţilor evrei, instalat de mai mulţi ani la
Castelul Schönau (la circa 30 de km sud de Viena, în imediata apropiere a
localităţii Schönau an der Triesting). Incidentul respectiv a avut loc în tren, la
frontiera dintre Austria şi Cehoslovacia.
În schimbul eliberării tuturor ostaticilor, palestinienii le-au solicitat
autorităţilor austriece să închidă centrul de la Schönau. Cancelarul austriac,
Bruno Kreisky, a fost de acord cu îndeplinirea cererii teroriştilor (centrul fiind
închis definitiv în luna decembrie 1973), fapt ce a stârnit nemulţumirea
prim-ministrului israelian, Golda Meir. Cei doi palestinieni au eliberat toţi
ostaticii şi s-au deplasat apoi cu un avion special în Libia1.
Reuniunea din 5 octombrie 1973 a Prezidiului Permanent a C.C. al
P.C.R. (a cărui stenogramă o redăm în continuare) a avut loc la o săptămână
după celebrul „ultimatum de la Schönau”. Cu acel prilej, Nicolae Ceauşescu a
obţinut acordul tuturor membrilor Prezidiului pentru a se transmite în mod
oficial ambasadorului Uniunii Sovietice, acreditat la Bucureşti, faptul că: „R.S.
România nu poate să asigure tranzitul evreilor care emigrează din URSS spre
Israel, având în vedere numărul mare al acestora, precum şi problemele pe care
le crează prin faptul că se dedau la manifestări antisovietice şi antisocialiste pe
teritoriul român”2.
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Ironia sorţii a făcut ca, a doua zi, trupele egipteane să traverseze prin
surprindere Canalul de Suez şi să atace unităţile militare israeliene, instalate în
Peninsula Sinai în timpul Războiului de Şase Zile (5-11 iunie 1967).
Este puţin probabil ca Nicolae Ceauşescu să fi cunoscut planurile de
război ale Egiptului şi Siriei şi să fi hotărât din timp ca reuniunea Prezidiului
Permanent al C.C. al P.C.R. privind tranzitul prin România al cetăţenilor de
religie mozaică din URSS şi Polonia, să se desfăşoare cu o zi înainte de
declanşarea celebrului Război de Yom Kippur (6-25 octombrie 1973). În opinia
noastră, liderul suprem al P.C.R. a dorit, la 5 octombrie 1973, doar să limiteze
tranzitul prin România al emigranţilor respectivi (care ajungeau în special în
Israel), după închiderea centrului de la Schönau, astfel încât statul român şi
cetăţenii săi să nu devină ţinte ale unor acţiuni organizate de diferite organizaţii
palestiniene împotriva Israelului şi a cetăţenilor de religie mozaică din Europa de
Est, care doreau să emigreze în Israel sau Occident.

ANEXĂ
5 octombrie 1973.
Stenograma şedinţei din 5 octombrie 1973 a Prezidiului Permanent al C.C. al
P.C.R., în cursul căreia s-a discutat despre cetăţenii evrei care intenţionau să
emigreze din URSS şi alte state socialiste în Israel, tranzitând România.
Stenograma
şedinţei Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. din ziua de 5 octombrie 1973
Au participat tovarăşii Nicolae Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil
Bodnăraş, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeţ.
Au fost invitaţi tovarăşii Emil Bobu, Nicolae Doicaru, Ion Cosma,
George Macovescu.
Şedinţa a început la orele 17.00 şi s-a terminat la orele 17.35.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Am primit o notă de la Ministerul de Interne
din care reiese că Israelul ar intenţiona ca tranzitul evreilor din Uniunea
Sovietică şi din alte ţări socialiste din Europa să se desfăşoare prin România. În
notă se spune că ambasadorul Israelului a fost şi la Ministerul de Externe şi se
spune că a fost şi la O.N.T. şi ar fi cerut sprijin în această direcţie şi că deja ar fi
început să tranziteze aceşti emigranţi prin România.
Este o problemă importantă asupra căreia trebuie să gândim.
Eu l-am întrebat şi pe tovarăşul Macovescu, care mi-a spus că nu
cunoaşte aşa ceva, şi pe [Ion] Cosma.
Tov. George Macovescu: Ambasadorul Israelului a fost în ultima vreme
de două ori la M.A.E., dar nu a ridicat această problemă. A fost la tovarăşul
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Maurer şi la tovarăşul [Ştefan] Voitec, unde a trimis o notă, unde se vorbeşte
despre această problemă, dar el nu a ridicat-o.
La 28 septembrie, un reprezentant – nu ambasadorul – a venit la M.A.E.
şi a spus că ei sunt informaţi că un grup de terorişti arabi ar organiza un atac
împotriva evreilor care trec prin România şi că ei sunt în legătură cu un colonel
Ionescu, care răspunde în cadrul relaţiilor oficiale de garantarea securităţii
cetăţenilor evrei şi că ei cer măsuri pentru protejarea evreilor care trec prin
România. Reprezentantul nostru a spus că nu ştim nimic despre acest lucru şi am
anunţat pe tovarăşul [Emil] Bobu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Era un funcţionar al ambasadei?
Tov. George Macovescu: Da.
Tov. Emil Bobu: Nu am aflat încă cine a venit la Ministerul de Interne.
Am raportat că după ce s-a luat hotărârea de către guvernul austriac de a nu mai
permite tranzitul prin Viena, noi am luat măsuri în vederea unor eventuale
acţiuni. Suntem informaţi că s-a încheiat o minută cu O.N.T., ca să se
contracteze un hotel care să poată caza, în intervalul de tranzit, evreii care sosesc
[în România] până când găsesc bilete la avion sau tren.
Tov. Emil Bodnăraş: S-a încheiat o astfel de minută?
Tov. Emil Bobu: Încă nu am reuşit să vedem dacă acest lucru a fost
făcut.
Tov. George Macovescu: În ce priveşte regimul de tranzit, se oferă
vizele de tranzit la aeroport sau la frontieră ca pentru orice cetăţean.
Tov. Nicolae Doicaru: Ce cunosc în problema respectivă. De circa două
luni în urmă, noi am fost sesizaţi că au început să tranziteze prin România, în
principal din Uniunea Sovietică, evrei care au aprobarea statului respectiv pentru
a emigra.
Tov. Emil Bodnăraş: Vin prin Ungheni?
Tov. Nicolae Doicaru: Da. Vin apoi la Bucureşti şi pleacă mai departe.
La început, cifra celor care veneau era nesemnificativă, ca în ultima perioadă
acest număr de cetăţeni care tranzitează să se îngroaşe tot mai mult, ba, acum
vreo patru zile – noi avem legături cu ei printr-un reprezentant al nostru, care
ţine legătura cu un reprezentant al ambasadei – acest reprezentant oficial a cerut
o întâlnire oficială în cadrul căreia colonelul nostru a fost informat despre toată
această situaţie, că, în urma măsurilor luate de austrieci, în urma acţiunilor care
se întrevăd pe plan european de a opri plecarea evreilor către Israel prin alte ţări,
ei deja au hotărât ca, încetul cu încetul, să sporească numărul celor care
tranzitează prin România, lucru pe care noi îl sesizasem. Simultan, s-au primit
informaţii care arată că arabii, este vorba de elemente teroriste, orientate pe baza
datelor pe care le deţin că evreii încep să tranziteze prin România, deja şi-au
făcut obiective pentru a acţiona, aşa după cum au făcut şi în alte ţări, împotriva
evreilor care trec pe aici. Astfel că au început să caute prin gări şi au căutat să
identifice şi un hotel unde ambasada Israelului a închiriat 10-15 camere pentru
cazarea celor care trec pe aici. Ei doresc să mărească acest număr de camere
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pentru a putea caza mai mulţi, până când aceştia găsesc bilete de tren sau de
avion.
Tov. Emil Bodnăraş: Ce înseamnă numărul acesta mărit?
Tov. Nicolae Doicaru: În unele cazuri, se ridică până la 100 de persoane
pe zi.
Tov. Ilie Verdeţ: Sunt numai din Uniunea Sovietică sau şi din alte ţări?
Tov. Nicolae Doicaru: În principal din Uniunea Sovietică, dar vin şi din
Polonia şi Ungaria, motivându-se că singurii care au legătură cu compania
israeliană „El-Al” suntem noi.
Vizele se dau ca pentru orice cetăţean, pe baza actelor pe care le au,
fiind vorba de o cutumă internaţională. Rare sunt excepţiile unde se întâmplă
altfel, dar, fiind vorba de cetăţeni ai unor ţări socialiste, nu s-au pus măsuri
restrictive.
Tov. Emil Bodnăraş: Austriecii făcuseră un lagăr de triere.
Tov. Gheorghe Rădulescu: Au trecut mulţi?
Tov. Nicolae Ceauşescu: 2000 şi ceva în anul acesta, din Uniunea
Sovietică.
Ia spune, Cosma, ce aţi aflat?
Tov. Ion Cosma: Se fac servicii de hotel şi transportul la aeroport.
Tov. Emil Bodnăraş: Este încheiată vreo minută cu cineva?
Tov. Ion Cosma: Nu. Ei vin aşa cum vine orice cetăţean. Nu am stabilit
precis dacă cei de la ambasadă au fost la agenţie (Oficiul Naţional de Turism –
nota P. Opriş).
Tov. Gheorghe Rădulescu: Stau multe zile?
Tov. Ion Cosma: În funcţie de cum găsesc bilete la avion sau la tren.
Tov. Emil Bodnăraş: Cu ce plăteau?
Tov. Ion Cosma: Cu valuta dată de ambasada Israelului. Ambasada
Israelului plătea toate serviciile.
Tov. Emil Bodnăraş: La preţuri obişnuite?
Tov. Ion Cosma: Sigur, la tarifele obişnuite.
Tov. Nicolae Doicaru: Aş preciza că la tovarăşii de la Ministerul
Turismului a fost un reprezentant al ambasadei. Dacă este necesar, în maxim o
oră putem să vedem cine a fost şi când a fost şi ce problemă a ridicat la
Ministerul Turismului, dacă este necesar.
Totodată, raportez că deja în presa din unele ţări capitaliste au început să
apară articole care se referă la aceste măsuri, cereri pe care le-au adresat cei de la
ambasada Israelului.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ce ziceţi?
Tov. Emil Bodnăraş: Poate să se vorbească cu ambasadorul Israelului.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ambasadorul Israelului pleacă, dar a spus că a
auzit despre aceste lucruri, dar el nu crede că România poate să facă aşa ceva.
Tov. Gheorghe Rădulescu: Băiat isteţ!
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Tov. Emil Bodnăraş: Pe unde să meargă, totuşi, aceşti oameni în Israel?
În alţi ani treceau pe la noi?
Tov. Nicolae Doicaru: Plecau cu avioanele „Aeroflot”-ului direct la
Viena.
Tov. Manea Mănescu: Acolo era centrul lor.
Tov. Virgil Trofin: La noi erau puţini cei care plecau.
Tov. Ilie Verdeţ: Închizându-se Viena, se opresc aici şi pleacă de aici
mai departe.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Propun să comunicăm sovieticilor că o să-i
oprim la graniţă. România nu poate să devină centrul de tranzit pentru emigranţi.
Scurt. Să se dea imediat dispoziţii la graniţă şi să vedem pe ce bază O.N.T.-ul a
încheiat asemenea tranzacţie. Una este ceea ce am aprobat pentru cei care pleacă
de la noi, dar nimeni nu a dat aprobarea O.N.T-ului să încheie asemenea
tranzacţie cu ambasada Israelului. Trebuie să anchetăm şi să vedem cine a dat
această aprobare.
Tov. Emil Bodnăraş: Au încheiat un contract cu vreun hotel?
Tov. Ion Cosma: Nu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Acest lucru să fie valabil şi pentru celelalte
ţări: şi pentru Polonia, şi pentru Ungaria.
Tov. Emil Bodnăraş: Numai pentru evrei?
Tov. Nicolae Ceauşescu: Da.
Tov. Emil Bodnăraş: Poate să spună că tranzitează spre Istanbul.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ei au permis de plecare definitivă şi se vede
aceste lucruri (sic!). Ceilalţi nu tranzitează pe la noi pentru că ei au cu Turcia
linie directă, nu trebuie să treacă prin România.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Situaţia este, într-adevăr delicată, pentru că,
până la sfârşitul sfârşitului, în felul acesta plecăm căpăţâna în faţa unor
organizaţii teroriste care acţionează. Aceasta este, într-adevăr, o socoteală care
merită să fie ţinută în atenţie. Pe de altă parte, merită să fie luată în seamă şi
situaţia că este foarte probabil că această socoteală să fie pusă la cale, adică,
cineva are interesul să ne pocnească pentru că, şi într-un caz, şi în altul, tot
pocnit ieşi şi dintr-o parte, şi din cealaltă. Şi atunci problema aceasta este, întradevăr, foarte delicată.
Tov. Emil Bodnăraş: De o parte sunt arabii, de cealaltă parte ceilalţi.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceasta este situaţia. Omul de fapt
călătoreşte, nu se opreşte în ţară, este un act normal şi toată lumea se va întreba
de ce să înlături un act normal.
Pe de altă parte, acest act normal poate să aducă bătaie de cap datorită
faptului că aceştia sunt dispuşi să facă acte teroriste. Poate că din acest punct de
vedere ar fi bine să nu dăm publicităţii.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Eu nu spun să dăm publicităţii. Să luăm
măsuri, dar să le spunem sovieticilor că nu acceptăm tranzitul. România nu are
condiţii. Ce, este mai normal (sic!) să vină din Polonia şi să plece mai departe?
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Şi nu este normal nici din Uniunea Sovietică, pentru că cetăţenii care merg la
Paris sau în Turcia nu vin pe aici. Deci, nu este vorba de un tranzit obişnuit.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Nu ştiu dacă acest lucru nu ar fi bine să se
discute cu ambasadorul lor!
Tov. Nicolae Ceauşescu: Aş propune ca ambasadorului să nu i se spună
nimic şi numai dacă vine el să ridice problema, atunci vom discuta.
Tov. Gheorghe Rădulescu: Şi iar încep speculaţile în presa occidentală!
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Trebuie ţinut seama că poate fi un gest
limitat. Clar este că existenţa acestui gest dă o anumită justificare măsurilor pe
care noi le-am luat pentru că nu avem nevoie să se facă acest război pe teritoriul
nostru. Şi dacă la un moment dat se va pune şi problema aceasta, va trebui să se
lămurească şi acest lucru, aşa că, din acest punct de vedere, poate că este mai
bine să facem aşa.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ai noştri, cei cărora le dăm voie să plece, să
plece normal.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Să le spunem sovieticilor şi să-şi organizeze
tranzitul.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Dacă mai vin [evrei] în România, îi întoarcem
[în ţările de unde au plecat].
Tov. Gheorghe Rădulescu: Se află imediat!
Tov. George Macovescu: Aici trebuie măsuri practice. Lucrurile se
petrec aşa: Uniunea Sovietică şi celelalte ţări dau vize de ieşire, nu de tranzit
prin România. Cetăţeanul care a primit viza se urcă în avionul care îi convine.
Deci, măsurile sunt la noi, nu la ei.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Noi să spunem guvernului sovietic că nu-i
primim pe aeroport. Avionul poate să stea; dacă vor, să stea în avion până pleacă
cu el.
Tov. George Macovescu: Trebuie să le spunem măsurile practice.
Răspunsul lor poate fi acesta: eu i-am dat viză de plecare, nu mai este cetăţeanul
nostru.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceasta este perfect aşa.
Tov. George Macovescu: Şi aici trebuie să am replica.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Uite care este. Acesta este un cetăţean
căruia i-ai dat dreptul să emigreze într-un anumit loc. A fost până acum
cetăţeanul dumitale. Este adevărat că este liber să treacă pe unde vrea, dar eu îţi
spun că această trecere a emigranţilor îmi provoacă greutăţi şi nu pot să tolerez
acest lucru.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Şi apoi se dedau şi la manifestaţii.
Tov. Emil Bobu: Sunt deja câteva cazuri când aceşti evrei, pe tren,
adresează epitete la adresa Uniunii Sovietice, strigă „jos colhozurile, ne-am
săturat de ele” şi nu vrem să se petreacă pe teritoriul nostru.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cred că Securitatea ar trebui să-i pună să
cânte [melodia] „Cu lăutarii după mine”.
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Tov. Nicolae Ceauşescu: Sau să strige: „plecăm în Israel să facem şi
acolo colhozuri”.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Problema trebuie privită cu seriozitate
pentru că problema se poate discuta cu sovieticii.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Cu sovieticii trebuie discutat, la fel şi cu
ceilalţi, că le punem în vedere că România nu poate asigura acest lucru. Ei nu au
ce căuta în Bucureşti din alte ţări. Să le punem, pur şi simplu, în vedere acest
lucru.
Tov. Emil Bodnăraş: Polonezii au şi ei linii internaţionale.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Cred că ar fi bine să stăm de vorbă şi cu
ambasadorul Israelului.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Când va veni el. Să nu lăsăm să se vadă că este
o problemă. Dacă vine el să o ridice, atunci să discutăm.
Tov. Emil Bodnăraş: Şi eu cred că deocamdată nu este cazul să stăm de
vorbă cu el.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Este pur şi simplu o problemă cu sovieticii.
România nu poate să asigure acest tranzit şi să le spunem să-l facă prin altă
parte. Dacă Uniunea Sovietică o să spună că din cauza românilor nu se face,
atunci o să vedem. Pentru ce să facem noi o problemă?
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dacă ei îi trimit prin România, ei merg prin
România, nu pentru că nu găsesc avion în altă parte. Eu cred că dacă ar pleca la
Paris sau Viena, ar găsi mai multe avioane.
Tov. Gheorghe Rădulescu: Poate plătesc mai mult pe acolo.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Da de unde. Pot să fac pariu cu tine că dacă
cerem de trei ori mai mult, plătesc de trei ori mai mult.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Aşa este, pentru ei nu este o problemă lucrul
acesta. Este clar că nici Franţa nu este dispusă să facă tranzitul acesta.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aici este ceea ce mi se pare mie lucrul pe
care trebuie să-l avem în vedere pentru că, dintre toate ţările, ţara care poate avea
cele mai multe dezagremente suntem noi şi, dacă suntem noi ţara cu cele mai
multe dezagremente, suntem în drept să spunem [ca tranzitul] să se facă prin ţara
care are cele mai puţine.
Tov. Gheorghe Rădulescu: Ai noştri pleacă normal.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Ei vor să facă un centru de tranzit, de fapt. Să-i
adune din Polonia, din Uniunea Sovietică şi aşa mai departe. Uniunea Sovietică
poate să-i trimită spre Turcia. Nu este vorba de cei care pleacă normal, cu
avionul, pentru că aceştia sunt puţini şi am putea să închidem ochii.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Uniunea Sovietică poate să-i trimită spre
Ierusalim sau Tel Aviv. Se va ridica problema şi se va şti că noi am fost
împotriva acestui lucru şi vor fi oameni care vor spune „deci, îşi pleacă capul în
faţa unor terorişti”.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu este vorba numai de terorişti, ci de întreaga
lume arabă.
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Tov. Ion Gheorghe Maurer: Şi poate să spunem că sunt manifestaţii
împotriva Uniunii Sovietice.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Putem să spunem şi acest lucru. Să-i trimită
direct în Statele Unite [ale Americii] pentru că au curse directe, au şi avioane
bune.
Tov. Emil Bodnăraş: Poate să-i trimită direct şi în Israel.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Eu am avut o discuţie destul de lungă cu
ambasadorul, dar nu mi-a spus nimic.
Tov. Ion Păţan: Dacă era soluţionată, de ce să mai spună![?]
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Dar putea să spună mulţumesc.
Tov. Nicolae Ceauşescu: De ce să spună mulţumesc, în momentul în
care plăteşte în valută O.N.T.-ului, care, de fapt, el ar trebui să spună[?]
Tov. Emil Bodnăraş: Cam câţi evrei au trecut din Uniunea Sovietică?
Tov. Nicolae Doicaru: Pe an, ei dau drumul cam la 45 mii, după câte
cunoaştem noi.
Tov. Ilie Verdeţ: Pe la noi au trecut puţini.
Tov. Nicolae Doicaru: Da, plecau prin Viena.
Tov. Ilie Verdeţ: Pe la noi au trecut câteva mii.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să le spunem că, în ultimul timp, un mare
număr de evrei pleacă din Uniunea Sovietică, vin la noi şi se dedau la
manifestaţii antisovietice, antisocialiste, ne crează probleme.
Astăzi, Macovescu să-l cheme pe ambasadorul sovietic şi să-i spună.
Dacă nu este el, să-i spună unuia de acolo, că află el.
Tov. George Macovescu: Eu atrag atenţia asupra unui lucru: la frontiera
terestră se poate face lucrul acesta. La aeroport, trebuie să ne aşteptăm că, dacă
nu fac arabii acte teroriste, pot să facă alţii acest lucru. Sunt mai mulţi cetăţeni în
avion.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Cu avionul vin puţini şi avionul vine de două
ori pe săptămână.
Tov. George Macovescu: Trebuie ca şi tovarăşii să ia măsuri.
Tov. Paul Niculescu-Mizil: Şi sovieticii trebuie să găsească soluţii.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Avionul nostru să nu vândă biletele pentru
aceste persoane (sic!).
Tov. Paul Niculescu-Mizil: Cu „Aeroflot”-ul putem discuta.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Avionul lor pot să ia puţini oameni (sic!). Să
nu acceptăm curse speciale. Dacă vin 2-3, nu este o problemă.
Tov. George Macovescu: La frontiera terestră nu este o problemă.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Ţinând seama de raporturile care există
între ţările socialiste, putem să le spunem că, din cauza acestei prietenii, să nu
faceţi acest lucru.
Tov. Ion Cosma: Cei mai mulţi vin cu trenul.
Tov. Emil Bodnăraş: Celor câţiva care vin cu avionul le dăm drumul
până se reglementează.
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Tov. Nicolae Ceauşescu: Nu este o problemă cei care vin cu avionul,
putem să-i lăsăm, dar să nu se transforme într-o trecere masivă prin România.
Tov. George Macovescu: Înţeleg că trebuie să vorbesc şi cu polonezul, şi
cu ungurul.
Tov. Nicolae Doicaru: Poate să mai aşteptăm puţin.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să discutăm cu sovieticii. Să se ia măsuri la
graniţă; cu avionul vin mai puţini.
Tov. Nicolae Doicaru: Să nu-i punem pe toţi în aceeaşi situaţie.
Tov. Emil Bodnăraş: De la noi cum pleacă ei în Israel?
Tov. Nicolae Doicaru: Unii cu avionul, alţii cu trenul.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Este un avion israelian direct care vine aici.
Tov. George Macovescu: Mai duce şi TAROM-ul.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Cu ai noştri sunt alte situaţii.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Aceştia sunt ovreii noştri.
Tov. Paul Niculescu-Mizil: Cred că este bine să le spunem şi
polonezilor.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Să le spunem deocamdată sovieticilor.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Şi din Uniunea Sovietică, dacă ar avea cea
mai mică bunăvoinţă, ar putea să-i treacă pe oriunde ar vrea.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Dacă o să mai riposteze, o să riposteze peste
tot că nu-i lăsăm pe evrei să plece. Vom vedea. Pe linia securităţii, să se ia
măsuri cu grupele teroriste ca să nu pătrundă în ţară, aşa cum am mai discutat.
Tov. Ion Gheorghe Maurer: Măsurile care au fost luate până acum au
fost eficace, dar dacă se produce tranzitul masiv va fi mai greu.
Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine.
Atunci putem să ridicăm şedinţa.
• Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie,
dosar nr. 144/1973, f. 3-26.

THE EMIGRATION RULE THROUGH ROMANIA OF JEWISH CITIZENS OF
THE SOVIET UNION AND POLAND (OCTOBER THE 5TH, 1973)
(Abstract)
On September 28, 1973, two members of the Palestinian “As-Sa'iqa” (“Storm”)
organization took as hostage a few a Jewish refugees from USSR, headed by train to the
center of the emigrants transfer installed on Schönau Castle (about 30 km south of
Vienna, near Schönau an der Triesting village).
A week later, Nicolae Ceausescu obtained the consent of all participants in the
meeting of the Permanent Presidium of the Central Committee of the Romanian
Communist Party (October 5, 1973) for telling to the Soviet ambassador from Bucharest
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that Romania does not provide the transit of Jews emigrants from the Soviet Union to
Israel because of their large number and of their anti-Soviet and anti-socialist
manifestations in Romania.
Keywords: Ceauşescu, Israel, Poland, Romania, Soviet Union.

FRAUDE ÎN PROCESUL DE ADMITERE LA INSTITUTUL DE
MINE DIN PETROŞANI (1976-1978)
MATEI GHEBOIANU

∗

În perioada comunistă1, învăţământul superior a cunoscut diferite etape
de evoluţie, începând cu promovarea unui învăţământ de factură stalinistă, unde
„dosarul” candidatului era mai presus de cunoştinţele ştiinţifice deţinute, iar
activitatea în „folosul” partidului înlocuia cu brio diploma de bacalaureat sau
echivalentul acesteia. Treptat, învăţământul superior românesc a intrat pe un
făgaş al „normalităţii” comuniste, iniţiindu-se procesul de formare a unor
profesionişti; aceste acţiuni se petreceau cu precădere în învăţământul tehnic,
unde ideologia comunistă nu putea ţine locul, în totalitate, formulelor standard.
În schimb, învăţământul universitar, cu precădere specializări precum istorie,
filosofie, psihologie, sociologie erau considerate ca având un grad ridicat de
ideologie şi de transmitere a acesteia către noua generaţie, în condiţiile în care
majoritatea covârşitoare a acestor absolvenţi „beneficiau” de cel puţin un stagiu
de profesorat.
Astfel, la mijlocul şi sfârşitul anilor 1960, se puteau prezenta la
admiterea în învăţământul superior „absolvenţii cu diplomă ai şcolilor medii
tehnice, cei cu examen de bacalaureat sau echivalentul acestuia, iar la
învăţământul fără frecvenţă se puteau înscrie oamenii muncii care au absolvit
liceul cu diplomă de bacalaureat”2. În anii 1970 şi 1980, la concursul de
admitere pentru învăţământul superior seral şi fără frecvenţă se puteau înscrie
candidaţii care, pe lângă condiţiile amintite mai sus, „fac dovada că sunt
încadraţi în muncă”.
Odată cu introducerea unui examen de admitere, care punea accentul pe
evaluarea cunoştinţelor şi selectarea celor mai buni candidaţi, se părea că a fost
depăşită perioada în care apartenenţa socială era dominantă. Chiar dacă
ideologia comunistă promova corectitudinea şi egalitatea între diversele medii
sociale, au existat mai multe cazuri de fraudare a examenului de admitere, unde
au fost implicaţi de la rectori, decani, profesori până la cadre ale partidului
comunist.
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Admiterea în învăţământul superior, 1968, editată de „Revista Învăţământului
superior”, Bucureşti, 1968, p. 61.
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Un astfel de caz vom expune în rândurile următoare, o fraudă în care au
fost implicate persoanele cu funcţiile cele mai înalte din ierarhia unei
universităţi. Astfel, vom analiza modul în care se puteau realiza aceste nereguli,
care erau persoanele implicate, precum şi funcţiile şi statutul deţinute de acestea
la nivel instituţional sau local, dar şi beneficiarii acestor ilegalităţi. La finalul
lunii septembrie 1978, o comisie formată din persoane care aparţineau de
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de
propagandă a C.C. al P.C.R. s-au deplasat la Institutul de Mine din Petroşani
pentru a verifica modul în care a decurs examenul de admitere. În urma realizării
verificărilor la nivel birocratic, dar şi a discuţiilor avute cu mai multe persoane
implicate în procesul de admitere, comisia a constatat mai multe nereguli, care
au dus la vicierea rezultatului admiterii pentru un număr de candidaţi.
Neregulile sesizate de comisia de la Bucureşti nu s-au mărginit doar la
admiterea din anul 1978, ci, în urma unui autodenunţ al decanului Facultăţii de
Mine, Gheorghe Simionescu3, au fost aduse la suprafaţă realizarea unor astfel de
practici încă din anul 1976. Documentarea acestui articol a fost realizată în
Arhiva Ministerului Educaţiei, unde au fost păstrate o serie de documente, create
în acea perioadă.
În cadrul Institutului de Mine din Petroşani, de-a lungul timpului, se
realizase o întreagă caracatiţă a „fraudării” admiterii. Participanţii implicaţi în
acest proces sunt, pe de o parte, cadrele didactice ale Institutului, la care se
adaugă reprezentanţii partidului, iar pe de altă parte, sunt cei care încercau
obţinerea unor privilegii.
În urma controlului, realizat de către persoanele desemnate de la
Bucureşti, au fost găsite vinovate următoarele persoane: rectorul Institutului,
Constantinescu Ilie, decanul Facultăţii de Mine, Gheorghe Simionescu,
secretarul Comitetului de partid pe institut, Aurel Suciu, aceştia fiind destituiţi
din funcţie. De asemenea, au mai fost implicate şi o serie de cadre didactice, care
făceau parte din comisia de corectare.
Printre acuzaţiile aduse celor menţionaţi amintim:
– „nu s-au luat măsuri pentru asigurarea securităţii lucrărilor în timpul
corecturii, fapt care a permis şi unele intervenţii, de natură subiectivă, în
lucrările unor candidaţi vizaţi să promoveze;
– după deschiderea lucrărilor s-au verificat unele dintre acestea cu
scopul vădit de a se ridica nota;
– s-au făcut modificări în cataloagele de examen şi pe lucrări, iar în
unele cazuri s-au rupt şi întocmit borderourile iniţiale pe care au fost trecute
notele la prima verificare;

3

Arhivă Ministerul Educaţiei, Fond Permanent, dosar 295/1978.
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– cataloagele de examen au fost scoase din instituţie înainte de a se
încheia media ultimului admis şi a se afişa rezultatele, pentru a fi prezentate,
spre informare, primului secretar al Comitetului municipal de partid Petroşani”4.
În urma anchetei, au fost păstrate declaraţiile celor incriminaţi, rectorul
Constantinescu şi decanul Simionescu, precum şi raportul de control. Din
declaraţia rectorului Constantinescu, înainte de finalizarea procesului de
admitere, acesta „împreună cu secretarul de partid al Institutului, Suciu, însoţiţi
de alte persoane s-au deplasat la prim-secretarul municipiului pentru a-i prezenta
lista celor admişi. Prim-secretarul le-a indicat numele a doi candidaţi ale căror
lucrări ar trebui «revizuite». Întorşi la Institut, aceştia au dus la îndeplinirea
ordinului pe linie de partid, numai că au «revizuit» 6 lucrări. Odată terminat
procesul de admitere, cele şase persoane au fost declarate admise, iar altor şase li
s-a scăzut media, pentru a putea duce la îndeplinire sarcinile şi obligaţiile
trasate”5. În conformitate cu practicile şi metodele comuniste, rectorul îşi
recunoaşte vina.
Decanul Simionescu, de-a lungul celor trei ani, realizase o serie de
adnotări personale despre procesul de admitere din cadrul Institutului. În
momentul descoperirii fraudelor, în toamna anului 1978, pentru a-şi reduce
implicarea în acestea, le prezintă sub forma unui autodenunţ. Prin acest gest,
încearcă să-şi minimalizeze implicarea în cadrul acestui proces de fraudare şi se
prezintă ca o victimă a sistemului.
Din autodenunţul său reiese faptul că o serie de persoane au fost
implicate an de an la realizarea acestor „favoruri”, dintre care amintim: primsecretarul municipiului, secretarul de partid al Institutului, având o mare
influenţă şi fiind unul dintre artizanii acestor fraude, rectorul Institutului, o serie
de profesori care participau la supravegherea sau la corectarea lucrărilor. De
aceste acţiuni erau conştiente şi alte persoane, inclusiv preşedinţii organizaţiilor
studenţeşti ale partidului. Totodată, cei cărora li se ofereau servicii erau
notabilităţi locale, dintre care amintim: şeful miliţiei, lucrători ai Securităţii de la
nivel local, directori ai unor întreprinderi din regiune.
Pentru cele mai multe dintre cazuri, filiera era una bine pusă la punct:
prim-secretarul municipiului – secretarul de partid al Institutului – rectorul –
decanii facultăţilor. Prim-secretarul de partid reprezenta forma de conducere6
supremă la nivel local, iar cel de la nivelul municipiului încerca să exercite o
influenţă la fel de ridicată, precum prim-secretarii de judeţ7. Astfel că, pe lângă
4

Ibidem.
Ibidem.
6
Pentru mai multe detalii, vezi: Daniel N. Nelson, Democratic Centralism in Romania.
A Study of Local Communist Politics, East European Monographs Boulder, 1980; Mary Ellen
Fischer, Nicolae Ceauşescu. A Study in Political Leadership, Lynne Rienner Publishers, Boulder
& London, 1989.
7
Pentru mai multe detalii, vezi Andrei Florin Sora, Viaţa politică locală în comunism şi
actorii ei: prim-secretarii Comitetelor judeţene ale PCR, 1968-1989 (manuscris).
5
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rolul său de coordonare de la nivelul municipiului, acesta încerca să conducă şi
să se implice în toate activităţile desfăşurate în subordinea sa. De asemenea,
secretarul de partid al Institutului, în cazul de faţă Aurel Suciu, era cel care se
implica şi organiza întregul proces de fraudare. Totodată, era persoana care era
implicată şi în conducerea echipei de rugby, Ştiinţa Petroşani, una dintre
echipele fruntaşe ale campionatului naţional8. De altfel, în declaraţiile lui
Simionescu, în fiecare an secretarul Suciu propunea spre admitere unul sau mai
mulţi sportivi. Promovarea acestor cazuri de sportivi era argumentată de
susţinerea sportului local la un nivel cât mai ridicat în competiţiile naţionale.
O astfel de situaţie s-a întâlnit în vara anului 1976, când la concursul de
admitere s-au prezentat doi fotbalişti ai clubului Dinamo Bucureşti, Florea
Dumitrache şi Iosif Cavai, nume cunoscute în plan sportiv la nivel naţional, care
vor deveni jucătorii echipei din Petroşani9. Acest caz a mers tot pe filierea
prim-secretar – rector – secretarul de partid al Institutului – decan – profesori
implicaţi în comisie. Unul dintre profesori vorbeşte imperativ despre faptul că
cei doi „trebuie să intre!”, pe când preşedintele CUASC (Comitetul Uniunii
Asociaţiei Studenţilor Comunişti) pe institut face pariu cu preşedintele CUASC
pe Facultatea de Utilaj că fotbaliştii vor intra10.
O altă persoană importantă în acest mecanism este rectorul Institutului.
Fără acordul şi „binecuvânarea” acestuia nu se puteau realiza astfel de fraude.
Implicarea acestuia nu era totdeauna una făţişă, ci era suficient să treacă cu
vederea unele nereguli în procesul de admitere sau să delege unele
responsabilităţi decanilor implicaţi.
Lanţul celor implicaţi continuă cu decanii şi profesorii care luau parte la
procesul de admitere, fie că este vorba despre supraveghetori, corectori sau
membri ai comisiei de admitere, responsabili cu realizarea calculelor mediilor
finale şi stabilirea candidaţilor admişi.
Persoanele care beneficiau de aceste privilegii deţineau poziţii la nivel
local şi judeţean. Astfel, conform celor afirmate de către Simionescu, la
admiterea din septembrie 1977 s-au stabilit anterior începerii examenului care
sunt persoanele care vor trebui susţinute. La discuţie au participat rectorul,
secretarul de partid, decanul Simionescu, precum şi o altă persoană din
conducerea institutului11.
Persoanele vizate să fie ajutate aveau următorul sprijin:

8
http://www.rugby.ro/index.php?pag=articol&titlu=stiinta-petrosani-aniverseazasambata-60-de-ani-de-rugby:-fostele-glorii-vin-sa-joace-pe-stadionul-stiinta&id=14046&page=70
accesat în data de 06.10.2013.
9
http://fotbalulromantic.wordpress.com/2011/08/03/antrenori-care-au-contribuit-laistoria-echipei-de-fotbal-jiul-petrosani-traian-ionescu-antrenorul-fara-jumatati-de-masura/ accesat
în data de 06.10.2013.
10
Arhivă Ministerul Educaţiei, Fond Permanent, dosar 295/1978.
11
Ibidem.
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– „prim-secretarul municipiului, Negruţ – pentru fiul fotbalistului
Boca, precum şi Negruţiu – o rudă apropiată;
– de la judeţ: Moga, Răceanu şi Bulgarea;
– de la cineva din Ministerul Educaţiei şi Învăţământului;
– de la secretarul de partid pe Institut – un număr de 4 rugbişti şi alţi 8
sportivi din regiune. Un total de 33-35 de persoane care trebuiau admise,
indiferent de nota şi nivelul de pregătire al acestora”.
De altfel, la admiterea din iulie 1978, Simionescu notează câteva nume
care au beneficiat de acest ajutor, aceştia provenind pe filierele amintite: „În
cifra «precară» de admişi 80 din 829 la ingineri nu lipsesc câteva nume şi
situaţia notelor spune totul despre ajutorul care li s-a dat. Sunt admişi: Bucan,
Corneliu Octavian (rugbişti), Dîrnu şi Ştef (fii de securişti)”12.
Odată ce lista persoanelor care trebuiau „susţinute” era realizată, erau
puse la punct şi metodele prin care aceştia beneficiau de ajutor. Astfel că, la una
dintre întâlnirile avute între rector, secretarul de partid al Institutului, decanul
Simionescu şi unul dintre prorectori, s-au stabilit procedeele pe care le vor
utiliza. Dintre acestea, amintim:
– „numirea orientată în săli, deci puşi şefi de sală «oameni de
încredere» – problema rezolvată de Suciu (secretarul de partid al Institututlui);
– oamenii de încredere nu vor trage linii roşii de anulare (astfel că
lucrările nu erau închise şi se putea reveni asupra lor prin completarea unor
subiecte care nu fuseseră rezolvate de candidat);
– se va aranja ca oamenii de încredere să aducă lucrarea sau lucrările
vizate la coada teancului;
– să nu se amestece lucrările şi să rămână la teancuri compacte, aşa
cum vin din săli;
– să încerce fiecare dintre cei implicaţi ca la trecerea prin săli să se
repereze lucrările candidaţilor vizaţi”13.
După cum putem observa, procesul de fraudare era foarte bine pus la
punct. Se foloseau întotdeauna „oameni de încredere”, pentru a nu da impresia
realizării unor fraude.
Dacă metodele prezentate anterior nu puteau fi duse la îndeplinire, se
utilizau altele, încercate de-a lungul timpului. Astfel că, profesori care nu
participau în timpul derulării examenului în sală, ca supraveghetori, erau lăsaţi
să stea în incinta institutului, de unde transmiteau prin intermediul cadrelor
didactice desemnate să supravegheze buna desfăşurare a concursului „fiţuici” cu
rezolvarea subiectelor. Acestea erau plasate prin bunăvoinţa supraveghetorilor
de sală candidaţilor „privilegiaţi”. În alte cazuri erau aduse „lucrări din afara
sălii de concurs, făcute de candidat pe formular în regulă (obţinut de la persoane
din comisie ce circulă neînsoţite şi au acces la formulare), acest lucru se putea
12
13

Ibidem.
Ibidem.
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realiza chiar în cabinetele vecine sălilor de concurs, care nu erau sigilate. În
schimbul unei lucrări ce venea de afară se putea anula vechea lucrare de către
responsabilul de sală, om de încredere”14. Dacă nici acestea nu puteau fi puse în
practică, se realiza „însemnarea unor lucrări, prin anularea din greşeală, astfel că
se ştia unde trebuie să se intervină”15.
După cum putem observa, exista o gamă variantă de metode de fraudare,
care erau duse la îndeplinire de un număr destul de ridicat de cadre didactice. În
acest caz, nu putem vorbi despre incidente punctuale, ci despre o problemă de
sistem.
În urma controlului, realizat de către reprezentanţii de la Bucureşti, s-a
ajuns la concluzia că un număr de şase candidaţi au fost favorizaţi în cadrul
examenului de admitere.
Tabel cu lista celor cărora li s-a mărit media, fiind declaraţi admişi16
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Nume şi prenume
Banacu V. Cristian
Silviu
Bonea T. Ionel

Categoria socială

Inginer IGSPSMS
Bucureşti (PCR)
Muncitor Fab. De
Mezeluri (F.P.)
Bucureşti
Faur S. Dan
Dir. General C. Sid.
Hunedoara (PCR)
Iliaşa C. Tiberiu
Tehnician E.M.
Deva – PCR
Simon N. Dorin
Inginer – Într. M.
Orăştie – F.P.
Vâlceanu
C.
Muncitor la Arta
Aurelian
Casnică Tismana –
F.P.

Media
iniţială
7,99

Media după
modificare
8,33

6,05

6,11

7,42

8,28

6,02

6,11

6,52

8,28

5,79

6,11

După cum putem observa din tabelul anterior, dintre cele şase persoane
„privilegiate”, trei aveau nevoie să primească bonusuri pentru a fi declarate
admise. Dintre aceştia, doi erau rugbişti (Bonea şi Vâlceanu). Interesant este
cazul celor trei persoane, care aveau medii suficiente pentru a fi declarate
admise, dar pentru care s-a intervent pentru ridicarea mediei. Acest fapt poate fi
explicat prin aceea că tatăl candidatului Faur, director al Combinatului
Siderurgic Hunedoara, nu putea să apară în societate cu fiul său care obţinuse la
14

Ibidem.
Ibidem.
16
Ibidem.
15
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admitere o poziţie de mijloc. Într-o societate etatistă precum cea comunistă,
statutul părinţilor trebuia să fie transmis şi copiilor. Era inadmisibil, pentru mulţi
dintre conducătorii societăţii comuniste ca odrasdele lor să nu fie la nivelul
acestora.
Pentru a putea duce la îndeplinire sarcina de admitere a unor candidaţi
aflaţi sub linie, dar şi în urma apariţiei unor greşeli în calcularea mediilor,
conducerea Institutului a decis ca şase candidaţi, care aveau mediile necesare
admiterii, să fie declaraţi respinşi.
Tabel cu lista celor cărora li s-a scăzut media, fiind declaraţi respinşi17
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Media după
modificare
6,05

6,33
6,43

6,00
6,05

mamă casnică

6,24

6,07

Sor. Exp. la I.F.
Deva
Muncitor la I.M.
Sadu (PCR)

6,27

6,05

6,26

5,96

Categoria socială

Angi I. Zoltan

Tehnician miner
(F.P.)
Economist (PCR)
retras dosar

5.

Avram Marin
Buşilă Cantemir
Adrian
Mihailov T.
Gheorghe
Murar I. Marin Emil

6.

Popescu M. Ovidiu

4.

Media
iniţială
6,11

Nume şi prenume

Dacă realizăm o paralelă între categoria socială a celor admişi şi a celor
respinşi, vom putea observa că majoritatea celor respinşi proveneau din familii
de muncitori, posibil membri simpli de partid. Modul acesta de prezentare a
acţiunilor conducerii Institutului de către reprezentanţii Ministerului, dar şi ai
Secţiei de Agitaţie şi Propagandă, poate fi tradus ca un act de încălcare a
normelor comuniste de către persoane „îmburghezite”, care deţin funcţii în
cadrul partidului şi al instituţiilor principale de la nivel local.
Un astfel de caz de fraudare nu era singular în sistemul de învăţământ
superior din România. În urmă cu un an descoperirii acestei situaţii, existase un
caz similiar, care avusese ecou la nivel naţional, la Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti. La fel ca la Petroşani, pe lângă cadrele didactice, au
fost implicaţi şi membri ai Comitetului Central18. Dorinţa de fraudare a
concursului de admitere era susţinută, pe de o parte, de numărul limitat de locuri
pe care Ministerul Educaţiei le aloca, pe de altă parte, de nivelul scăzut al
cunoştinţelor candidaţilor participanţi la concurs, prezentat într-un raport al
17
18

Ibidem.
ANIC, Fond C.C. al P.C.R. – secţia Agitaţie şi propagandă, dosar nr. 8/1977, f. 2-9.
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Ministerului Educaţiei ca fiind „mediocru sau slab”19, dacă vorbim de cazul
Institutului de Mine din Petroşani. Totodată, imixtiunea cadrelor de partid în
activitatea universitară era o constantă, partidul dorind să-şi impună linia în orice
domeniu.
Metodele folosite pentru realizarea fraudei, în cazul Institutului de Mine
din Petroşani, ne relevă o problemă de sistem, care, cel mai probabil, funcţiona
de ani de zile şi care fusese testată în mai multe sesiuni de admitere. Existenţa
unei astfel de reţele, în care exista o cerere clară, precum şi executarea acesteia
se încadrează perfect în tiparul societăţii comuniste de „pile şi relaţii”, iar în
schimb, cei care înfăptuiau aceste fraude erau răsplătiţi prin obţinerea unor
favoruri. Majoritatea celor care beneficiau de aceste avantaje aveau un statut
social peste medie în societate, provenind din familii în care unul sau mai mulţi
membri deţineau funcţii politice sau în cadrul instituţiilor de la nivel local sau
central. Pe lângă această categorie exista cea a sportivilor, care lua parte la ceea
ce însemna competiţia dintre diverse regiuni. Cazul Institutului de Mine din
Petroşani nu era singular în ceea ce priveşte promovarea sportivilor. De regulă,
aceştia deţineau un statut special în societate, fiind priviţi ca eroi ai
naţionalismului regional, în lupta pentru afirmarea naţională.

IRREGULARITIES IN THE ADMISSION EXAM TO MINING
INSTITUTE OF PETROŞANI (1976-1978)
(Abstract)
During the communist period, the Romanian higher education undergone
several stages of development, starting with advancing a Stalinist educating where the
candidate’s “file” was above the scientific knowledge, and the activity “in the benefit” of
the party successfully replaced the high school diploma or equivalent of diploma.
At the end on September 1978, a committee from the Ministry of Education,
together with the representatives of the Department of Propaganda of the Central
Committee went to the Mining Institute of Petrosani for investigating the manner
whereby the admission exam was conducted in order to investigate the manner whereby
the admission exam was conducted. Following the investigations conducted at
bureaucratic level, and after discussions with several people involved in the admission
process, the committee found several irregularities, due to which the results that a
number of applicants obtained in the admission procedure were negatively impacted.
This paper is intended to analyze how it was possible for these irregularities to occur, the
persons involved, their functions and positions held in the institutional or local level, and
the beneficiaries of these illegalities.
Keywords: fraud, higher education, admission, rector, party secretary.
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Arhiva Ministerului Educaţiei, Fond Permanent, dosar 244/1979.

PETROLUL AFRICAN ŞI EXPORTURILE MILITARE
ROMÂNEŞTI DIN ANII 1980
∗

∗

PETRE OPRIŞ , LAURA-ANTOANETA SAVA

Pentru a achita, în mod anticipat şi integral datoria externă a României,
Nicolae Ceauşescu a utilizat, în anii 1980, toate resursele materiale pe care le
avea la dispoziţie. În acest scop, tehnica de luptă, armamentul, muniţiile şi alte
materiale militare, realizate în fabricile din România, au ajuns într-o serie de
state din Africa şi Asia.
Petrolul libian versus tehnică militară românească
La începutul lunii martie 1989, generalul-colonel Vasile Milea i-a
solicitat aprobarea lui Nicolae Ceauşescu pentru a efectua o vizită oficială în
Libia şi Nigeria (9-14 mai, respectiv 14-20 mai 1989). Printre altele, ministrul
Apărării Naţionale a subliniat faptul că „recent, ambasadorul Libiei la Bucureşti
a comunicat dorinţa comandantului Armatei populare libiene de a primi vizita
ministrului apărării naţionale al R. S. România în Libia, în luna mai a.c., pentru
care are şi acordul preşedintelui ţării sale”1.
În acelaşi timp, generalul Vasile Milea a menţionat că: „Ministerul
Apărării Naţionale are încheiate unele contracte cu partea libiană pentru livrări
de produse speciale şi pregătirea în ţara noastră a unor cadre militare libiene”2.
Practic, România avea în acel moment în derulare cel puţin două contracte
pentru furnizarea de materiale militare regimului de la Tripoli. Totodată, în
prima jumătate a lunii martie 1989, urma să se desfăşoare în România vizita a
şase ofiţeri superiori libieni – pentru schimb de experienţă în domeniul
învăţământului militar. Timp de cinci zile, aceştia au fost primiţi la Ministerul
Apărării Naţionale pentru convorbiri şi au vizitat Academia Militară, Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” (de la Sibiu) şi Şcoala Militară de
Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul” (de la Piteşti)3.
∗

Locotenent-colonel (r.) dr., cercetător în domeniul istoriei Războiului Rece, în cadrul
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În mandatul pe care generalul Vasile Milea l-a primit din partea lui
Nicolae Ceauşescu pentru vizitele în Libia şi Nigeria, s-a menţionat faptul că
„delegaţia română va insista pentru obţinerea răspunsului partenerului libian la
acţiunile convenite şi la care nu a comunicat decizia sa până în prezent
referitoare la oferte pentru livrări de produse speciale, precum şi reparaţii de
tehnică navală şi de aviaţie în ţara noastră”4. De asemenea, s-a stabilit că va fi
analizat modul de îndeplinire „de către partea libiană şi cea română a
prevederilor Acordului strategic de lungă durată privind cooperarea în domeniul
militar şi tehnico-militar, referitoare la:
- construirea în Libia de obiective industriale;
- livrări de produse speciale;
- reparaţii de tehnică militară;
- testări de produse speciale;
- pregătirea de cadre militare libiene în ţară noastră”5.
Delegaţia, condusă de generalul Vasile Milea, a primit mandat şi pentru
„stabilirea modalităţilor de plată pentru produsele contractate şi convenirea cu
partenerul libian a unor noi domenii de cooperare, în special pentru realizarea
obiectivelor industriale destinate fabricării tehnicii de rachete şi colaborării în
fabricarea muniţiilor de artilerie cu caracteristici tehnico-tactice superioare”. În
acelaşi timp, „delegaţia militară română va acţiona pentru extinderea şi
diversificarea livrărilor de produse speciale în Libia, repararea şi modernizarea
unor categorii de tehnică, acordarea de asistenţă tehnică şi pregătirea în ţara
noastră de cadre militare libiene”6.
În privinţa vizitei ministrului român al Apărării Naţionale în Nigeria,
Nicolae Ceauşescu a fost de acord cu „livrarea de produse speciale, mijloace de
instruire şi antrenament şi efectuarea de reparaţii şi modernizări la tehnica
militară, prin încheierea de contracte pe termen lung. În cazul în care partenerul
va solicita, să se accepte prezentarea şi testarea în R. S. România sau în R. F. a
Nigeriei a produselor care prezintă interes pentru partea nigeriană, în condiţii
care vor fi stabilite de comun acord”7.
La 23 mai 1989, după întoarcerea sa din Libia şi Nigeria, generalul
Vasile Milea i-a trimis lui Nicolae Ceauşescu un raport cu rezultatele pe care
le-a obţinut în cursul vizitelor sale în cele două state africane. Cu acel prilej,
ministrul Apărării Naţionale a amintit despre un contract în valoare de 64,8
milioane de dolari, negociat în iunie 1988, de către reprezentanţii României şi
Libiei, precum şi despre un alt contract militar, încheiat între cele două ţări – în
care se prevedea furnizarea de produse speciale româneşti în valoare totală de
19,4 milioane de dolari.
4

Idem, dosar nr. 5/1989, f. 31.
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
5
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Importanţa documentului, semnat de generalul Vasile Milea, este de
netăgăduit. Acesta dezvăluie stadiul de dezvoltare şi problemele care existau în
relaţiile dintre România şi Libia8. După cum se cunoaşte, după declanşarea în
anul 1973 a crizei energetice mondiale, Nicolae Ceauşescu a fost preocupat
permanent să asigure resursele de energie necesare pentru dezvoltarea României.
De exemplu, la 28 ianuarie 1974, liderul P.C.R. s-a referit la situaţia importurilor
româneşti de ţiţei într-o şedinţă a Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.
Potrivit planificării aprobate la începutul cincinalului 1971-1975, autorităţile de
la Bucureşti trebuiau să importe 6 milioane de tone de ţiţei în anul 1974, în
vederea acoperirii întregului necesar de energie al României pentru anul
respectiv.
La reuniunea menţionată, Mihail Florescu, ministrul Industriei Chimice,
a declarat că o mare parte din cantitatea de petrol contractată de România în
străinătate, pentru prima jumătate a anului 1974, provenea din Iran (2 milioane
de tone), Libia (1 milion de tone) şi Emiratele Arabe Unite (700.000 de tone).
Totodată, Mihail Florescu a precizat că erau în curs de desfăşurare tratative cu
companiile de petrol din Libia şi Algeria pentru încheierea unor contracte
avantajoase. În conformitate cu memorandumul încheiat cu Libia în anul 1973,
autorităţile de la Bucureşti sperau să importe 3 milioane de tone de ţiţei libian, în
anul 1974. Concomitent, erau întreprinse demersuri pentru contractarea unui
import de 300-500.000 de tone de ţiţei algerian, însă autorităţile de la Alger
condiţionau livrările de petrol de furnizarea de către partea română, în
contrapartidă, a unor cantităţi importante de îngrăşăminte chimice. Autorităţile
române nu erau de acord cu un asemenea contract condiţionat, deoarece pentru
producerea îngrăşămintelor chimice se utiliza, în principal, gaz metan românesc.
Practic, algerienii ar fi furnizat ţiţei şi primeau, în schimb, gaz metan prelucrat în
condiţii defavorabile de preţuri pentru România. Mihail Florescu a subliniat în
mod indirect acest lucru, la 28 ianuarie 1974: „O mie de metri cubi de gaz
[metan] (care costau maximum 18 dolari – n.n.) înseamnă o tonă de amoniac,
înseamnă o tonă şi un sfert de uree, care se valorifică acum cu 350 dolari tona”9.
În scopul dezvoltării schimburilor comerciale româno-libiene (pentru
importarea de petrol libian în contrapartidă cu produse industriale şi agricole
româneşti), Nicolae Ceauşescu a efectuat o vizită oficială la Tripoli în luna
februarie 1974. Cu acel prilej a fost semnat un acord general de colaborare
economică între cele două state10.
8

Vezi anexa nr. 1.
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 2/1974, f. 21-22.
10
Decretul nr. 159/1974 al Marii Adunări Naţionale privind ratificarea Acordului
general de colaborare dintre Republica Socialistă România şi Republica Arabă Libiană şi a unor
acorduri de cooperare, semnate la Tripoli la 14 februarie 1974, în: „Buletinul Oficial al
Republicii Socialiste România”, partea I, nr. 90, 27 iunie 1974; Decretul nr. 160/1974 al Marii
Adunări Naţionale privind ratificarea Acordului de colaborare culturală, ştiinţifică şi în domeniul
informaţiilor dintre Republica Socialistă România şi guvernul Republicii Arabe Libiane, încheiat
9
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În volumul său de memorii, fostul însărcinat cu afaceri al României în
Libia, Aurel Turbăceanu, a relatat despre evenimentele la care a fost martor în
perioada respectivă. De exemplu, acesta a amintit de vizita la Bucureşti a
maiorului Abdel Salam Jalud, numărul doi în ierarhia de stat a statului libian, în
vara anului 1973: „Tânăr, infatuat şi cu o experienţă politică modestă, acesta
credea că poate determina cu argumentele sale ca România să rupă relaţiile
diplomatice cu statul Israel în schimbul unor cantităţi importante de petrol, pe
care Libia le-ar fi oferit gratis [...] Colonelul Kadhafi a fost puţin contrariat (în
decembrie 1973, în timpul vizitei efectuate în Libia de către Mircea Maliţa,
ministrul Învăţământului şi mesagerul lui Nicolae Ceauşescu – n.n.). El ştia că
adresase deja, cu câteva luni în urmă, prin maiorul Jalud, al doilea om în stat, o
invitaţie preşedintelui Ceauşescu de a vizita Tripoli, dar acesta nu o mai
transmisese, deoarece şeful statului român, în discuţiile cu el, nu consimţise ca
România să rupă relaţiile diplomatice cu Israelul”11.
Relatările fostului însărcinat cu afaceri al României în Libia au generat
câteva întrebări. De ce a venit maiorul Abdel Salam Jalud la Bucureşti? Pentru
a-l invita pe Nicolae Ceauşescu să viziteze Libia? Probabil că da. Pentru
dezvoltarea cooperării economice între Libia şi România? Probabil că da. Pentru
a oferi gratis petrol libian în schimbul întreruperii de către România a relaţiilor
diplomatice cu Israelul? Puţin probabil. Un răspuns afirmativ este greu de crezut,
dar sperăm să găsim în arhivele româneşti documentele întocmite cu prilejul
vizitei maiorului Jalud în România.
Yemen şi Liberia – pieţe de desfacere pentru armele româneşti
În primăvara anului 1989, o delegaţie militară din Republica Arabă
Yemen a efectuat o vizită oficială în România. Cu acel prilej, cele patru persoane
din compunerea delegaţiei străine s-au interesat de posibilităţile României în
ceea ce priveşte furnizarea de tehnică militară.
Însărcinatul cu Afaceri ad-interim al României în Republica Arabă
Yemen a înştiinţat din timp autorităţile de la Bucureşti despre vizita ce urma să
aibă loc în perioada 30 martie – 5 aprilie 1989. Acest aspect a fost adus la
cunoştinţa ministrului Apărării Naţionale.
La 21 martie 1989, generalul-colonel Vasile Milea i-a propus lui Nicolae
Ceauşescu să aprobe ca delegaţia yemenită să viziteze expoziţia permamentă de
tehnică militară de la Clinceni, Şcoala Militară de Tancuri şi Auto „Mihai
Viteazul” din Piteşti şi Întreprinderea de Construcţii Aeronautice de la Ghimbav
(judeţul Braşov). Totodată, în raportul ministrului Apărării Naţionale s-a precizat
la Tripoli la 13 februarie 1974, în: „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, partea I,
nr. 90, 27 iunie 1974.
11
Aurel Turbăceanu, Întâlnire cu trecutul. Din amintirile unui ambasador în Golful
Arab, Bucureşti, Editura Vergiliu, 2006, pp. 165-168, 185-187.
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faptul că „delegaţia doreşte să viziteze şi o unitate integrată de prelucrare a
pieilor”12.
Nicolae Ceauşescu a fost de acord cu toate propunerile respective, iar în
program a fost inclusă şi Întreprinderea de încălţăminte „Flacăra Roşie” din
Bucureşti.
La două zile după încheierea vizitei delegaţiei din Republica Arabă
Yemen, generalul Vasile Milea i-a trimis lui Nicolae Ceauşescu un nou raport, în
care se menţiona astfel: „Potrivit indicaţiilor Dumneavoastră de a importa pentru
aviaţia militară (românească – n.n.) avioane MIG-29 din URSS şi a discuta cu
furnizorul posibilitatea de a intermedia livrarea şi pentru alt partener care a
solicitat sprijinul ţării noastre pentru procurarea lor, propunem şi respectuos Vă
rugăm a aproba:
- reluarea tratativelor cu URSS pentru achiziţionarea unei escadrile de
avioane MIG-29, împreună cu rachetele de bord, muniţia, mijloacele de
asigurare tehnică şi pregătirea personalului la furnizor, din care în 1989 – 4
(avioane cu – n.n.) simplă comandă şi 2 (avioane cu – n.n.) dublă comandă, în
valoare de aproximativ 108 milioane ruble, iar în 1990 – 8 (avioane cu – n.n.)
simplă comandă, în valoare de aproximativ 122 milioane ruble;
- analizarea, împreună cu furnizorul, a condiţiilor în care ar putea livra
avioane militare prin intermediul nostru”13.
Ţinând cont de faptul că membrii delegaţiei din Republica Arabă Yemen
au vizitat, printre altele, Întreprinderea de Construcţii Aeronautice de la
Ghimbav, este posibil ca, la un moment dat, aceştia să se fi interesat de modul
cum puteau fi procurate avioane sovietice de vânătoare MIG-29, prin
intermediul României. O asemenea ipoteză va fi confirmată sau infirmată în
cursul cercetărilor viitoare, după ce va fi permis accesul la documentele din anul
1989, existente la Serviciul Istoric al Armatei.
Prezentarea, de către autorităţile de la Bucureşti, a unor produse speciale
fabricate în România, care puteau fi, la un moment dat, expediate sub diferite
forme într-o serie de ţări din Asia şi Africa, nu constituia o noutate pentru
analiştii militari. De exemplu, în anul 1971, România i-a acordat Republicii
Democratice Populare a Yemenului un ajutor militar nerambursabil, în valoare
de 3.894.000 de lei. Acesta a constat din armament, muniţii, echipament militar,
instrumentar medical şi alimente conservate.
După aproape un an, la sfârşitul lunii august 1972, o delegaţie militară
din Republica Democratică Populară a Yemenului s-a aflat într-o vizită în
România. Cu acel prilej, şeful delegaţiei yemenite le-a solicitat sprijinul
autorităţilor de la Bucureşti pentru acordarea unui ajutor militar nerambursabil,
alcătuit din armament, muniţii, tehnică auto, mijloace de transmisiuni,
echipament de aviaţie, lunete de artilerie, telemetre, binocluri, studiouri
12
13

A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 8/1989, f. 116.
Ibidem, dosar nr. 5/1989, f. 143.
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fotografice, instrumentar medical şi chirurgical, echipament farmaceutic, o
tipografie de campanie, corturi, pături şi uniforme pentru echiparea militarilor.
Pe lista oaspeţilor yemeniţi au fost menţionate pistoale, carabine semiautomate
cal. 7,62 mm, pistoale-mitralieră AKM, mitraliere antiaeriene cal. 12,7 şi 14,5
mm, aruncătoare de bombe cal. 82 şi 120 mm, tunuri fără recul B-10 cal. 82 mm,
aruncătoare de grenade antitanc RPG-7, tunuri de câmp cal. 76 mm, muniţii
pentru întregul armament solicitat, plus grenade de mână, lovituri pentru tunul
cal. 122 mm, mine antipersonal, trotil, autocamioane, autosanitare, mijloace
grele de evacuare, autoîncărcătoare, staţii radio R-104 AM, R-104 UM şi
R-108 M, piese de schimb pentru avioanele MIG-17 şi MIG-17 F, lovituri pentru
tunurile NR-28 cal. 23 mm şi N-37 D cal. 37 mm, bombe şi rachete de aviaţie
pentru MIG-17.
Cererea a fost analizată la Ministerul Forţelor Armate şi generalulcolonel Ion Gheorghe, şeful Marelui Stat Major, i-a propus lui Nicolae
Ceauşescu să se aprobe acordarea unui ajutor militar nerambursabil, în valoare
de 3,9 milioane de lei, între anii 1972-1973. Apoi, în şedinţa din 4 septembrie
1972, membrii Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. au avizat favorabil
propunerea respectivă. Astfel, R.D.P. a Yemenului a fost sprijinită de către
autorităţile de la Bucureşti cu următoarele cantităţi de produse speciale: 200 de
pistoale-mitralieră AKM cal. 7,62 mm; 800 de puşti Mauser cal. 7,92 mm;
500.000 de cartuşe cal. 7,62 mm pentru AKM; 10.000 de grenade de mână
GR-42; 100 de binocluri; instrumentar medical în valoare de 87.000 de lei; piese
de schimb pentru avioane MIG-17, provenite din excedentul existent în România
(valoare: 300.000 de lei); 2.500 de metri liniari de pânză albă şi kaki; 3.000 de
metri liniari de pânză de doc (albastră şi kaki); 1.000 de perechi de bocanci
negri; câte 1.000 de pături şi bidoane pentru apă14.
În anul 1986, autorităţile de la Bucureşti au trimis în Republica Liberia
produse speciale româneşti, în valoare totală de 5 milioane de dolari. Din păcate,
doar o parte din suma respectivă a fost recuperată de România. La 14 ianuarie
1989, ministrul Apărării Naţionale, generalul-colonel Vasile Milea, îi raporta lui
Nicolae Ceauşescu despre faptul că „a rămas neachitată (de către partea liberiană
– n.n.) suma de 1,8 milioane dolari SUA, deşi s-a acţionat pentru recuperarea ei
pe căi diplomatice şi prin delegaţii”15.
Deoarece ministrul român al Apărării Naţionale primise deja o invitaţie
din partea omologului său din Republica Federală a Nigeriei, pentru efectuarea
unei vizite oficiale în ţara respectivă – în luna mai 1989, generalul Vasile Milea
i-a propus preşedintelui României să i se aprobe şi o vizită de două-trei zile în
Republica Liberia – în aceeaşi perioadă. Scopul ministrului Apărării Naţionale
era de a discuta cu partea liberiană despre modul de recuperare a ratelor scadente

14
15

Idem, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 102/1972, f. 4, 70-71, 74-80.
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 5/1989, f. 88.
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la produsele speciale româneşti, livrate în anul 1986, precum şi despre
cooperarea în viitor a celor două state, în domeniul militar.
Nicolae Ceauşescu a aprobat vizitele propuse de către generalul Vasile
Milea în Africa16, însă una dintre acestea, în Republica Liberia, nu a mai avut
loc. În consecinţă, programul ministrului Apărării Naţionale a fost modificat,
acesta efectuând două vizite oficiale în Libia şi Republica Federală a Nigeriei
(11-20 mai 1989).
Arme româneşti în Laos, Tanzania şi Angola
În anul 1969, conducerea Partidului Popular Laoţian le-a solicitat
autorităţilor române un ajutor nerambursabil, alcătuit din: 200 de pistoale cal.
7,62 mm; 300 de pistoale „Makarov” cal. 9 mm; 1.000 de carabine SKS cal. 7,62
mm; 2.000 de carabine model 1944 cal. 7,62 mm; 200 de pistoale-mitralieră
AK-47; 500 de pistoale-automate PPS cal. 7,62 mm; 400 de puşti-mitralieră
RPD cal. 7,62 mm; 12 maşini blindate BTR-40 A; 100 de aruncătoare de
grenade antitanc AG-7; 20 de tunuri fără recul B-10 cal. 82 mm; 20 de
aruncătoare de bombe cal. 82 mm; 60 de pistoale de semnalizare cal. 26 mm; 50
de pistoale de tir; 50 de carabine sport; 60.000 de cartuşe cal. 9 mm pentru
pistolul „Makarov”; 800.000 de cartuşe cal. 7,62 mm pentru pistoale şi pistoaleautomate PPS; 3,5 milioane de cartuşe pentru AK-47, carabine SKS şi puştimitralieră RPD; 500.000 de cartuşe cal. 14,5 mm; 20.000 de lovituri pentru
AG-2; 60.000 de lovituri pentru AG-7; 20.000 de lovituri pentru aruncătorul de
bombe cal. 82 mm; 15.000 de cartuşe de semnalizare cal. 26 mm; câte 100.000
de cartuşe pentru pistoalele de tir şi puştile sport; câte 50 de binocluri 8x30,
busole şi ceasuri cronometru; 30 de tone de ulei şi unsoare pentru armament; 500
de km cablu telefonic bifilar; un pod uşor; 50 de tone trotil; 60.000 de
detonatoare nr. 8 (capse pirotehnice); 30.000 de capse electrice; 30.000 de metri
fitil ordinar; 6.000 de metri fitil detonant; 20.000 de mine antipersonal; 10.000
de lopeţi de infanterie; 10.000 de lopeţi pentru geniu şi artilerie; 5.000 de
pumnale; 36 de camioane SR-114; 10 autoturisme de teren M-461;
5 autosanitare cu două punţi motrice; 200 complete de pneuri pentru camioane şi
maşini; 2.000 de bidoane de 20 de litri şi 1.000 de bidoane de 10 litri (din
plastic); două aparate de proiecţie cinematografică (16 mm) şi trei aparate de 35
mm, cu grupuri electrogene şi accesorii; câte 40.000 de perechi de bocanci şi
şosete; 200.000 de metri liniari de material kaki pentru uniforme; câte 20.000 de
apărători contra ţânţarilor şi hamace; 5.000 de pături de lână17 etc.
După analizarea cererii respective la Ministerul Forţelor Armate şi
Comitetul de Stat al Planificării, generalul Ion Ioniţă a propus, la sfârşitul lunii
octombrie 1969, Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., să i se trimită
16
17

Ibidem, f. 89.
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 142/1969, f. 65-68.
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Partidului Popular Laoţian, în anul 1970, următoarele cantităţi de produse
speciale: 20 de puşti-mitralieră RPD; 60 de pistoale de semnalizare cal. 26 mm;
50.000 de cartuşe cal. 7,62 mm pentru carabine SKS, pistoale-automate AK-47
şi puşti-mitralieră RPD; 15.000 de cartuşe de semnalizare cal. 26 mm; 50 de
busole; 30 de tone de ulei şi unsoare pentru armament; 60.000 de capse
pirotehnice; 30.000 de capse electrice; câte 10.000 de lopeţi şi hârleţe pentru
infanterie; câte 5.000 de lopeţi şi hârleţe pentru geniu şi artilerie; 5.000 de
pumnale; câte 100 complete de pneuri pentru camioane SR-132 şi autoturisme
de teren M-461; 2.000 de bidoane de 20 de litri şi 1.000 de bidoane de 10 litri
(din plastic); două aparate de proiecţie cinematografică (16 mm) şi trei aparate
de 35 mm, cu grupuri electrogene şi accesorii; 40.000 de şosete; 5.000 de pături
de lână şi 20.000 de hamace din relon. În total, valoarea ajutorului aprobat
pentru Partidul Popular Laoţian, în şedinţa din 28 noiembrie 1969 a Prezidiului
Permanent al C.C. al P.C.R., a fost de 10.371.055 lei18.
La aceeaşi reuniune a fost aprobat un ajutor nerambursabil, acordat
Partidului African al Independenţei, în valoare de 2.640.790 de lei. Acesta a fost
trimis de către autorităţile române în anul 1970 şi a constat din următoarele
produse speciale: 2.500 de lovituri pentru AG-2; câte 2.500 de perechi de
bocanci, ghete şi şosete; câte 200 de tone benzină CO 75 şi motorină; 2.000 de
butoaie metalice pentru benzină şi gazolină; 1,5 tone ulei tip 50; câte o tonă ulei
tip 40 şi 30; 500 de kg unsori; 60 complete de pneuri pentru autoturism GAZ-60;
câte 100 complete de pneuri pentru camioane GAZ-100 şi ZIL-100 (echivalente
cu autocamioanele SR-132 şi ZIL-151)19.
Un alt exemplu este cel referitor la un posibil export de armament
românesc în Tanzania. Astfel, la 29 septembrie 1972, Ion Drînceanu s-a întâlnit
la Dar es Salaam cu Edward Sakoine. Cu acel prilej, ministrul tanzanian al
Apărării a solicitat un ajutor militar nerambursabil din partea României – 120 de
mitraliere cal. 14,5 mm şi tunuri antiaeriene calibru 37 mm.
În prima urgenţă, Edward Sakoine dorea „60 de tunuri, din care 12 de 37
mm pentru Dar es Salaam şi alte oraşe”. Ambasadorul României în Tanzania a
trimis, în aceeaşi zi, o telegramă la Bucureşti, pentru a-l informa pe Nicolae
Ceauşescu despre solicitarea ministrului tanzanian. În şedinţa din 9 octombrie
1972, membrii Prezidiului Permanent al CC al PCR au hotărât următoarele:
„Ministerul Forţelor Armate împreună cu Secţia pentru controlul muncii la
M.F.A., M.I. şi Justiţie va analiza şi prezenta propuneri cu privire la
posibilităţile de satisfacere a cererilor Tanzaniei şi Pakistanului privind
acordarea unor ajutoare militare (subl.n.)”20.
Şase luni mai târziu, în şedinţa Prezidiului Permanent al CC al PCR din
12 martie 1973, s-a aprobat propunerea elaborată în comun de Ştefan Andrei şi
18

Ibidem, f. 1-2, 65-68.
Ibidem, f. 2, 69-70.
20
Idem, dosar nr. 110/1972, f. 5, 50.
19
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Ion Dincă, privind acordarea, în anul 1973, a unui ajutor nerambursabil
„Mişcării Populare pentru Eliberarea Angolei” (8,3 milioane de lei). Un ajutor
similar, în valoare de 6,6 milioane de lei, fusese acordat în anul 1972, şi a
constat din armament, muniţii şi echipament militar (5 milioane de lei) şi
produse economice (1,6 milioane de lei).
În martie 1973, autorităţile de la Bucureşti au aprobat ca partea militară
a ajutorului respectiv (6,3 milioane de lei) să fie alcătuită din 200 de pistoalemitralieră AK-47, 100 de puşti semiautomate cal. 7,62 (cu lunetă), 10 puştimitralieră RPD cal. 7,62 mm, 20 de aruncătoare de grenade antitanc RPG-7,
cinci goniometre-busolă PAB-2 A, 240.000 de cartuşe cal. 7,62 pentru AKM,
160.000 de cartuşe cal. 7,62 pentru puştile-mitralieră şi puştile cu lunetă, 1.600
de lovituri pentru RPG-7, 1.500 de grenade defensive, 1.000 de grenade
ofensive, 200 de mine antitanc, 500 de mine antiinfanterie, 5.000 de perechi de
ciorapi, câte 2.500 de uniforme, perechi de bocanci, şepci, pături, saci de
campanie şi centuri, câte 100 de binocluri şi busole, trei autocamioane ROMAN
Diesel şi trei remorci.
Ajutorul economic, acordat de România în luna martie 1973, „Mişcării
Populare pentru Eliberarea Angolei” a fost în valoare de 2 milioane de lei şi a
constat din produse alimentare (30%), confecţii şi ţesături (30%), medicamente
(20%), pături de molton (3,5%), maşini de cusut cu piese de rezervă (1,5%),
rechizite şcolare, veselă şi furnituri de croitorie. Toate produsele au fost livrate
în anii 1973-197421.
O altă solicitare a venit din partea Pakistanului. La 5 octombrie 1972,
ambasadorul S.A.D. Bukhari s-a prezentat într-o audienţă la Vasile Gliga,
adjunctul ministrului Afacerilor Externe, şi a transmis o cerere a guvernului
pakistanez pentru furnizarea unor cantităţi de muniţie românească: 75.000 de
lovituri cal. 122 mm, 100.000 de lovituri cal. 37 mm, 1,6 milioane de cartuşe cal.
12,7 mm, 100.000 de lovituri cal. 60 mm pentru mortiere.
După cum remarca Vasile Gliga în raportul pe care l-a întocmit după
audienţă, reprezentanţii Pakistanului au prezentat solicitări asemănătoare şi în
anii 1966, 1967, 1970 şi 1971. La ultima cerere, Ministerul român al Afacerilor
Externe a răspuns că: „România nu este în măsură să livreze Pakistanului tehnică
militară şi muniţii, acestea fiind produse numai pentru necesităţile proprii, dar că
ţara noastră poate oferi Pakistanului autocamioane, autotractoare, tractoare,
autoturisme de teren, precum şi alte produse comune cu economia generală care
sunt folosite de forţele armate (echipamente de buldozere, screpere,
autobasculante, autocisterne etc.)”22.

21
22

Idem, dosar nr. 41/1973, f. 2, 15-16, 19, 40.
Idem, dosar nr. 110/1972, f. 54.

Petre Opriş, Laura-Antoaneta Sava
210
_______________________________________________________________________________

Mozambic şi Mauritania au primit arme din România
La reuniunea Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., din 28 noiembrie
1969, s-a aprobat propunerea generalului Ion Ioniţă, referitoare la acordarea unui
ajutor nerambursabil „Frontului de Eliberare din Mozambic”, în valoare de
2.384.000 de lei, în anul 1970 (câte 2.500 complete de echipament). Ministrul
Forţelor Armate a raportat faptul că două autocamioane SR-114 şi o autosanitară
urmau să fie expediate „Frontului de Eliberare din Mozambic” în ultimele două
luni ale anului 196923.
După aproape două decenii, în 12 iulie 1989, Ion Coman i-a trimis o
notă lui Nicolae Ceauşescu, în care se propunea acordarea unui ajutor militar
nerambursabil Republicii Populare Mozambic. Acesta era format din armament,
muniţie, aparatură de transmisiuni, autocamioane şi autoturisme de teren – în
valoare totală de 9,6 milioane de lei. Totodată, fostul ministru al Apărării a
menţionat că România era capabilă să exporte în Mozambic, în termen de trei
luni, complete de uniforme în valoare de 3,33 milioane de lei. După cum preciza
Ion Coman, cu întreaga cantitate de produse speciale „pot asigura echiparea şi
înzestrarea cu un minim necesar a unei unităţi de infanterie cu un efectiv de
5.000 militari”24.
România trebuia să cheltuiască 1,9 milioane de lei pentru „verificarea,
ambalarea, manipularea şi transportul tehnicii de luptă, inclusiv costul
carburanţilor (aproximativ 5 tone)”25.
De asemenea, i s-a solicitat aprobarea lui Nicolae Ceauşescu pentru
„suplimentarea planului Ministerului Apărării Naţionale, pe anul 1989, numai cu
sumele necesare executării uniformelor în economie şi transportului la
beneficiar, în total 5,3 milioane lei, care să fie suportate din Fondul de
Solidaritate Internaţională; trimiterea la destinaţie a ajutorului în trimestrul
IV/1989, cu un vas românesc ce transportă în zonă şi alte mărfuri, iar plata să se
facă în lei şi nu în valută”26.
Nicolae Ceauşescu a fost de acord cu toate propunerile prezentate de Ion
Coman, chiar în ziua în care a primit nota menţionată. Apoi, la 13 iulie 1989, Ion
Coman şi generalul-colonel Vasile Milea au fost înştiinţaţi de la Cancelaria
C.C. al P.C.R. de faptul că Nicolae Ceauşescu a pus rezoluţia „Da” pe
documentul respectiv.
Ulterior, la 7 septembrie 1989, a fost trimisă de la Cancelaria C.C. al
P.C.R. o notă de informare Tamarei Dobrin. Vicepreşedinte al Biroului Executiv
al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste a fost anunţată că „s-a aprobat
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Idem, dosar nr. 142/1969, f. 63, 71-72.
Idem, fond C.C. al P.C.R. – Secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 5/1989, f. 138.
25
Ibidem.
26
Ibidem.
24
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alocarea din Fondul Solidarităţii Internaţionale a sumei de 5,3 milioane lei, în
vederea ajutorării R.P. Mozambic”27.
În acelaşi an, la 17 mai 1989, Nicolae Ceauşescu a primit de la Ion
Coman o notă referitoare la o tranzacţie mai puţin obişnuită: produse militare
româneşti, în valoare de 26,5 milioane de dolari, în contrapartidă cu mari
cantităţi de peşte (sardine, stavrid şi macrou) – provenite din Oceanul Atlantic,
din largul coastelor Mauritaniei. Partea română urma să livreze, printre altele,
tunuri antiaeriene cal. 30 mm şi muniţia necesară pentru acestea (în valoare de
circa 11 milioane de dolari). Afacerea respectivă era avantajoasă pentru
autorităţile de la Bucureşti, deoarece piesele de artilerie de acel tip nu puteau fi
vândute pe alte pieţe externe pentru a obţine profitul scontat.
Conform contractului semnat la 18 mai 1989 de către reprezentanţii
celor două părţi, autorităţile române primeau cash 2 milioane de dolari din
Mauritania şi peşte oceanic în valoare de 24,5 milioane de dolari, până la
sfârşitul anului 1991. În acelaşi timp, Departamentul pentru Producţia de
Apărare şi Înzestrare a Armatei, comandat de generalul-locotenent Victor
Stănculescu, livra produsele speciale stabilite în acordul respectiv28.
Un alt document inedit din epocă ne dezvăluie faptul că autorităţile
române aveau, la data de 31 decembrie 1988, în stocuri constituite pentru export,
următoarele cantităţi de muniţii şi tehnică de luptă: 3.200 de rachete antitanc
dirijate „Maliutka” (în valoare de 16,1 milioane de dolari), 102 piese de artilerie
de diferite calibre (12 milioane de dolari), 2.552 de aruncătoare de grenade
antitanc (3,8 milioane de dolari), 883 de mitraliere antiaeriene MR-2 şi MR-4
(15,6 milioane de dolari), 367.190 lovituri de artilerie (102 milioane de dolari),
precum şi alte tipuri de muniţie29. Valoarea totală a produselor speciale, pregătite
de România pentru a fi vândute în străinătate, era de circa 207 milioane de
dolari. Aproximativ 71% din suma respectivă constituia contravaloarea
muniţiilor ce urmau să fie exportate la începutul anului 1989 (147,6 milioane de
dolari).

27

Ibidem, f. 141. Pentru detalii, vezi anexa nr. 2.
Ibidem, f. 10. Pentru detalii, vezi anexa nr. 3. Şeful Cancelariei C.C. al P.C.R. i-a
înştiinţat în scris, la 18 mai 1989, pe Constantin Dăscălescu – prim-ministrul guvernului, Ion
Coman şi generalul-colonel Vasile Milea, ministrul Apărării Naţionale, despre avizul favorabil dat
de preşedintele României.
29
A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 1/1989, f. 34. Pentru detalii, vezi
anexa nr. 4.
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ANEXA nr. 1
23 mai 1989.
Raportul trimis lui Nicolae Ceauşescu de către generalul-colonel Vasile Milea,
referitor la rezultatele vizitei pe care ministrul Apărării Naţionale a efectuat-o în
Libia şi Nigeria, în perioada 11-20 mai 1989.
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Ministrul
Nr. S/V 3915 din 23.05.1989

SECRET DE SERVICIU
Exemplarul nr. 1

[Rezoluţie:] Da. ss. Nicolae Ceauşescu

Tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Conform aprobării Dumneavoastră, în perioada 11-20 mai 1989, am
efectuat, împreună cu o delegaţie militară, vizite în Libia şi Nigeria la invitaţia
miniştrilor apărării din cele două ţări.
1. În Libia am avut întâlniri cu comandantul şef al Forţelor Armate,
membru în conducerea Revoluţiei, primul ministru, ministrul planului, care este
şi preşedintele părţii libiene în Comisia mixtă de cooperare româno-libiană,
personalităţi din conducerea unor organe centrale, au fost vizitate instituţii şi
unităţi militare.
În convorbirile cu primul ministru şi celelalte personalităţi, aceştia au
apreciat foarte mult activitatea companiilor române „ARCOM” şi
„ROMPETROL”, exprimând dorinţa de continuare a cooperării. Totodată, s-a
menţionat că, datorită lipsei de fonduri în devize convertibile, plăţile pentru
produsele şi serviciile efectuate se vor face cu precădere în petrol brut, subliniind
că întârzierea unor plăţi se datorează litigiilor financiare determinate de faptul că
partea română nu a acceptat reţinerea impozitului pe venituri impus prin legea
libiană tuturor companiilor străine care activează în această ţară. Pentru
negocierea acestor probleme a solicitat întâlnirea la Tripoli, în următoarele zile,
a miniştrilor de finanţe şi ai agriculturii din cele două ţări.
Referitor la livrările de uniforme, încălţăminte şi diferite furnituri pentru
care s-a negociat în iunie 1988 un contract în valoare de 64,8 milioane dolari
SUA, partea libiană a solicitat ca livrările să se facă eşalonat pe o perioadă de
3 ani, iar plăţile să se efectueze în 6 ani, din care, în primii doi ani 50% din
valoarea totală.
La încheierea vizitei, în cadrul primirii de către Ahmed Jalloud, membru
în conducerea Revoluţiei, acesta şi-a manifestat îngrijorarea în legătură cu ceea
ce se întâmplă în unele ţări socialiste ca Ungaria şi Uniunea Sovietică, ce au
provocat multă nelinişte în ţările din lumea a treia, a elogiat politica externă

Petrolul african şi exporturile militare româneşti din anii 1980
213
_______________________________________________________________________________

consecventă a României, iniţiativele ei de pace, personalitatea Dumneavoastră şi
înaltul prestigiu de care Vă bucuraţi în întreaga lume.
Cu acest prilej, V-a adresat invitaţia de a participa la cea de-a 20-a
aniversare a Revoluţiei de la 1 Septembrie.
Interlocutorul a reliefat ca deosebit de remarcabilă realizarea României
privind achitarea datoriei externe şi a subliniat de nenumărate ori dorinţa ţării
sale de a dezvolta şi diversifica colaborarea cu ţara noastră pe multiple planuri.
Privind colaborarea în domeniul militar, a arătat că în cadrul Consiliului
Revoluţiei s-a hotărât să nu se mai importe tehnică de luptă, ci să se modernizeze
în colaborare cu ţara noastră tehnica existentă de fabricaţie sovietică.
2. În Nigeria am avut întâlniri cu ministrul apărării şi comandanţii de
arme, au fost vizitate o fabrică de muniţie şi armament, centre de instrucţie ale
aviaţiei şi marinei militare, instituţii militare de învăţământ, o bază navală.
S-au purtat discuţii privind participarea ţării noastre la licitaţia
internaţională pentru realizarea unui complex mecanic destinat fabricării
muniţiei de artilerie la care au prezentat oferte şi R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară
şi R.P. Bulgaria, cooperarea în domeniul realizării şi modernizării tehnicii din
domeniul trupelor de uscat şi aviaţiei, pentru aviaţie având cooperări în prezent
şi cu R.F. Germania. Pentru tehnica de marină, care este de provenienţă
occidentală, nu sunt interesaţi în cooperarea cu partea română.
Partenerul nigerian şi-a exprimat dorinţa de a trimite în ţara noastră, în
cursul acestui an, specialişti pentru a analiza şi concretiza modul de realizare a
problemelor discutate.
La încheierea vizitei am fost primit de preşedintele Nigeriei, căruia i-am
transmis mesajul din partea Dumneavoastră. Cu acest prilej, a exprimat
sentimentul de recunoştinţă şi admiraţie faţă de Dumneavoastră pentru
activitatea constantă şi perseverentă de întărire a păcii şi colaborării în lume,
arătând, totodată, că pentru ţările în curs de dezvoltare lichidarea datoriei externe
de către România constituie un remarcabil exemplu, mai ales în condiţiile
actualei situaţii internaţionale foarte complexe.
Pentru finalizarea activităţilor întreprinse pe timpul vizitei în cele două
ţări, propunem şi respectuos Vă rugăm a aproba:
- informarea de detaliu a ministerelor economice şi a organelor
interesate cu problemele care au rezultat pe timpul discuţiilor cu ambii parteneri;
- miniştrii finanţelor şi agriculturii să se deplaseze în Libia, în perioada
imediat următoare, pentru a negocia problemele în litigiu privind recuperarea
creanţelor şi impozitul pe venituri;
- livrarea în continuare în Libia a produselor speciale, care au fost
contractate, în anii anteriori, în valoare de 19,4 milioane dolari SUA, cu plata
eşalonată în această valută sau în contrapartidă cu ţiţei;
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- dezvoltarea colaborării şi cooperării cu partenerul libian, prin livrarea
de produse şi tehnologii noi, urmând ca pentru fiecare acţiune Ministerul
Apărării Naţionale să Vă prezinte propuneri privind condiţiile de contractare;
- pentru livrările de furnituri, echipament şi încălţăminte, conform
contractului negociat în anul 1988, Ministerul Industriei Uşoare să analizeze şi
să Vă prezinte propuneri;
- continuarea acţiunii de ofertare şi participarea la licitaţia internaţională
pentru realizarea în Nigeria a complexului mecanic de fabricare a muniţiei de la
Kaduna, eventual în cooperare şi cu ceilalţi ofertanţi, precum şi pentru oferirea şi
livrarea de produse speciale în această ţară;
- invitarea unor echipe de specialişti libieni şi nigerieni în ţara noastră
pentru discutarea ofertelor tehnice şi comerciale prezentate de partea română şi a
se documenta asupra posibilităţilor mari ale economiei noastre, în vederea
realizării şi adâncirii cooperării în domeniul petrolului, petrochimiei,
construcţiilor de maşini, construcţiilor industriale, agriculturii, încheierii de
contracte.
Mulţumindu-Vă respectuos pentru misiunea încredinţată, Vă raportez că
Ministerul Apărării Naţionale, împreună cu ministerele economice interesate, va
lua măsurile ce se impun pentru finalizarea acţiunilor aprobate de
Dumneavoastră.
MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
General-colonel
(ss.) Vasile Milea
R.D. 921/23.05. 1989
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Secţia
Administrativ-Politică, dosar nr. 5/1989, f. 7-8.
•

ANEXA nr. 2
12 iulie 1989.
Tabelul trimis lui Nicolae Ceauşescu de către Ion Coman, referitor la propunerea
de acordarea a unui ajutor militar nerambursabil Republicii Populare Mozambic.
ANEXA
STRICT-SECRET
Exemplarul nr. 1
TABEL
cu armamentul, muniţiile, tehnica de luptă şi echipamentul
ce se propun a fi puse la dispoziţia R.P. MOZAMBIC
A. Din existentul Ministerului Apărării Naţionale
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Denumire
Carabine cal. 7,62 mm, Md. 44
Pistoale mitralieră cal. 7,62 mm, PPS
Pistoale cal. 7,62 mm, TT
Puşti mitralieră cal. 7,62 mm, Md. 64
Mitraliere cal. 7,62, Md. 46
Aruncătoare cal. 82 mm, Md. 37
Cartuşe cal. 7,62 mm pentru pistol şi pistol mitralieră
Cartuşe cal. 7,62 mm, Md. 43
Cartuşe cal. 7,62 mm, Md. 1908
Lovituri cal. 82 mm
Mine a.t., MAT-76
Binocluri
Goniometre busolă
Staţii radio, R-126
Centrale telefonice cu 10 numere, K-10
Telefoane, ATI-52
Autocamioane SR-132
Autoturisme de teren
TOTAL

Cantitate
(buc.)
4.650
200
120
30
12
9
125.760
60.000
990.000
1170
200
25
5
24
5
50
9
5

Valoare (lei)
3.255.000
220.000
66.000
136.200
108.000
495.000
201.210
126.000
2.970.000
824.850
150.000
20.000
50.000
144.000
25.000
23.000
565.200
280.000
9.659.460

B. Uniforme – din economia naţională
Denumire
Uniforme compuse din: bluză, pantalon, bonetă,
ciorapi (2 perechi), curea pantalon şi centură
(complete)
Bocanci (perechi)
TOTAL

Cantitate
(buc.)

Valoare (lei)

5000

1.715.000

5000

1.615.000
3.330.000

C. Cheltuieli de ambalare, transport şi manipulare
(15 la sută din valoare)

1.948.440

TOTAL GENERAL: 14.937.900
Nr. R.D./1741/4429/12.07.1989
• Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Secţia
Administrativ-Politică, dosar 5/1989, f. 13930.
30

Pentru armamentul de infanterie, muniţia s-a calculat cu câte 2 U.F./armă, iar pentru
cel de artilerie, cu câte 1 U.F./piesă; valorile au fost calculate la preţurile de achiziţie din anii de
fabricaţie a tehnicii, iar la unele categorii mai vechi s-a aplicat o reducere de 20%.
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ANEXA nr. 3
17 mai 1989.
Nota trimisă lui Nicolae Ceauşescu de către Ion Coman, referitoare la contractul
ce urma să fie încheiat cu ministrul Apărării din Mauritania, maiorul Cheig Sid’
Ahmed Baba, în scopul livrării de către România a unor produse militare, în
contrapartidă cu peşte oceanic din Mauritania.
Arhiva Comitetului Politic Executiv
C.C. al P.C.R.
Nr. 790 31 V 1989
[Rezoluţie:] Da. ss. Nicolae Ceauşescu
1245/18.5.1989

Cancelaria
Nr. 01298 18 V 1989

NOTĂ
La 17.05.1989 s-a convenit cu ministrul apărării şi membru al
Comitetului Militar de Salvare Naţională din Mauritania, maiorul Cheig Sid’
Ahmed Baba, finalizarea unui contract pentru livrarea în această ţară a unor
produse speciale în valoare totală de 26.589.442 dolari SUA.
Condiţiile de plată sunt:
- 2 milioane dolari SUA plată cash, prin acreditiv;
- diferenţa de 24.589.442 dolari SUA, în maximum 30 luni, în
compensaţie cu peşte, în cantităţile şi la termenele ce vor fi convenite între
Ministerul Pescuitului din Mauritania şi Ministerul Industriei Alimentare din ţara
noastră.
Contractul va intra în vigoare după semnarea acordului de compensare
cu peşte şi eliberarea de către Ministerul Finanţelor sau Ministerul Pescuitului
din Mauritania a unei scrisori de garanţie în care să se menţioneze că în cazul în
care din vina părţii mauritaniene nu se vor livra cantităţile convenite de peşte,
plata să se facă în dolari SUA.
Printre produsele convenite a fi livrate se află şi tunul antiaerian cal.
30 mm tractat şi muniţia respectivă. Acest tun este greu vandabil fiind livrat la
export până în prezent unui singur partener, cu un curs de revenire mai slab.
Valoarea produselor oferite, mai puţin tunurile cal. 30 mm şi muniţia,
este de 15.465.442 dolari SUA, la care se realizează un curs de revenire de
12,06 lei/dolar SUA.
În cazul includerii în contract a tunurilor şi a muniţiei, în valoare
de 11.124.000 dolari SUA, se va realiza un curs de revenire total de 17,75
lei/dolar SUA.
Contractul urmează a se semna la 18.05.1989, orele 11.00.
ss. Ion Coman
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• Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Secţia
Administrativ-Politică, dosar nr. 5/1989, f. 1031.

ANEXA nr. 4
31 decembrie 1988.
Situaţia stocului românesc de armament, tehnică de luptă şi muniţii, pregătit
pentru export.
SECRET
SITUAŢIA
stocului de produse speciale existent la 31.12.1988
I. Produse executate pe bază de contracte condiţionate de ţiţei
Mitraliere a.a. şi cartuşe cal. 14,5 mm – 2711 [mii dolari]
II. Produse executate în baza H[otărârii] nr. 00398/18 februarie 1988
Tunuri cal. 30, 100 şi 152 mm, tractate – 102 bucăţi – 12.152 [mii
dolari]
Mitraliere a.a. cal. 14,5 mm, cu 2 şi 4 ţevi, tractate – 883 bucăţi – 15.611
[mii dolari]
Aruncătoare de grenade a.t. portative şi pe afet – 2552 bucăţi – 3.858
[mii dolari]
Armament de infanterie (pistoale, puşti şi mitraliere) – 46.036 bucăţi –
7.786 [mii dolari]
Lovituri de artilerie (cal. 57, 100, 122, 130 şi 152 mm) – 367.190 bucăţi
– 102.020 [mii dolari]
Lovituri pentru aruncătoare de grenade (cal. 57, 73, 82 şi 120 mm) –
175.514 bucăţi – 14.611 [mii dolari]
Cartuşe cal. 14,5 mm pentru mitraliere antiaeriene – 20.613 mii bucăţi –
26.218 [mii dolari]
Cartuşe cal. 7,62 mm pentru armamentul de infanterie – 47.664 mii
bucăţi – 2.957 [mii dolari]
Grenade de mână ofensive şi defensive – 100.000 bucăţi – 437 [mii
dolari]
Rachete a.t. cu dirijare semiautomată 9M14P – 3200 bucăţi – 16.158
[mii dolari]
31

Documentul a fost ştampilat şi înregistrat la Arhiva Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. şi Cancelaria C.C. al P.C.R. Pentru a reda aceste amănunte, am utilizat caracterele
italice.
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Bombe de aviaţie (100, 250 şi 500 kg) – 2400 bucăţi – 1423 [mii dolari]
TOTAL: 204.230 [mii dolari]
TOTAL GENERAL: 206.941 [mii dolari]
• Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie,
dosar nr. 1/1989, f. 34.

THE AFRICAN OIL AND THE ROMANIAN MILITARY EXPORTS
IN THE 1980S
(Abstract)
Since 1960s, the operational strength of the Warsaw Treaty Organization states
diminished significantly but on the same time large quantities of conventional fight
technique produced by the Soviet factories, together with the existing ones within great
units of the Red Army, were delivered to the WTO’s states.
At the same time, Romania start to made large series of Soviet weapons,
ammunitions and military technique for his army. Moreover, using these Soviet licenses,
the Romanian authorities used to export in the 1980s large quantities of these “special
products” in Africa and Asia.
Keywords: Africa, ammunition, Angola, Asia, Ceauşescu, export, Laos, Liberia,
Libia, Mauritania, Mozambic, Nigeria, Romania, Tanzania, Yemen, weapons.

ALEGERILE ADMINISTRAŢIEI LOCALE DIN ANUL 2012.
REZULTATELE ŞI VALIDAREA LOR ÎN JUDEŢUL DOLJ
∗

MIHAELA BĂRBIERU

Alegerile locale din anul electoral 2012 au reprezentat un moment de
cotitură în politica românească postcomunistă. Schimbările ce au avut loc în
sistemul de partide şi în sistemul politic al acestui an s-au petrecut într-un
context istoric aparte. Din punct de vedere politic, 2012 a fost un an plin de
surprize, premiere şi răsturnări de situaţie. Pentru prima dată în istoria
postcomunistă a României, a fost votată, în Parlament, o moţiune de cenzură a
opoziţiei, soldată cu înlăturarea reală a guvernului partidului/coaliţiei aflate la
putere1. Guvernul, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, a căzut pe data de 27
aprilie 2012, în urma adoptării moţiunii de cenzură, înaintate de către Uniunea
Social Liberală, cu 235 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 4 voturi anulate
(s-au abţinut de la vot parlamentarii partidelor din arcul guvernamental –
Partidul Democrat-Liberal/PD-L, Uniunea Democrată a Maghiarilor din
România/UDMR şi Uniunea Naţională pentru Progresul României/UNPR).
Pentru prima oară în politica românească postcomunistă, a fost înlocuită
de la putere o coaliţie de către o altă coaliţie, aflată în opoziţie, înaintea
alegerilor legislative. Acest lucru a fost posibil ca urmare a luptelor
parlamentare, dar, mai ales, ca urmare a mişcărilor sociale de stradă, începute în
ianuarie 2012, la Târgu Mureş2, mişcări care s-au amplificat şi s-au extins în
toată ţara.
Alegerile locale din 2012 au reprezentat premisele unor schimbări
importante pentru România, iar diferit de alte cicluri electorale, între alegerile
locale şi alegerile parlamentare a fost intercalat referendumul pentru demiterea
preşedintelui României, Traian Băsescu, din 29 iulie 20123.
∗
Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: miha_barbieru@yahoo.com
1
A mai existat o moţiune de cenzură votată în Parlament, în urma căreia a fost înlăturat
guvernul condus de Emil Boc, însă, după câteva luni, preşedintele Traian Băsescu l-a nominalizat
în funcţia de premier tot pe acesta. Guvernul Boc a căzut pe 13 octombrie 2009, în urma moţiunii
de cenzură iniţiată de PNL şi UDMR, cu 254 de voturi pentru şi 176 împotrivă.
2
Acestea au fost declanşate, iniţial, din cauza înlăturării din funcţie a subsecretarului de
stat din Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat. Ulterior, mişcările de stradă s-au extins în toată ţara şi
au exprimat nemulţumiri legate de guvernarea din acea vreme: împiedicarea comasării alegerilor
locale cu alegerile parlamentare, înlăturarea de la putere a guvernului PDL-UDMR-UNPR, condus
de Emil Boc, înlăturarea preşedintelui Traian Băsescu, acesta fiind considerat principalul vinovat
pentru măsurile aspre de austeritate etc.
3
Referendumul nu s-a soldat cu demiterea preşedintelui.
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Rezultatul alegerilor locale din vara anului 2012 a constituit un
preambul pentru alegerile generale din 9 decembrie, dar şi pentru schimbările
din sistemul de partid şi sistemul politic, în general.
Ele au scos la iveală complexitatea echilibrului dinamic dintre diferitele
forţe politice, precum şi dorinţa respingerii, de către sistemul de partide şi
sistemul politic, a tendinţelor din alegerile europarlamentare din 2007 şi 2009,
dar şi din alegerile locale şi parlamentare din 20084.
Principalele partide şi alianţe politico-electorale, care s-au prezentat la
alegerile locale din 2012 (şi au obţinut rezultate semnificative), au fost: Partidul
Democrat-Liberal (PD-L), condus, la momentul respectiv, de către Emil Boc,
fost prim-ministru al guvernului României; UDMR (UDMR), formaţiunea
reprezentativă a cetăţenilor români de etnie maghiară din România, condusă de
deputatul Kelemen Hunor; Uniunea Naţională pentru Progresul României
(UNPR), un partid parlamentar care nu trecuse niciodată prin alegeri, condus de
Gheorghe Oprea; Uniunea Social Liberală (USL), compusă din trei partide –
PSD + PNL + PC. Copreşedinţii USL erau preşedinţii celor două formaţiuni
majore componente, social-democratul Victor Ponta (prim-ministru) şi liberalul
Crin Antonescu; Partidul Social Democrat (PSD), condus de către premierul în
funcţie la vremea respectivă, Victor Ponta, copreşedinte al USL; Partidul
Naţional Liberal (PNL), singurul „partid istoric” care a supravieţuit
comunismului şi a crescut în perioada postcomunistă, condus de senatorul Crin
Antonescu, copreşedinte USL; Partidul Conservator (PC) – conducerea
executivă a partidului este asigurată de către Daniel Constantin, iar partidul se
consideră unul de dreapta. PC şi PNL au format, pentru început, Alianţa de
Centru Dreapta, care, ulterior, împreună cu PSD a format USL; Partidul
Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) a fost înfiinţat şi condus de către Dan
Diaconescu, partid populist, lipsit de identitate politică şi doctrinară precisă. A
reuşit însă, în alegerile locale din 2012, să răstoarne calculele electorale ale
celorlalte formaţiuni politice.
Spre deosebire de alegerile locale din anul 2008, care au prefigurat
trecerea de la pluralismul extrem la pluralismul moderat, precum şi fenomenul
tripartitismului5, alegerile locale din 2012 prefigurează o revenire la pluralismul
extrem. Desfăşurarea alegerilor s-a încadrat în baza a două sisteme electorale:
pentru alegerea consilierilor locali şi a celor judeţeni s-a folosit reprezentarea
proporţională, cu un scrutin de liste blocate, iar pentru alegerea primarilor şi a
şefilor de consilii judeţene s-a practicat sistemul electoral majoritar, cu scrutin
uninominal. Elementul de noutate ne-a fost oferit de trecerea la alegerea într-un
singur tur de scrutin pentru primari şi preşedinţii consiliilor judeţene, fapt ce a
4

Dan Pavel, Noile tendinţe repetitive. O analiză contextuală a alegerilor locale 2012,
în: „Sfera Politicii”, nr. 171, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/171/art02-Pavel.php.
5
Tripartidismul se înscrie în tendinţa de a avea 3 partide în cele mai multe judeţe,
complementară cu sistemul „trei partide şi jumătate” în Transilvania şi la nivel naţional; vezi şi
Dan Pavel, în op. cit.
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determinat creşterea şanselor edililor în funcţie de a obţine un nou mandat şi a
eliminat stimulentul instituţional (al doilea tur de scrutin) de negociere şi
cooperare între actorii politici participanţi la alegeri. Alegătorii ar fi fost chemaţi
la vot doar în cazul în care doi candidaţi întruneau acelaşi număr de voturi.
A fost declarat ales primar sau preşedinte de consiliu judeţean candidatul care a
întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Din totalul de
18.313.440 de cetăţeni cu drept de vot s-au prezentat la urne, pentru a-şi alege
primarul, 10.802.641, adică 58,9%, cu aproape zece procente mai mult decât în
urmă cu patru ani6.
În ceea ce priveşte ierarhia electorală, pe primul loc s-a situat USL, care
a obţinut 38,46% dintre voturile valabil exprimate; locul secund a fost deţinut de
PDL, cu 15,44% dintre voturi, urmat, la distanţă, de PP-DD cu 7,29% şi de
UDMR cu 3,90% dintre voturi. Deoarece au existat unităţi electorale în care
formaţiunile ce compun USL nu au avut candidat comun, în clasamentul
electoral au fost incluse şi PSD cu 6,94% dintre voturi, PNL 5,50%, dar şi PC şi
ACD cu procente subunitare. De asemenea, în mai multe localităţi din ţară şi
PDL s-a prezentat în faţa electoratului în diverse alianţe locale şi sub diferite
denumiri: „Alianţa pentru Bacău”, „Alianţa pentru Argeş şi Muscel”, „Alianţa
pentru Constanţa”, „Alianţa pentru Viitorul Brăilei”, „Alianţa Popular-Creştină”
etc. Cele mai multe dintre aceste construcţii electorale ad-hoc nu au reuşit să
treacă peste pragul de 1% dintre voturi7.
Ierarhia a fost menţinută şi în cazul consiliilor locale. Pe primul loc s-a
plasat USL, cu 37,77% dintre voturi, urmat de PDL cu 14,47%, PP-DD cu
8,75%, PSD cu 6,59%, PNL cu 5,11% şi UDMR cu 4,30% dintre voturi. Primii
doi competitori au înregistrat un avans considerabil, aspect ce a foat reflectat şi
în distribuţia mandatelor. Astfel, USL a câştigat 32,68% (13.148) dintre
mandatele de consilieri locali, PDL a obţinut 15,79% (6.354) de consilieri,
PSD – 10,21% (4.110), PNL – 7,83% (3.150), PP-DD – 7,77% (3.126), iar
UDMR – 5,62% (2.261) dintre mandate8.
De asemenea, tendinţa se menţine, la nivel naţional, şi asupra
primăriilor. Vom face referire doar la oraşele reşedinţă de judeţ: cu 17 mandate
(42,5%), PSD conduce detaşat, pe poziţia a doua este PDL cu 9 primari (22,5%),
iar imediat în spatele său se află PNL cu 8 mandate (20%).
Alegerile parlamentare de la sfârşitul anului nu au constituit o surpriză
în privinţa ierarhiei electorale. Miza, în acest caz, a constat în obţinerea de către
USL a majorităţii absolute a mandatelor de deputat şi senator.
Repartizarea mandatelor de consilieri s-a făcut pe baza coeficientului
electoral. Acesta este egal cu numărul întreg, fără zecimale, nerotunjit,
6
Daniel Buti, Alegeri locale 2012. Dominaţie şi dezechilibru, în: „Sfera Politicii”, nr.
171, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/171/art03-Buti.php
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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rezultat din împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru
toate listele de candidaţi şi pentru candidaţii independenţi, care au întrunit
pragul electoral, la numărul total de consilieri din circumscripţia electorală
respectivă.
La nivelul judeţului Dolj, preşedinte al Consiliului Judeţean a fost reales
Ion Prioteasa, din partea USL (PSD), obţinând un procent de 59,20%.
Candidatul Ştefan Stoica a reuşit să obţină 20,89%, iar Dan Păloi, candidatul
UNPR a obţinut un procent de 9,05%. Pentru desemnarea componenţei
Consiliului Judeţean, voturile s-au împărţit astfel: USL – 55,65%, PDL –
20,14%, iar UNPR – 12,17%9.
Componenţa Consiliului Judeţean Dolj (36 de consilieri)10 este
următoarea: USL – 21 de consilieri (58,4%), PDL – 8 consilieri (22,2%), UNPR
– 4 consilieri (11,1%), PP-DD – 3 consilieri (8,3%).
La nivelul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, din partea USL
(PSD), a fost aleasă în funcţia de primar cu 57.383 de voturi (45,60%). Aceasta a
fost urmată de fostul edil al oraşului, Antonie Solomon (UNPR), cu 51.448 de
voturi (40,89%)11.
Voturile valabil exprimate, la nivelul municipiului Craiova, au fost
125.815, iar în favoarea actualului primar au votat 57.383 de alegători, ceea ce
reprezintă 45.60%12.
Pentru desemnarea componenţei Consiliului Local, voturile s-au împărţit
astfel: USL – 51,21%, UNPR – 25,82%, PDL – 10,80%, PP-DD – 5,23%13.
Componenţa Consiliul Local Craiova (27 de consilieri)14: USL – 15
consilieri (55,6%), UNPR – 7 consilieri (25,9%), PDL – 3 consilieri (11,1%),
PP-DD – doi consilieri (7,4%).

9
http://adevarul.ro/locale/craiova/rezultate-finale-alegeri-locale-2012-usl-castigatalegerile-craiova-dolj-1_50ae24637c42d5a66399f57f/index.html (site accesat la 1.05.2013).
10
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_locale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_2012
(site accesat la 1.05.2013).
11
Ibidem.
12
Datele ne-au fost oferite de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de
Statistică Dolj.
13
http://adevarul.ro/locale/craiova/rezultate-finale-alegeri-locale-2012-usl-castigatalegerile-craiova-dolj-1_50ae24637c42d5a66399f57f/index.html (site accesat la 1.05.2013).
14
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_locale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_2012
(site accesat la 1.05.2013).
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Judeţul Dolj
Situaţia aleşilor locali15
Localitate

Primar

Băileşti
Calafat
Bechet
Dăbuleni
Filiaşi
Segarcea
Afumaţi
Almăj
Amărăştii de
Jos
Amărăştii de
Sus
Apele Vii
Argetoaia
Bîrca
Bistreţ
BotoşeştiPaia
Brabova
Braloştiţa
Bratovoieşti
Brădeşti
Breasta
Bucovăţ
Bulzeşti
Calopăr
Cărăula
Carpen
Castranova
Catane
Călăraşi
Cârcea
Cârna
Celaru
Cerăt
Cernăteşti
Cetate
Cioroiaşi
Ciupercenii
Noi
Coşoveni
Coţofenii
din Dos
15

Voturi valabil
exprimate
7.388/5.213
9.163/4.641
1.942/829
7.220/4.318
8.898/3.094
3.623/1.364
1.725/648
1.325/461
2.820/870

Procente

Pistriţu Cornel
Guţă Mircea
Ionele Gheorghe
Drăgoi Nicolae
Stăncioiu Nicolae
Popa Nicolae
Belu Marian
Răcăreanu Ion
Dinu Ion

Formaţiune
politică
PDL
PNL
PSD
PSD
PSD
PSD
PNL
PSD
PSD

Roşiu Valentin

PSD

1.154/963

83.40%

Stanciu Augustin
Beznă Mircea
Popa Marin
Antonie Cristiana
Moraru Ion

USL-PNL
PDL
PSD
PNL
PDL

1.279/751
2.410/1.003
2.039/917
2.269/1.196
556/378

58.70%
41.60%
45.00%
52.70%
78.00%

Pleşa Vergil
Sârbu Ioan
Marin Ion
Răcăreanu Ion
Marcu Marin
Vasile Constantin
Sorescu Gin
Cătălina Marin
Vancea Ştefan
Vasîlca Ştefan
Măceşanu Dumitru
Ciurea Ştefan
Şovăilă Georgică
Pupăză Valerică
Titiroagă Elena
Celăreanu Stelian
Barbu Ionuţ
Ciontea Dumitru
Duţă Marian
Dascălu Vergil
Mungiu Gheorghe

PSD
PSD
PSD
PNL
PDL
PSD
PDL
PSD
ACD-PNL
USL-PSD
PNL
PDL
PDL
PSD
PSD
USL-PSD
PSD
PSD
PSD
USL-PSD
USL-PNL

935/504
2.129/1.008
2.090/999
2.628/2.107
1.945/1.129
2.049/932
919/759
1.785/1.182
1.350/680
1.569/868
1.830/742
918/483
3.405/2.312
1.200/925
802/473
2.400/1.145
1.607/825
1.158/314
3.360/3.085
1.065/559
2.808/2.358

53.90%
47.30%
47.80%
80.20%
58.00%
45.50%
82.60%
66.20%
50.40%
55.30%
40.50%
52.60%
67.90%
77.10%
59.00%
47.70%
51.30%
27.10%
91.80%
52.50%
84.00%

Coandă Nicuşor
Preduca Vasile

ACD-PC
PSD

2.003/635
1.239/759

31.70%
61.30%

70.60%
50.60%
42.70%
59.80%
34.80%
37.60%
37.60%
37.30%
30.90%

Datele ne-au fost oferite de Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de
Statistică Dolj.
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Coţofenii
din Faţă
Daneţi
Desa
Dioşti
Dobreşti
Dobroteşti
Dragoteşti
Drănic
Fărcaş
Galicea
Mare
Galiciuica
Gingiova
Gherceşti
Gighera
Giubega
Giurgiţa
Ghidici
Ghindeni
Gogoşu
Goicea
Goieşti
Greceşti
Işalniţa
Izvoare
Întorsura
Leu
Lipovu
Maglavit
Malu Mare
Măceşu de
Jos
Măceşu de
Sus
Mârşani
Melineşti
Mischii
Moţăţăi
Murgaşi
Negoi
Orodel
Ostroveni
Perişor
Pieleşti
Piscu Vechi
Pleniţa
Pleşoi
Podari
Poiana Mare

Cârciumaru C-tin

UNPR

1.013/463

45.70%

Spiridon C-tin
Bălteanu Iulian
Iliescu Dumitru
Ţiulescu Mihail
Stancu Ion
Dincă Dumitru
Andrei Marian
Bitoleanu Sorin
Catană Florinel

PDL
PNL
PNŢCD
PSD
PSD
PSD
PNL
PNL
PNL

2.883/1.616
2.606/826
1.576/822
1.359/674
1.125/640
1.346/720
1.682/1.181
1.159/692
1.949/1.296

56.10%
31.70%
52.20%
49.60%
56.90%
53.50%
70.20%
59.70%
66.50%

Bana Constantin
Preda Cristache
Păpăroiu Cornel
Neacşu Florea
Gună Gheorghe
Bonea Viky
Tache Constantin
Motoi Marin
Bărăgan Janin
Marcu Dumitru
Adam Tănasie
Corici Marcel
Flori Ovidiu
Fulgu Vergil
Camen C-tin
Cristescu Iulian
Dobrescu Dumitru
Dinu Ion
Dicu Alexandru
Bojin Mihai

PDL
PP-DD
PSD
USL-PNL
PNL
PDL
USL-PSD
PDL
PDL
USL-PNL
PDL
PDL
USL-PSD
PDL
PDL
PSD
PDL
PSD
PSD
PNL

914/434
1.470/758
1.639/800
1.529/919
1.251/767
1.632/685
1.124/937
1.112/549
442/251
1.515/1.032
1.732/1.202
972/600
2.161/1.871
998/375
935/424
2.726/1.041
1.382/637
2.676/1.348
1.944/805
774/528

47.50%
51.60%
48.80%
60.10%
61.30%
42.00%
83.40%
49.40%
56.80%
68.10%
69.40%
61.70%
86.60%
37.60%
45.30%
38.20%
46.10%
50.40%
41.40%
68.20%

Bece Gheorghe

PDL

829/479

57.80

Ghencioiu C-tin
Ceană Ana
Popa Gheorghe
Enea Constantin
Nedelea C-tin
Zevelea Livia
Vîlcomeanu Jean
Oprescu Gheorghe
Chipirlin Mariana
Dica Dan Viorel
Decă Ştefan
Calafeteanu Mihai
Ionescu Ion
Gheorghiţă C-tin
Vintilă Marin

USL-PSD
PSD
PDL
PSD
PDL
USL-PSD
USL-PSD
USL-PSD
PNL
UNPR
USL-PSD
USL-PNL
PSD
USL-PSD
USL-PNL

2.715/2.187
2.434/1.135
1.418/765
3.438/2.341
1.467/1.090
1.127/597
1.711/967
2.347/1.895
1.211/544
1.950/1.459
1.512/517
2.506/1.714
798/456
2.807/2.335
5.053/3.422

80.60%
46.60%
53.90%
68.10%
74.30%
53.00%
56.50%
80.70%
44.90%
74.80%
34.20%
68.40%
57.10%
83.20%
67.70%
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Predeşti
Radovan
Rast
Robăneşti
Rojişte
Sadova
Sălcuţa
Scaieşti
Seaca de
Câmp
Seaca de
Pădure
Secu
Siliştea
Crucii
Sopot
Şimnicu de
Sus
Talpaş
Teasc
Terpeziţa
Teslui
Ţuglui
Unirea
Urzicuţa
Valea
Stanciului
Vârtop
Vârvoru de
Jos
Vela
Verbiţa

Şerban Florian
Cristianu Aurică
Silişteanu Iulian
Niţu Romică
Nedelcu Ionel
Safta Eugen
Pavel Ion
Calotă Barbu
Rogojină Fane

PDL
PNL
PSD
PSD
PDL
PDL
PDL
PSD
USL-PSD

1.233/766
816/498
2.131/1.077
1.538/624
1.319/853
3.511/1.576
879/382
1.268/472
1.269/823

62.10%
61.00%
50.50%
40.60%
61.30%
44.90%
43.50%
37.20%
64.90%

Osiac Săndică

PNL

780/592

75.90%

Popa Adrian
Sandu Laurenţiu

PDL
PNL

683/330
974/506

48.30%
52.00%

Trăistaru Ion Călin
Fulga Jana

USL-PSD
UNPR

1.182/983
2.437/1.121

83.20%
46.00%

Casiu Gheorghe
Banu Cristinel
Popa Constantin
Resceanu Costică
Neagoe Paulică
Bădoiu Marin
Grigorescu Florea
Gingioveanu Ionel

PSD
PDL
USL-PSD
PSD
PSD
PSD
USL-PSD
PPDD

706/377
1.909/1.036
954/804
1.368/649
1.648/1.166
1.936/1.483
1.508/880
3.072/1.335

53.40%
54.50%
84.30%
47.40%
70.80%
76.60%
58.40%
43.50%

Dobrescu C-tin
Tabacu Nicu

USL-PSD
PSD

915/539
1.244/817

58.90%
65.70%

Cîmpeanu Gh.
Braneci Marin

PSD
PDL

1.472/851
726/238

57.80%
32.80%

Aşa cum se poate observa în tabelul prezentat, USL a câştigat 77 dintre
cele 111 primării din judetul Dolj (38 au fost câştigate de PSD, 14 de PNL şi
restul de candidaţii comuni care au reprezentat Uniunea Social Liberală). PDL a
câştigat 28 de primării, candidaţii UNPR au obţinut 3 primării, în două localităţi
a câştigat PP-DD şi într-o singură localitate candidatul PNŢCD a avut câştig de
cauză.
În cazul balotajului, a fost organizat un nou tur de scrutin, la două
săptămâni de la primul tur (24 iunie 2012), la care au participat doar candidaţii
care s-au aflat în această situaţie. În mai multe localităţi din judeţele Dâmboviţa,
Telorman, Arad, Călăraşi, Constanţa şi Maramureş, au fost înregistrate nereguli
care au dus la repetarea votării. În judeţul Dolj nu a fost înregistrat niciun caz de
balotaj sau nereguli.
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Rata de participare la urne, în data de 10 iunie 2012, pentru alegerea
preşedinţilor de consilii judeţene, a fost de 57,46 %, faţă de 50,67% la alegerile
locale din 200816.
Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO) a monitorizat
alegerile şi a acreditat 4.500 de observatori în întreaga ţară. Ca urmare a
rapoartelor observatorilor se poate trage concluzia generală conform căreia, în
campania din vara anului 2012, au existat bătăi, împuşcături, reţineri pentru mită
electorală, fraude electorale, iar incidentele au fost numeroase la scrutinul din
data de 10 iunie 201217.
Peste 980 de incidente electorale, dintre care 345 confirmate, au fost
semnalate în ziua votului, de la deschiderea urnelor şi până la ora 19.00, 134
dintre acestea vizând promisiuni de bani sau bunuri, în schimbul votului. În
urma sesizărilor, au fost constatate 142 de incidente cu caracter penal, pentru
care sunt cercetate 156 de persoane18.
Alegerile locale din anul 2012 nu au reprezentat o surpriză pentru
România. Experienţa ultimilor ani, în care austeritate era cuvântul cel mai des
folosit de forurile conducătoare, a determinat dorinţa de schimbare, exprimată de
electorat încă din iarna anului 2012. Rezultatele alegerilor au dus la o nouă hartă
politică, în care USL şi-a rezervat locul I, iar judeţul Dolj face parte din această
hartă politică.

THE ELECTION FOR LOCAL ADMINISTRATION IN 2012. THE RESULTS
AND THEIR VALIDATION IN DOLJ COUNTY
(Abstract)
The local election in 2012 had been expected with great interest both by the
political class in Romania and the electorate, taking into consideration the PDL failure in
the governing process, the street protests and the discontent among all the categories of
the Romanian society. The year 2012 also brought the first electoral test taken by the
Social Liberal Union which had taken over the government in May, only a month befor
the local alection. The election results led to a new political map in which the Dolj
county eas also represented.
Keywords: local election, Dolj, electoral year, governement, candidate

16
Raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile Administraţiei
Publice Locale din iunie 2012, p. 85, http://www.roaep.ro/ro/section.php?id=85&l2=90 (accesat la
20.04.2013).
17
http://www.amosnews.ro/oado-concluzii-urma-monitorizarii-alegerilor-locale-din-10iunie-2012-06-13 (accesat la 1.05.2013).
18
Ibidem.

FILOLOGIE

MATERIALITATEA ÎN FILOLOGIE∗
∗

ANTONIO SORELLA

Salutăm cu entuziasm acest volum al revistei, dedicat în întregime aşanumitei „filologii materiale” care, la început, aşa cum explică editorii în Prefaţă,
a reprezentat o nouă atitudine faţă de unicul martor al unei tradiţii manuscrise
care se răspândea în medievistica romanică, dar care, în opinia lor, ar putea fi
eticheta potrivită şi pentru studiul filologiei textelor tipărite, „chiar dacă se află
în domenii literare îndepărtate ca perioadă şi ca limbă, ca gen şi tehnici de
producţie, ca forme de transmitere şi ca modalităţi de a folosi textele”, fiind
destinată să revină, în cele din urmă, „în cel mai mare cadru al filologiei fără
adjective şi al istoriei culturii” (p. 9). Adăugăm imediat faptul că meritul acestei
compilaţii de studii, promovat de ceea ce am putea numi, dacă nu „Şcoala
filologică din Milano”, măcar „linia filologică milaneză”, constă în a indica
apariţia paralelă, în cadrul filologiei romanice şi al filologiei textelor tipărite, a
unei noi conştientizări cu privire la importanţa aspectului „material” al
transmiterii textelor.
În primul eseu al volumului, Roberto Antonelli subliniază originalitatea
filologiei romanice italiene care, începând chiar din anii şaptezeci, cu Aurelio
Roncaglia, Avalle d’Arco Silvio şi Cesare Segre, a reuşit să-l pună de acord pe
Bedier cu Lachmann, arătând că în cadrul criticii lachmanniane, un nou interes
pentru receptarea şi istoria manuscrisului putea conduce la o complementaritate
între cele două metodologii care până acum erau opuse şi diferite. A apărut,
astfel, convingerea că manuscrisele nu sunt doar „colectori de variante”, ci
adevărate „mine de istorie”.
Articolele din secţiunea romanică de „Critică” (Federico Saviotti, Il
viaggio del poeta e il viaggio del testo: per un approccio geografico a Rimbaut
de Vaqueiras e alla sua tradizione manoscritta, p. 43-59; Massimiliano Gaggero, «Mise en texte» e riscrittura nelle «Continuazioni del Conte du Graal» di
Chrétien de Troyes, pp. 61-82; Fabrizio Costantini, L’analisi della
segmentazione grafica come metodo d’indagine filologico-materiale: il caso del
canzoniere v e del frammento M, p. 83-95) confirmă această atenţie faţă de
∗

La materialità nella filologia, ediţie îngrijită de Alberto Cadioli şi Maria Luisa
Meneghetti, în: „Moderna”, X, 2008, fasc. 2.
∗
Prof. univ., Universitatea Chieti-Pescara, Italia; e-mail: sorella@italianistica.it
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 27, 2013, pp. 227-253
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„materialitate” în studiul mărturiilor şi rezultatul bogat al cercetărilor efectuate
din această perspectivă.
Pe de altă parte, citind eseurile mai sus-menţionate, nu putem să nu
observăm o anumită discrepanţă între părţile volumului dedicate filologiei
manuscriselor şi cele care se ocupă de filologia textelor tipărite. De fapt, dacă pe
de o parte putem fi de acord cu cuvintele celor care au îngrijit textele, că în nicio
ţară, aşa cum s-a făcut în Italia, nu s-a reuşit o conciliere Lachmann – Bédier,
aspiraţia, nicicând întreruptă, către o metodă ştiinţifică cu privire la
individualitatea şi materialitatea manuscrisului, pe de altă parte, nu putem spune
acelaşi lucru despre filologia textelor tipărite.
Impresia noastră este că în Italia, faţă de tipofilologie există aceeaşi
apreciere pe care Croce – dar mai ales nenumăraţii săi adepţi – a avut-o pentru
filologie pe parcursul a trei sferturi din secolul trecut. Dincolo de declaraţiile de
principiu cu privire la importanţa unui studiu bibliologic asupra oricărei cercetări
filologice a unui text de tipărit, atitudinea generală este, mai degrabă, de
suficienţă. Cu excepţia lui Pasquale Stoppelli şi a lui Alfredo Stussi, care şi-au
manifestat întotdeauna respectul pentru bibliografia textuală a ţărilor anglofone
şi care – nu întâmplător – au fost primii care l-au invitat în Italia pe Conor Fahy,
opinia exprimată ni se pare că este aceea potrivit căreia colaţionarea mai multor
exemplare ale unei ediţii este o operaţiune care poate fi lăsată tinerilor doritori,
dispuşi să-şi suflece mânecile pentru a se obişnui să lucreze într-un ambient care
nu are prea mare legătură cu analiza şi reconstrucţia filologică a unui text.
Cel mai mare bibliograf textual care lucrează în Italia, Neil Harris,
subliniază neîncetat faptul că studiul bibliologic al ediţiilor vechi cu instrumente
foarte rafinate, perfecţionate după un secol de achiziţii datorate, în principal,
bibliografilor britanici şi americani, au avut până acum legături destul de limitate
cu filologia. Mai mult decât atât, acelaşi Harris s-a declarat convins de faptul că
teoria copy-text-ului, propusă de Walter Wilson Greg – potrivit căreia metodele
de bibliografie textuală ar avea un impact direct asupra practicilor editoriale – ar
putea fi acceptată în Italia, cel puţin din punct de vedere teoretic1.
Potrivit lui Greg, în ceea ce priveşte textele care au avut mai multe ediţii
aprobate de autor, ar trebui să ne bazăm pe ediţiile princeps pentru aşa-numitele
greşeli accidentale, cu adăugirea variantelor substanţiale ale ediţiilor succesive,
deoarece acestea sunt, de obicei, bazate pe textul primei ediţii, şi nu pe un
manuscris furnizat de autor. Pentru Harris, în principiu, teoria copy-text-ului nu
ar trebui să provoace scandal în Italia, întrucât în Italia, practica
1

Neil Harris, Introduzione. La bibliografia e il palinsesto della storia, în George
Thomas Tanselle, Letteratura e manufatti, trad. it., Firenze, Le Lettere, 2004 (ed. orig. 1998),
p. LXIV-LXV. Articolul lui Greg, la care se referă Harris, a fost republicat, tradus în italiană, în
Filologia dei testi a stampa, editat de Pasquale Stoppelli, Bologna, Il Mulino, 1987. În
Introducerea citată mai sus, Harris le explică cititorilor italieni, dând exemple din literatura
engleză, unele aspecte de bază ale tezei lui Greg, care ar fi greu de înţeles doar pe baza simplei
lecturi a eseului tradus în antologia / compilaţia lui Stoppelli.
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neolachmanniană, de a confecţiona o ediţie critică pe baza unui manuscris-bază,
cu includerea de variante care provin de la alte manuscrise, nu a fost niciodată
luată serios în discuţie şi nici nu s-a pus serios problema, dacă textul pregătit de
către modernul editor a existat sub acea formă din punct de vedere istoric.
În schimb, în articolul său inclus în acest volum, La materialità nello
studio dei testi a stampa, Alberto Cadioli respinge opiniile lui Harris, susţinând
că „teoria de a construi, ca text bază, un text «eclectic», în care să conveargă
cele mai recente corecturi «substanţiale» ale autorului (variantele potrivit ultimei
sale dorinţe), şi «cele întâmplătoare» (elementele paragrafematice), potrivit
variantei ediţiei princeps, nu este acceptabilă nici măcar la nivel teoretic” (p. 22–
23)2.
Nu este nevoie să subliniem că Harris a făcut uz de umorul său tipic
anglo-saxon, cu privire la presupusa facilă acceptare teoretică a aşa-numitei
metode ecdotice a lui Greg, pentru a declara că ceea ce scandalizează filologii
italieni în materie de filologia textelor tipărite – în special cu privire la
eclectismul textului confecţionat pe baza principiilor lui Greg – este, de fapt,
ceva analog textului critic pus laolaltă cu criteriile aşa-numitei filologii
neolachmanniane. În esenţă, însă, chiar şi pentru Harris, teoria copy-text-ului nu
este potrivită situaţiei italiene, unde limba literară este o creaţie aproape complet
artificială şi care nu a avut, timp de secole, o variantă vorbită. Este clar că aici
problema este de caracter epistemologic: orice metodă ştiinţifică conduce
întotdeauna la o aproximare a adevărului care este, oricum, relativizat3.
Prin urmare, suntem de acord cu Cadioli şi cu majoritatea filologilor
italieni cu privire la faptul că – până în prezent – cea mai bună metodă pentru a
edita un text aparţinând tradiţiei manuscrise este cea neolachmanniană, cu
menţiunea că rezultatul acestei metode rămâne, totuşi, o ipoteză sau mai degrabă
un set de ipoteze, tot atâtea câte sunt şi variantele textului, adoptate sau respinse,
astfel încât aluzia ironică a lui Harris la adresa eclectismului practicilor noastre
editoriale nu ar trebui să ne deranjeze.
În ceea ce priveşte metoda lui Greg, care în filologia textelor italiene
tipărite nu a creat prea mult consens, nici din partea lui Harris şi nici din a lui
Conor Fahy, considerăm că nu ar trebui să fim împotriva acesteia doar din
prejudecată. Se poate spune că eclectismul inerent din metoda lui Greg a fost
deja pus în discuţie de către Jerome McGann, începând cu anii optzeci ai
secolului trecut4, dar că nici măcar opţiunea de a se baza, în principal, pe
2
Pentru a fi riguros, Greg susţine că pentru formă (sau, dacă preferaţi, pentru „greşelile
accidentale”) ar trebui să se urmărească mărturia cea mai aproape de manuscrisul autorului (care
este aproape întotdeauna cea mai veche), în timp ce, pentru substanţă/fond decizia ar trebui luată
de editorul critic, care nu ar trebui în mod necesar să se bazeze pe „ultimele” corecturi.
3
Pentru o idee asemănătoare facem trimitere la David C. Greetham, Textual and
Literary Theory: Redrawing the Matrix, în: „Studies in Bibliography”, XLII, 1989, pp. 1-24.
4
A se vedea volumul J. McGann, A Critique of Modern Textual Criticism, Chicago,
University of Chicago Press, 1983.
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autoritatea copy-text-ului nu se bucură în zilele noastre de un consens universal,
aşa cum până şi pilonul (ultimei sau penultimei) dorinţe a autorului tinde să se
clatine în dezbaterea critică contemporană.
În rest, aşa cum a susţinut vehement Peter L. Shillingsburg în celebra –
pe bună dreptate, întrucât criticii editori pot justifica metoda adoptată în
reconstrucţia textului ca fiind singura corectă – sa carte, este clar că fiecare
metodă are propria sa logică internă care o susţine5.
Am avut recent ocazia să observăm că Pietro Bembo, pregătind, înainte
de moartea sa, cea de a treia ediţie a lucrării sale – Prose della volgar lingua
(Florenţa, Torrentino, 1549), a preferat să se bazeze pe textul ediţiei princeps
(Veneţia, Tacuino, 1525), îngrijit în cele mai mici detalii – chiar şi în spaţiul
dintre cuvinte – prin intermediul lui Cola Bruno, în care avea încredere şi cu care
era în contact în mod constant, şi nu pe cel al celei de-a doua ediţii (Veneţia,
Marcolini, 1538), tocmai pentru că era mai corectă din punct de vedere grafic şi
paragrafematic, chiar dacă ar fi fost mult mai convenabil să se utilizeze o copie a
ediţiei marcoliniene, la care se adăugaseră mai multe pasaje şi căreia i se
făcuseră mai multe corecturi (pe care, însă, autorul le constatase şi le păstrase cu
mare grijă şi care au fost refolosite de către îngrijitorii ediţiei postume6.
Prin urmare, am putea spune că Greg nu a inventat nimic şi, pentru a fi
consecvenţi, ar trebui să redenumim metoda sa drept „metoda lui Bembo”. Dar,
fără a merge atât de departe, ar fi suficient să spunem că procedura urmată de
Bembo, adică a celui care poate fi considerat drept părintele limbii şi al filologiei
italiene, pentru pregătirea celei de-a treia ediţii a tratatului său, publicat postum,
este în consens absolut cu teoriile lui Greg, cu tot respectul pentru cei care le
consideră drept „inacceptabile”.
Desigur, dacă Bembo nu ar fi remarcat corecturile şi adăugirile introduse
în cea de-a doua ediţie, ar fi fost obligat să considere drept ediţie definitivă un
exemplar al ediţiei marcoliniane şi nu ediţia princeps, dar acest lucru, fiind
departe de a consolida această părere, dimpotrivă, face ca punctul de vedere – al
celor care cred că textul celei mai recente ediţii ale unei lucrări retipărite ar
trebui să fie adoptat – chiar şi datorită „greşelilor întâmplătoare” – cu corecturi
sau adăugiri aprobate de autor, pe baza principiului inviolabilităţii ultimei voinţe
a autorului – să fie, de fapt, unul mult mai slab.
În realitate, într-o tradiţie literară, cum este cea italiană, atât de
preocupată de aspectul formal până la a-i determina pe autori ca Ariosto şi
5
Peter L. Shillingsburg, Scholarly Editing in the Computer Age. Theory and Practice,
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1996 (terza ed.), cap. 2.
6
Ca subiect pentru un eseu dedicat ediţiei marcoliniane a volumului Prose (în: L’autore
sotto il torchio, Pescara, Libreria dell’Università Editrice, 2004), Bembo se folosise, pentru a
pregăti copia tipografică (pe care am identificat-o), de cea de-a doua ediţie a tratatului său, de un
exemplar al ediţiei princeps, îmbogăţită cu pagini intercalate, pe care a scris corecturile şi
adăugirile pe care cei care alcătuiau volumul ar fi trebuit să le introducă. Evident, Bembo păstrase
acele pagini, pe care le-a folosit apoi pentru a pregăti copia de tipografie a ediţiei postume.
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Manzoni să rescrie de trei ori aceeaşi operă pentru a o îmbunătăţi, mai ales în
materie de stil şi limbaj, putem fi siguri că oricine în locul lui Bembo ar fi
acţionat ca acesta, dacă ar fi avut posibilitatea, şi anume, ar fi preferat să adopte
metoda Bembo-Greg, sau chiar să folosească din nou propriul manuscris sau
copia tipografiei în loc de ediţia princeps, ceea ce ar fi dat tipografului o lucrare
mult mai complexă şi, prin urmare, mai costisitoare (din cauza necesităţii de a
reface de la început revizuirea redactării textului, cu adecvarea grafică şi
paragrafematică, precum şi a calculului estimativ al cantităţii de text manuscris
care urma a fi transformat în caractere pentru fiecare pagină în parte a ediţiei
tipărite şi, în cele din urmă, din cauza unei mai mari dificultăţi de citire a
manuscrisului faţă de un text deja tipărit).
Acest lucru nu înseamnă repudierea liniei-directoare a ultimei voinţe a
autorului, care a fost piatra de temelie a marii filologii italiene a secolului trecut,
dar merită a fi rediscutat în continuare sensul – pe baza diferitelor condiţii
determinate de nevoile industriei tipografice – cu privire la transmiterea
manuscriselor, şi anume, a constrângerilor impuse de acele cerinţe ale dorinţei
autorului.
Pentru Cadioli şi pentru ceea ce am numit – pentru a fi mai expliciţi şi
cu o bună doză de aproximaţie – „linia filologică milaneză”, tocmai aspectele
„materiale”, care fac obiectul volumului şi care sunt luate în consideraţie şi
apreciate în toate lucrările care se referă la filologia manuscriselor, nu reies a fi
la fel de interesante atunci când se referă la filologia textelor tipărite.
De fapt, cercetătorul soluţionează în doar câteva cuvinte problemele
puse de filologia anglo-americană şi demonstrează apreciere doar pentru
colaţionările diferitelor exemplare ale aceleiaşi ediţii, cu condiţia ca acestea să
dea rezultate importante din punct de vedere filologic şi, de fapt, să nu ducă la
un fel de fetişism al datului „Material”: „Întrucât problemele teoretice, chiar
dacă nu se refereau la textul tipărit, erau de mult timp prezente în activitatea
ecdotică a filologilor italieni (şi la acelea, chiar şi în contextul filologiei textelor
tipărite, se putea face apel fără prea mare dificultate), dincolo de reflectarea
asupra unui nepractic „exemplar ideal” – întrucât era construit pe baza
exemplarelor existente – a stat motivaţia de a reuni mai multe copii ale aceleiaşi
ediţii, pentru a sugera noi orizonturi acestor studii.
Totuşi, această cale, atunci când a fost bătătorită fără prea multă
reflecţie, a dus de multe ori la excese, din cauza cercetării amănunţite a
„variantelor intermediare”7, subliniind, uneori, elemente marginale din istoria
textului (dar foarte utile, în schimb, în multe cazuri, în istoria tiparului), uitând
faptul că cunoaşterea, fie a ceea ce s-a întâmplat într-o tipografie, fie a
posibilelor schimbări ca formă, nu este un scop în sine” (p. 23).

7

ediţii.

Variantă internă a unei ediţii ce apare confruntând mai multe exemplare ale aceleiaşi
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O atitudine similară este evidentă şi la Giovanni Biancardi, care, de ani
de zile studiază în mod lăudabil textele italiene fundamentale din secolul al
XVIII-lea, prin prisma bibliografiei textuale, în articolul său foarte interesant,
Per una nuova edizione critica dei „Sepolcri” foscoliani8. Acelaşi Cadioli, în
urmă cu câţiva ani, a recunoscut nevoia unei noi ediţii a volumului I Sepolcri,
care să fie editat cu ajutorul metodelor bibliografiei textuale, după ce a observat
mulţi cercetători care aveau opinii diferite asupra variantelor „intermediare” sau
a variantelor intermediare şi textul referinţelor acestora făcute în notele de
subsol9.
Biancardi, după ce demonstrează cât de importantă ar putea fi analiza
variantelor testate în scopul reeditării volumului I Sepolcri, face această
declaraţie: „De asemenea, este necesar să precizăm că cercetarea noastră legată
de variantele «intermediare» intenţionează să nu se subscrie unei supraestimări a
fenomenelor tipografice care dezvăluie, cel mult, supravieţuirea temporară a
simple erori de scriitură. [...] Filologiei textelor tipărite i se subscriu alte sarcini,
cu mult mai mari, întrucât scopul său nu este acela de a se păstra în limitele
înguste ale unei examinări, chiar dacă este necesară, a caracteristicilor textuale
ale fiecărei pagini tipărite în parte.
O atenţie sporită faţă de publicare, faţă de practica de pregătire a
produselor tipografice, va avea ca rezultat cercetări care se încadrează pe o scară
mult mai largă, întotdeauna cu scopul de a identifica elemente care să conducă la
o mai bună înţelegere a relaţiei dintre fenomenul de constituire şi cel de difuzare
a textului. Şi acest lucru va fi posibil numai dacă se va face uz de toate dovezile
sau indiciile care din când în când sunt puse la dispoziţie, inclusiv de cele oferite
de anumite surse documentare care au fost deja utilizate pe scară largă în trecut,
dar care au fost folosite în scopuri foarte diferite”10. Par a fi cuvintele folosite în
primul volum al acestei reviste de noi înşine pentru a explica ce este
tipofilologia, diferenţa fiind faptul că nu vroiam să lăsăm deloc impresia că dăm
prea multă importanţă „materialităţii” datelor obţinute prin analiza bibliograficotextuală.
Recunoaştem faptul că, uneori, aceste date pot crea impresia unei liste
telefonice, adică a unor variante care par nesemnificative. Dar suntem convinşi,
de fapt, că unui ochi bine format la greşelile care ar fi putut avea loc într-o
tipografie veche, aceleaşi variante pot să apară ca fiind de o mai mare
importanţă, pentru a stabili, de exemplu, gradul de atenţie al autorului şi al
corectorului, eventuala prezenţă a unui redactor şi, în cele din urmă, modul în
care autorul a făcut sau a pus pe cineva să facă multiplicarea formelor.

8

Alberto Cadioli, Le prime edizioni dei «Sepolcri», în: „«Dei Sepolcri» di Ugo
Foscolo”, Gargnano del Garda, 29 settembre – 1 ottobre 2005, II, a cura di G. Barbarisi, W.
Spaggiari, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 127-140.
9
Ibidem, pp. 543-544.
10
Ibidem, pp. 135-136.
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Prin urmare, este suficientă doar o variantă intermediară, chiar şi
nesemnificativă la prima vedere, cum ar fi corecta repoziţionare a unui caracter
răsturnat, pentru a ne face să spunem că o ediţie a fost îngrijită cu un anumit
grad de atenţie (de către autor, de către redactor, de către cel care a tipărit-o), iar
oprirea procesului de imprimare, pentru a modifica forma şi pentru a introduce o
corecţie, aducea cu sine risipă de bani şi, prin urmare, de timp. De fapt, în
general, până acum nu au fost găsite variante intermediare în ediţiile realizate
exclusiv de personalul din tipografie, aşa cum adesea erau cele neverificate de
autor sau de cel însărcinat de către autor.
Este corect, în această privinţă, să amintim marea demonstraţie a lui
Fahy, care, tocmai datorită analizării inclusiv a variantelor aparent
nesemnificative din a treia ediţie a lucrării Orlando Furioso, a reuşit să
reconstituie până şi istoria şi cronologia corecţiilor făcute de autor în timpul
procesului de imprimare, aşa cum Debenedetti nu reuşise să o facă în ediţia din
1928. Prin urmare, au fost cuprinse şi variantele intermediare, aparent irelevante,
despre care vorbeşte Biancardi atunci când se referă la ediţia princeps a lucrării I
Sepolcri.
Şi mai important, din acest punct de vedere, este articolul lui Enrico
Garavelli, Dall’«Istoria» alla stampa. Giambattista Adriani tra autocensura di
famiglia e ‘politicamente corretto’11 (p. 97-115). Garavelli elaborează o lucrare
de filologia textelor tipărite, dar face şi el, în prealabil, o declaraţie de principiu:
„Importul în Italia, care, într-adevăr, nu este lipsit de o anumită rezistenţă, al
disciplinelor de origine anglo-saxonă, cum ar fi aşa-numita textual bibliography
(bibliografie textuală), grefată pe solida şcoală ecdotică italiană, pe bogata
tradiţie a bibliografiei descriptive, pe studiile de istoria limbii şi a normelor
gramaticale, a atras din ce în ce mai mult – cel puţin în ultimul deceniu – atenţia
tinerei generaţii de filologi asupra proceselor tipografice în regim de imprimare
manuală.
Au rezultat, printre altele, originale sinteze „autohtone”, aşa cum este
nou-născuta tipofilologie. O astfel de abordare împătimită nu pare, însă – cel
puţin pentru cel care scrie – lipsită de riscuri, mai ales atunci când zelului
neofitului i se adaugă îndrăzneala ucenicul vrăjitor. Aproape în mod involuntar
autocaricaturali ne apar azi, de exemplu, anumite eseuri de bibliografie textuală,
care epuizează cititorul cu pagini întregi de diagrame incomprensibile sau cu
liste de variante complet nesemnificative. Nicio tehnică nu va putea înlocui
vreodată „inteligenţa, cultura, discreţia”12.
Trebuie să recunoaştem imediat onestitatea intelectuală a lui Garavelli.
Să ne amintim că acelaşi cercetător, care locuieşte şi predă de mulţi ani în
11
De la „Istorie” la tipăritură. Giambattista Adriani între autocenzur de familie şi
„corect politic” – Enrico Garavelli, Dall’«Istoria» alla stampa. Giambattista Adriani tra
autocensura di famiglia e ‘politicamente corretto’, pp. 97-115.
12
Ibidem, p. 97.
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Finlanda, şi este, nu numai în opinia noastră, cel mai bun italienist din Europa de
Nord, a avut curajul de a se face portavocea stării de spirit a „liniei filologice
milaneze”, cu un discurs foarte critic împotriva amprentei, a mărcii tipografiei13.
Ulterior, Edoardo Barbieri, care a fost unul dintre cei care îi sugeraseră
lui Garavelli ideea de a interveni, i-a luat imediat apărarea împotriva reacţiilor
care derivaseră de aici, fără, însă, a reuşi să risipească ideea – în special în
rândul cercetătorilor străini – a unei filologii italiene situată pe poziţii retrograde
şi ostile faţă de inovaţiile aduse în mai mult de un secol de bibliografia textuală
din limba engleză14.
Problemele puse de Garavelli şi Barbieri au fost abordate şi de Neil
Harris, care i-a îndemnat pe cercetătorii italieni să se bucure de faptul că Edit16
a fost conceput având caracteristica inovatoare a descrierii amprentei, a mărcii
tipografiei din ediţiile catalogate (care ne aşează la nivelul celor mai avansate
ţări în domeniul conservării bibliotecare) şi să renunţe la o nemotivată
tehnofobie („purposeless display of techophobia”)15.
Pe parcursul articolului său, Garavelli îşi propune să ofere o
demonstraţie exemplară a modului în care buna filologie, însoţită de inteligenţă,
cultură şi discreţie, se pot descurca şi fără bibliografia textuală, fără tipofilologie
şi fără toate celelalte etichete la modă. Prin urmare, el se ocupă de istoria celor
două ediţii din secolul al XVI-lea ale lucrării Istoria de’ suoi tempi a lui
Giovanbattista Adriani, reconstituind etapele editoriale, concentrându-şi atenţia
în principal asupra presiunii exercitate de cenzura familiei de’ Medici – dar şi de
alţi principi italieni – asupra fiului autorului, Marcello16, care a supervizat cele

13

Enrico Garavelli, Appunti sull’ «impronta»: catene di edizioni, riproduzioni
facsimilari, apografi, în: „Aevum”, LXX, 1996, p. 625-636. Şi Edoardo Barbieri a dus un atac
împotriva amprentei, a mărcii tipografiei, într-un catalog ce folosea pe scară largă acel instrument;
scrierea a fost republicată în E. Barbieri, Guida al libro antico. Conoscere e descrivere il libro
tipografico, cu un Cuvânt înainte de Luigi Balsamo, Firenze, Le Monnier, 2006, pp. 175-178.
14
Edoardo Barbieri, Introduzione a Incunaboli e cinquecentine della Fondazione
Biblioteca S. Bernardino di Trento, a cura di Claudio Fedele e Anna Gonzo, Trento, Provincia
autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004, vol. 3.
15
Neil Harris, Tribal lays and the history of the fingerprint, în: „Many into one:
Problems and opportunities in creating shared catalogues of older books”, Seminar ţinut la 11
noiembrie 2005 la CERL din cadrul Bibliotecii Naţionale Centrale din Roma, Roma, a cura di
David J. Shaw, London, Consortium of European Research Libraries, 2006, pp. 21-72, p. 56.
Despre acelaşi subiect, a se vedea şi Harris, Il cappuccino, la principessa e la botte, in Incunaboli
e cinquecentine delle biblioteche dei Cappuccini di Toscana, a cura di Antonella Grassi, Giuliano
Laurentini, Firenze, Polistampa, 2003, pp. 7-39, in part. pp. 24-25 şi, în cele din urmă, Un
ammiraglio, un cane e i Vaticinia, în „Il libro italiano del XVI secolo. Conferme e novità in
Edit16, Atti della giornata di studio”, Roma 8 giugno 2006, a cura di Rosaria Maria Servello,
Roma, iccu, 2007, pp. 65-88.
16
Marcello Adriani il Giovane (Firenze, 1553-1604), fiul istoricului şi scriitorului
Giovan Battista Adriani şi nepotul umanistului şi omului politic Marcello Virgilio Adriani, a fost
profesor de literatură latină şi greacă la Studio di Firenze, a tradus Demetrio Phalereus şi Plutarh, a
fost membru în Accademia Fiorentina şi în Accademia degli Alterati.
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două ediţii şi asupra celor de la tipografia Giunti din Florenţa şi Veneţia, care
le-au tipărit în 1583.
Impresionează, în primul rând, utilizarea de către Garavelli a formulei
de colaţionare17 şi a desconsideratei (chiar de către el) amprente a mărcii
tipografiei18, exact ca într-un eseu de bibliografie textuală. Mai bine spus, ca
într-un bun eseu de bibliografie textuală, aşa cum reiese în cele din urmă, în
pofida declaraţiilor preliminare ale autorului. Reconstrucţia lui Garavelli se
realizează pe baza documentaţiei deja cunoscute, dar şi a unei inedite declaraţii
trimise de Antonio Montecatini, secretarul lui Alfonso al II-lea d’Este
ambasadorului estenzilor la Florenţa, Ercole Cortile (de la Ferrara, 9 mai 1583),
găsită de acesta printre documentele lui Belisario Vinta, secretarul Marelui Duce
al Toscanei, Francesco al II-lea, şi, de asemenea, pe baza unei misive atribuite
lui Orazio Urbani, un rezident al Marelui Duce la Ferrara şi trimise, probabil,
aceluiaşi Vinta (de la Ferrara, 12 septembrie 1583).
Garavelli subliniază importanţa copiei de tipografie a ediţiei florentine:
„L’Istoria de’ suoi tempi nu a avut şi nu are, o soartă prea bună. [...] numai o
intervenţie providenţială a lui Pietro Giordani, în 1816, i-ar fi dat o efemeră
perioadă de notorietate [...]. De atunci, asupra lui Adriani a căzut, încet, tăcerea
[...]. Nu este de mirare, prin urmare, faptul că nimeni nu s-a deranjat să studieze
importantul manuscris de tipografie păstrat la Biblioteca Naţională Centrală din
Florenţa, Palat. 1186. Nefiind inclusă în cuprinzătoarea revistă a lui Paolo
Trovato despre printer’s copies19, manuscrisul nu îi era, însă, necunoscut lui
Albonico. Cu toate acestea, deoarece acesta nu îi era de folos în reconstrucţia
segmentului textual antologizat, îngrijitorul textelor ediţiilor Ricciardiene s-a
limitat doar la o examinare sumară”20. Întrucât într-o notă21 putem citi: „Cel care
scrie semnalase manuscrisul în cauză chiar din 1998, Pensieri e giudizi
giordaniani sulla Letteratura italiana, in Giordani Leopardi 1998, [Atti del
Convegno nazionale di Studi, Piacenza, Palazzo Farnese, 2-4 aprile 1998,
Piacenza, Tip.Le.Co, 2000], p. 368” am fi înclinaţi să credem că a fost însuşi
Garavelli cel care a descoperit natura manuscrisului de tipografie Palat. 1186,
datorită studiului său asupra lui Giordani. De fapt, Albonico, încă din ediţia sa
din 1994, era conştient de acest lucru, obţinând noutăţi din Manuscrisele Palatine
ale Bibliotecii Naţionale Centrale din Florenţa, vol. III, fasc. 5-6, îngrijit de A.
Saitta Revignas, Roma, Ministerul Educaţiei, 1963, p. 394-96, aşa cum rezultă
din aceste cuvinte: „Saitta Revignas remarcă faptul că diferite pete de cerneală
17
Trebuie spus, pentru a respecta adevărul, că pentru formula de colaţionare, Garavelli
face trimitere nu la clasicii bibliografiei anglo-americane, ci, aproape paradoxal, la manualul lui
E. Barbieri, Guida al libro antico, p. 118.
18
Ibidem, pp. 108-109.
19
Din 1989, dar retipărită în L’ordine dei tipografi. Lettori, stampatori, correttori tra
Quattro e Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1998, p. 175-95, cu o notă de revizuire.
20
Ibidem, pp. 102-104.
21
Ibidem, p. 104, Nota nr. 2.
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gri, anumite indicaţii care semnalează cu aceeaşi cerneală corespondenţele cu
schimbările de pagină din editio princeps, starea fragmentară a ms. şi, în cele din
urmă, adnotări de tipul celei de la c. 194r („avverta la S. Va quella parola
poneva se ci ha / da essere o no / e se quelle paro / le le sue dieci galee vanno
cancella / te o no”), ne fac să înţelegem clar faptul că ne aflăm în faţa a ceea ce
rămâne din manuscrisul utilizat în tipografie pentru compoziţia textului”22.
Declaraţia lui Antonio Montecatini este, în schimb, un document
interesant, pentru că prin intermediul acestuia se poate vedea, încă de la acea
dată, că la Ferrara se ştia că, la Veneţia, familia Giunti ceruse privilegiul de a
tipări Istoria şi, prin urmare, diplomaţia ducală fusese folosită pentru a evita ca
în aceasta să se menţioneze problema pretinsei întâietăţi a familiei de’ Medici
faţă de cea a familiei d’Este, problemă care fusese – chiar şi în trecutul recent –
motiv de puternice tensiuni. Având în vedere faptul că ediţia florentină are o
permisiune de a fi tipărită (nu un privilegiu, aşa cum îl numeşte Garavelli la
p. 99), datată 4 martie 1583 („Noi F. Dionigi Costacciaro Inquisitore Generale di
Firenze, e suo Dominio, concediamo licenza che si stampi la presente Storia
questo dì quattro di Marzo. M. C. LXXXIII”23), credem că se hotărâse deja din
primăvară producerea unei ediţii duble, florentină şi veneţiană, aşa cum am
văzut şi în alte cazuri deja studiate.
În acest sens, Garavelli, la p. 102, n. 3, are politeţea de a cita un
exemplu, pe cel al lui Hercolano al lui Benedetto Varchi, publicat în 1570 de
către familia Giunti, atât la Florenţa, cât şi la Veneţia, adăugând faptul că, în
introducerea la ediţia din tratatul varchian „este demonstrat faptul că ediţia
veneţiană o precedase cumva pe cea florentină, în ciuda datelor care apar în
partea de jos a celor două (identice, de altfel) dedicaţii”24.
De fapt, noi încercaserăm să demonstrăm în introducere exact contrariul
– bazându-ne pe un obositor studiu tipofilologic şi, în mod special, pe analiza
unei fundamentale variante intermediare – şi anume, că ediţia florentină o
precedase pe cea veneţiană, în ciuda datei puse la sfârşitul dedicaţiei din ediţia
22
Simone Albonico, Nota ai testi, în „Storici e politici fiorentini del Cinquecento”, a
cura di Angelo Baiocchi, testi a cura di Simone Albonico, Milano-Napoli, Ricciardi, 1994,
pp. 1098-1099. Am spune că Trovato ar trebui să fie absolvit pe motiv că nu a ţinut cont de
semnalarea făcută de Garavelli, care a fost tipărită la doi ani după publicarea colecţiei sale de
eseuri, în timp ce noi trebuie să ne facem sincer mea culpa pentru că am omis să îi indicăm
preţioasa notă a lui Revignas, citată mai sus (în ciuda faptului că am ţinut de atât de multe ori în
mâini cartea editată de Albonico, ocupându-ne, în aceiaşi ani, de Benedict Varchi), întrucât acelaşi
Trovato ne ceruse să-l ajutăm la alcătuirea unui prim registru de copii de tipografie din primele
secole ale industriei tipografice.
23
(„Noi, F. Dionigi Costacciaro, Inchizitor General al Florenţei, şi Domeniul său, dăm
permisiunea de a tipări Istoria de faţă, în această zi de 4 martie M. C. LXXXIII”).
24
Ceva analog este descris de G. Bertoli, Le prime due edizioni della seconda
„Rassettatura” del „Decameron”, în: „Dalla «textual bibliography» alla filologia dei testi italiani
a stampa”, editată de Antonio Sorella, Pescara, Libreria dell’Università Editrice, 1998, pp. 142145 şi, în legătură cu emisiunea veneţiană a refacerii lui Orlando innamorato del 1541, de N.
Harris, Bibliografia dell’«Orlando Innamorato», Modena, Panini, vol. 2, 1988-1991.
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veneţiană (1 iulie) şi că a precedat-o cu cel puţin două luni pe cea florentină (30
august; fapt care i-a indus în eroare pe toţi cercetătorii care se ocupaseră anterior
de această problemă).
Motivul falsificării datelor din partea tipografiei Giunti se datorează
protecţionismului şi, în special, legilor veneţiene legate de tipăriturile de la acea
vreme, şi din cauza cărora la Veneţia era foarte dificil să tipăreşti o lucrare care
avusese privilegiul de a fi fost deja publicată în altă parte. Publicarea lucrării
Hercolano ar putea face lumină şi asupra publicării lucrării Istoria de’ suoi
tempi a lui Adriani. Potrivit lui Albonico, „putem presupune că, după ce s-au
gândit la o ediţie veneţiană, în format redus, paralelă cu ediţia princeps
florentină, tipografia Giunti din Florenţa va fi suspendat apoi difuzarea acesteia
pentru a asigura eliminarea celor mai impresionante volume in folio, asigurând
în acelaşi timp editorii veneţieni, faptul că îi garantau şi ediţiei minor
participarea la acel tiraj şi punerea acesteia în vânzare, odată vândută ediţia
major”.
De altfel, tipografia Giunti din Florenţa ceruse de la bun început
drepturile de autor atât pentru ediţia florentină, cât şi pentru cea veneţiană,
lansându-le pe ambele, prin intermediul Tipografiei familiei Giunti din Veneţia
şi, în special, prin Bernardo. Întrucât realizarea ambelor ediţii, în paralel, ar fi
însemnat două exemplare de manuscrise de tipografie, s-a preferat, aşa cum se
obişnuia, să se finalizeze unul, pentru ca, mai apoi, să se folosească un exemplar
din acesta drept copie de tipografie pentru cealaltă, economisind, astfel, timp şi
bani. Desigur, acestea ar fi putut fi expediate de la Florenţa la Veneţia chiar şi
sub formă de fascicule singulare ale ediţiei, pe măsură ce erau tipărite (dar mai
târziu vom vedea că unele descoperiri ne fac să credem că la Veneţia se începuse
lucrul la un exemplar al ediţiei complete princeps, deşi conţineau unele
cancellanda25, în loc de respectivele cancellantia26 tipărite ulterior la Florenţa).
Cei de la Tipografia Giunti ştiau, de asemenea, că trebuiau să-i trimită
primele exemplare produse măcar Marelui Duce şi la Ferrara, înainte de a le
comercializa, aşa cum rezultă din scrierile lui Montecatini. Între timp, în
aşteptarea aprobării comercializării ediţiei princeps, vor fi început imprimarea la
Veneţia a ediţiei in quarto27, pe baza unui exemplar din ediţia in folio,
gândindu-se să înceapă vânzarea cu cea de-a doua, în spiritul legii veneţiene, iar
prima, mai scumpă şi rezervată unei pieţe mai exigente, să fie accesibilă printr-o
reţea de clienţi selectaţi, contactaţi şi garantaţi de solvabilitatea lor financiară. Să
vedem acum, dacă datele noastre confirmă această ipoteză.
Ştim că în 3 septembrie 1583, Filippo şi Jacopo Giunti i-au trimis o
copie a ediţiei florentine – pe care tocmai o terminaseră de tipărit – lui Francesco
25

Pagină care se intenţionează a fi înlocuită sau îndepărtată, dar în momentul de faţă
acest lucru încă nu a fost făcut (n.t.).
26
Pagină nouă, cea care o înlocuieşte pe cea corectată (n.t.).
27
Format de carte în care coala normală de hârtie este îndoită în patru, formând opt
pagini (n.t.).
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Maria della Rovere al II-lea, duce de Urbino28. Expedierea din Ferrara, datată 12
septembrie a aceluiaşi an, este şi mai interesantă, iar Garavelli subliniază foarte
bine importanţa sa. În ea, scriitorul le propune ierarhiilor supreme ale familiei
de’ Medici să suspende ediţia, sugerând că la Ferrara fusese cerută în mod
special schimbarea pasajelor din Istoria, în care se vorbea despre întâietatea
familiei de’ Medici faţă de familia d’Este: „Rachonciandosi quei luoghi sì come
credo debba farsi potrà ancor essere che non si rachoncino pienamente come qua
si desidera e par ragionevole; onde non perciò potrebber essi restar di dire
parimenti qualche cosa nelle loro Historie, onde sì come hora che potesse esser
securo et ciò non seguisse, si giudica ben fatto moderar quei sopradetti luoghi,
così allhora potrebbe dispiacere haverli moderati, di sorte che forse il meglio
partito sarebbe[r] sospender per il presente la stampa e publicatione di dette
Historie non essendoci alcuna necessità in contrario et serbarla a meglio tempo”
(p. 114).
În cele din urmă, în ciuda faptului că ambasadorul familiei d’Este la
Florenţa făcuse presiuni în aşa fel încât în lucrarea lui Adriani să nu se facă
referire la problema precedenţei dintre cele două familii conducătoare,
rămăseseră, totuşi, aluzii referitoare la această temă în mai multe locuri, fapt care
nu a fost deloc apreciat de către ducele de Ferrara. Potrivit lui Garavelli, este
„probabil (sau cel puţin plauzibil) ca Marele Duce să fi preluat sugestia lui
Urbani şi să fi dispus suspendarea temporară a ediţiei Veneţiene” (p. 114). De
fapt, întrucât primele volume ale ediţiei Florentine ieşiseră din tipografie pe 3
septembrie, pe 12 ale lunii următoare, Urbani, sau cineva în numele lui, va fi
transmis reacţii negative la Ferrara, ca urmare a citirii ediţiei princeps, şi cu
siguranţă nu a ediţiei Veneţiene, a cărei tipărire nici măcar nu fusese începută în
acel moment; de fapt, cu siguranţă că sfatul adresat Marelui Duce a fost acela de
a suspenda publicarea ediţiei Florentine şi nu a celei Veneţiene.
Ideea că la Ferrara s-ar fi vrut suspendarea tipăririi ediţiei Veneţiene
probabil că i-a venit lui Garavelli de la Montecatini, care vorbea despre vestea
exclusivităţii veneţiene, cerută pentru lucrare; de fapt, cercetătorul susţine că un
astfel de „document arată că realizarea celor două ediţii – Florentină şi
Veneţiană – a continuat aproape simultan” (p. 114). În altă parte, însă, Garavelli
arată că el a înţeles că ediţia Veneţiană este derivată din ediţia Florentină (de
exemplu, la p. 113), ceea ce înseamnă că pentru ediţia Veneţiană a folosit drept
exemplar de tipografie o copie a ediţiei Florentine. Dintr-un alt document aflăm
că Marele Duce comandase corectarea, în anumite locuri, a ediţiei princeps,
retipărind o duzină de pagini; este vorba despre o scrisoare din 26 octombrie, în
care Filippo Giunti răspunde la un ordin al lui Belisario Vinta, secretar al
Marelui Duce Francesco de Medici, legat de volumul Istoria: „Havevo mandato
a Vinegia a Roma Napoli Palermo li 12 fogli che si sono ristampati per ordine di
28

Op. cit. în: I Giunti tipografi editori di Firenze, II; Annali inediti 1571-1625, a cura di
L. S. Camerini, Firenze, Giunti Barbèra, 1979, p. 22.
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Sua Altezza e di lì <li> harà ritirati a questa hora; dubito che qualcuna se ne
venderà o sarà venduta, ma scriverò con diligenza quanto la mi comanda” (cit.
da Garavelli, p. 107).
Ediţia pentru care Filippo retipărise cele 12 coli nu putea fi decât ediţia
princeps. Mai mult decât atât, acele cancellantia în cauză fuseseră trimise în
vânzare, nu numai la Roma, Napoli şi Palermo, dar şi la Veneţia, unde, evident,
erau în lucru volumele ediţiei princeps, care urmau a fi vândute clientelei
selecţionate, alături de cei ai proiectatei ediţii in quarto, pentru restul pieţei
naţionale şi internaţionale. Aceasta din urmă, din ceea ce ştim despre ritmul cu
care se lucra în tipografii în acea perioadă, date fiind dimensiunile operei (1.600
de pagini, pe lângă bogata listă de planşe, care era de peste 200 de pagini, care,
la un ritm de o pagină pe zi necesită mai mult de 200 de zile lucrătoare), nu ar fi
putut fi tipărită în mai puţin de două luni, adică înainte de începutul lunii
noiembrie (chiar şi utilizând mai multe prese în acelaşi timp).
Prin urmare, pe 26 octombrie, când Filippo Giunti i-a scris lui Vinta
pentru a-l informa despre înlocuirea celor 12 pagini din ediţia princeps, ediţia
Veneţiană era încă sub tipar, astfel încât tipograful putea să-l asigure pe
secretarul Marelui Duce că până în acel moment încă nu fusese vândută nicio
copie a ediţiei Florentine, din moment ce, după toate probabilităţile, se aştepta
ieşirea iminentă a celei Veneţiene, înainte de a o lansa pe cealaltă. Nu este o
coincidenţă faptul că în colofonul29 ediţiei Florentine se poate citi „luna
septembrie 1583”, în timp ce, în ediţia Veneţiană nu este specificată luna, ci
numai anul, făcând trimitere la data pusă în dedicaţia lui Marcello Adriani (27
august 1583).
Prin compararea celor două ediţii, pot fi extrase date suplimentare care
arată că, în timp ce ediţia Veneţiană se afla în producţie în tipografia veneţiană a
familiei Giunti, la Florenţa s-a continuat lucrul la ediţia princeps, alături de
câteva cancellantia cele 12, menţionate de Filippo în scrisoarea către Vinta, sau
chiar mai multe. Aceste cancellantia sunt greu de identificat din punct de vedere
pur bibliologic, deoarece constituie pagini întregi înlocuite, care se integrează
celorlalte fascicule ale volumului. Doar despre una se ştie ceva mai mult,
întrucât ne este cunoscut şi cancellandum-ul30, prezent în unele exemplare, şi
anume cc. A4-A5, care – aflându-se exact în locul unde s-a descoperit cel de-al
doilea grup de caractere al amprentei, al mărcii tipografiei – este uşor de văzut (a
se vedea EDIT16, ai cărui compilatori au meritul de a fi descoperit primii acel
cancellans31, datorită mărcii tipografiei, chiar dacă după tipărirea primului
volum, cu litera A, în 1990).
29
Însemnare la sfârşitul unei cărţi în epoca manuscriselor şi incunabulelor, cuprinzând
date privind tipograful, locul unde a lucrat, autorul şi antetul paginilor lucrării; notiţă grafică la
sfârşitul unei cărţi prin care se anunţă date în legătură cu editarea şi tipărirea cărţii (n.t.).
30
Pagina care se intenţionează a fi înlocuită sau eliminată, dar înainte de a face aceasta
(n.t.).
31
Noua pagină înlocuită sau corectată (n.t.).
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Garavelli, care, ironia soartei, identifică şi el un cancellans despre care
am vorbit, datorită mărcii tipografiei atât de neglijată de el, şi explică perfect
motivul substituirii paginilor: „Pagina care conţine delicata povestire a alegerii
lui Cosimo I, după uciderea lui Alessandro, a fost reasamblată, de fapt, «pur şi
simplu», pentru a şterge o referire la «privilegiul» acordat de către împărat
familiei de’ Medici, care ar fi fost garanţia alegerii fiului lui Giovanni delle
Bande Nere, întrucât era cea mai apropiată rudă a ducelui ucis. Scopul
intervenţiei a fost, în mod evident, scoaterea din condiţia de protectorat imperial
a regimului familiei de’ Medici, care fusese ridicat la grad de mare ducat prin
binecuvântare papală” (p. 109).
Faptul că ediţia Veneţiană urmează varianta cancellandum înseamnă că,
cel mai probabil, acel cancellans a fost realizat după ce tipărirea celei de-a doua
ediţii fusese începută la Veneţia şi că fusese luată ca exemplu acea parte a
textului din varianta cancellandum-ului ediţiei Florentine. L-ar confirma şi
faptul că, în erata ediţiei Florentine, acel cancellans nu este luat în considerare,
astfel că acesta ar fi posterior tipăririi tuturor fasciculelor ediţiei Florentine: ceea
ce este în acord perfect cu informaţiile de arhivă de mai sus. În acelaşi fascicul
A, unele exemplare prezintă pe frontispiciu stema familiei Medici, altele, marca
tipografică a familiei Giunti. Studiind registrul ediţiei Florentine, nu putem să nu
remarcăm prezenţa unui fascicul adăugat, la adresa căruia se face observaţia:
„Tutti sono quaderni eccetto M che son noue carte. Qqq terno, e * che è vn
foglio” (c. 3Q6r).
Garavelli reconstituie şirul faptelor: într-o primă fază, în copia de
tipografie a ediţiei Florentine fusese suprimat un lung pasaj în care se vorbea
despre alungarea şi revenirea Dominicanilor din San Marco; ulterior, Marcello
Adriani obţinuse permisiunea de a reintroduce pasajul, revizuit şi corectat, astfel
încât s-a realizat acea jumătate de pagină, denumită „M2 duplicat”, datorită
căreia episodul era introdus cu două pene vizibile, dintre M2 şi M3, cu paginaţia
180 ½ - ½ 181 şi cu titluri în antet necentrate, dar mutate în lateralul spaţiului
necesar pentru a face loc acelei ½ adăugate celor două numere de pagină
repetate; ceea ce indică faptul că cel care l-a scris a preferat să elimine ovalurile
şi grosimea din partea de început a liniei, pentru a evita, mai apoi, irosirea de
timp necesară înlocuirii părţii de sus a paginilor, în compoziţia formelor
succesive (şi acest lucru este o dovadă a faptului că duplicatul a fost făcut atunci
când încă se continua tipărirea unor fascicule ale ediţiei). În acest caz, jumătatea
de pagină adăugată (care lipseşte în unele exemplare care ne-au rămas, aşa cum
adesea se întâmplă să vedem în ediţiile vechi, atunci când există coli disparate,
realizate la o dată ulterioară pentru a fi introduse în interiorul fasciculelor
originale, sau între un facsicul şi altul32) a fost tipărită în timp ce ediţia era încă
32

În unele exemplare, motivele pentru această lipsă puteau fi diferite: tipograful tipărise
un număr de pagini sau de pagini faţă-verso pentru a fi introduse într-o ediţie, dar într-un număr de
exemplare inferior aceleiaşi ediţii, sau pagini sau pagini faţă-verso volante s-au pierdut la prima
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sub tipar şi, în orice caz, înainte de fasciculul 3Q5-6, unde se află tocmai
registrul care-l menţionează33.
În ediţia Veneţiană, Marcello Adriani a putut reinsera pasajul la locul
potrivit. Episodul lipseşte şi din Anexa finală, care, prin urmare, a fost compilată
pe baza copiei tipografice a ediţiei Florentine, în care nu apărea partea de text
reintegrată în M2 duplicat. Anexa nu a fost corectată nici măcar în ediţia
Veneţiană, care o urmează pe cea Florentină, cu înlocuirea paginilor noii ediţii.
Acest lucru sugerează că la Veneţia se începuse tipărirea celei de-a doua ediţii,
când la Florenţa se alcătuise deja întregul volum, cu excepţia acelor cancellatia
menţionate.
Dar să citim cuvintele lui Garavelli: „Ediţia in quarto, care reface
derularea corectă a evenimentelor, este, fără îndoială, cea corectă în ediţia in
folio, din moment ce reia în mare parte cele mai evidente greşeli de omisiune,
corectate în erată, de care nu se ţine cont; amintind doar în cartea VIII, «Era in
questo tempo medesimo <morto> Monsignor di Granvela» (morto om. : F 293 D
= V 521 A; printre altele, ediţia Veneţiană prezintă în mod paradoxal acea
remarcă scrisă pe marginea foii «Morte del Granvela») şi «non per tanto, ben
che si fosse molto innanzi <provvisto>, non mancava di tentare ogni cosa prima,
che all’armi si venisse» (provvisto om.: F 297 D = V 528 B). S-ar putea crede că
lipsa corecturilor din ediţia Veneţiană este indiciul unui foarte precoce început al
tipăririi sale, anterior redactării eratei (să ne amintim că colofonul din ediţia
Veneţiană este datat 1583). De fapt, în secolul al XVI-lea sunt frecvente cazurile
de reeditări care au neglijat eratele antigrafilor lor. De exemplu, L’Apologia de
gli academici di Banchi di Roma, contra M. Lodovico Castelvetro da Modena a
lui Annibal Caro, publicată in ottavo34, la Parma, în 1573, de către Seth Viotti,
nu ţine câtuşi de puţin cont de erata redactată de însuşi autorul acesteia, şi
adăugată la ediţia princeps din 1558 (tipărită de aceeaşi Viotti Seth!). În astfel de
cazuri se recurge la documentele de arhivă” (Garavelli, p. 113).
Ceea ce susţine Garavelli poate fi împărtăşit atunci când se referă la
reeditări puţin îngrijite, întrucât au fost scoase de tipografi doar în scopuri pur
comerciale; însă, din câte ştim până acum legat de această temă, lucrurile au stat
cu siguranţă altfel atunci când noile ediţii erau editate de însuşi autorul sau de
către un redactor ales de acesta. (Caro a murit în 1566 şi Viotti a pregătit
retipărirea postumă a Apologiei cu scopul unui câştig personal, în timp ce ediţia
legătură sau la următoarele, ori tipograful deja pusese în circulaţie unele exemplare ale ediţiei
înainte de tipărirea paginii sau paginii faţă-verso de adăugat etc.
33
Neil Harris ne ajută să remarcăm faptul că, în „M2 duplicato” titlul din antetul paginii
prezintă o deformare în litera „A” pe faţă, şi în litera „B” pe verso. Aceeaşi problemă „A” se poate
vedea şi pe faţa de la 3B4, 3B5, 3E3 şi în „B”, la rândurile 3A1, 3A4, 3M7, 3N2. Probabil că
acesta este motivul pentru care realizarea „M2 duplicat” coincide cu începutul celei de-a treia serii
a alfabetului.
34
Format de carte în care o coală normală de hârtie este îndoită de trei ori, obţinând,
astfel, şaisprezece pagini (n.t.).
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princeps fusese pregătită, finanţată şi, de asemenea, vândută de către autor, în
interiorul marii sale reţele de corespondenţi, dincolo de lumea frenetică a
academiilor). De fapt, după toate probabilităţile, aşa cum presupune acelaşi
Garavelli, ediţia Veneţiană a fost realizată sub supravegherea lui Marcello
Adriani, care ar fi elaborat şi acele marginalia care lipsesc din ediţia Florentină.
Poate că Marcello şi-a dat seama de omisiunile menţionate de Garavelli
chiar în momentul în care recitea textul ediţiei Florentine, pentru a scrie acele
marginalia pe copia de tipografie a ediţiei Veneţiene (obţinută dintr-un exemplar
al ediţiei Florentine), având la dispoziţie şi copia de tipografie, scrisă de mână, a
ediţiei Florentine.
În caz contrar, citind numai ediţia Florentină, cu greu ar fi putut deduce
din context că s-ar fi vorbit despre moartea lui Granvela şi să indice acest lucru
în marginalia în cauză. Mai mult decât atât, ideea de a tipări o listă de erate pe
primul verso al unei pagini, care să fie adaugată ediţiei ca un ultim fascicul, fără
semnătură, trebuie să-i fi venit tocmai de la descoperirea unor astfel de erori în
ediţia Florentină; s-ar putea chiar presupune că Marcello pregătise copia de
tipografie a ediţiei Veneţiene, recitind paginile ediţiei Florentine, pe măsură ce i
le aduceau de la tipografia familiei Giunti, proaspăt tipărite.
Pentru a afla răspunsul la astfel de întrebări nu ne sunt de folos
documentele de arhivă invocate de Garavelli (care fac parte integrantă, de altfel,
din orice serie tipofilologică), ci, mai degrabă, acestea sunt datele „materiale”
ale ediţiei. De fapt, este suficient să verificăm cu atenţie eratele şi să nu ne
limităm la doar două omisiuni menţionate de Garavelli cu titlu de exemplu,
pentru a ne face o mai clară idee despre modalitatea în care au decurs lucrurile.
Ar trebui să adăugăm imediat că eratele vechilor ediţii au o importanţă
extraordinară pentru studiile tipofilologice care au ca obiect industria tipografică
italiană, aşa cum susţin de multă vreme încoace. De fapt, chiar din aceste erate
este posibil să se colecteze o mulţime de informaţii despre tipul de raporturi care
au avut loc înainte, în timpul şi, uneori, chiar şi după tipărirea unei ediţii, între
tipografi, corector, autor şi eventualul redactor. Adesea, eratele arată
perplexităţile gramaticale ale autorului sau revizorului, cu reluări de ultim
moment sau tentative tardive de uniformizare fonomorfologică.
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Fig. 1. Erată la Istoria lui G.B. Adriani (Florenţa, Giunti, 1583); ex. AR.
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În acest caz, Marcello profită de listă pentru a continua activitatea de
revizuire lingvistică, eliminând – acolo unde le găseşte – pronumele redundante
din florentina vorbită, cum ar fi: „63 C le si appartenevano si appartenevano”,
„73 C che ella fosse che fosse” sau adoptând formele pline de pronume, ca în:
„10 G La si deueua ella si deueua35”, „81 D Quando la s’ era quand’ ella s’ era”
etc.; sau intervenind asupra unui fenomen tipic de sintaxă florentină, şi anume,
folosirea verbului la singular cu un subiect plural, ca în următoarele corecturi:
„55 D si fece alcune si fecero alcune”, „73 D e se ne fece e se ne fecero”, „73 D
se ne rendè grazie se ne renderon grazie” sau, în cele din urmă, corectând
terminaţii considerate din punct de vedere morfologic incorecte, ca în „395 B
trentadoi trentadue”, şi „399 C sosteneron sostennero” etc. Uneori, între erate
apar, de asemenea, date care indică tipul de cenzură sau auto-cenzură exercitată
asupra ediţiei (să luăm, de exemplu, ultima erată: „934 E parte Cristiana parte
Cattolica”).
Dar, se va spune, aceste date sunt de interes pentru un istoric al limbii şi
nu pentru un filolog. Nu este adevărat. Tipofilologia cercetează tocmai aceste
aspecte, în care lingvistica are regrese filologice, iar filologia este de folos
pentru a se înţelege mai bine criteriile lingvistice pe baza cărora s-au făcut
corecturi sau variante ale unei ediţii, înainte, în timpul sau după încheierea
procesului de multiplicare a formelor. De fapt, dacă Garavelli – în loc să se
bazeze pe cele două cuvinte omise în ediţia Veneţiană, şi nu doar în ediţia
Florentină, în ciuda faptului că fuseseră semnalate în erata ediţiei Florentine,
pentru a concluziona că ediţia Veneţiană nu ţinuse cont de erata ediţiei
Florentine – ar fi verificat mai bine lista de greşeli tipărită în ediţia princeps, ar fi
observat cu uşurinţă contrariul. La o privire mai atentă, constatăm că în ediţia
Veneţiană se ţine cont de tabel, deşi nu în mod sistematic:
7 C (Era (era [corectat în ediţia Veneţiană, p. 12 D];
10 G La si deueua ella si deueua [necorectat în ediţia Veneţiană, p. 18 A];
10 H acciò non si douesse hauere del publico, acciò non si volgesse acciò non si
volgesse [corectat în ediţia Veneţiană, p. 18 D];
12 F piu di lode piu di fede [corectat în ediţia Veneţiană, p. 21 B];
16 F non mancherebbe loro non mancherebber loro [corectat în ediţia Veneţiană,
p. 28 B: non mancherebbero loro];

35
Contextul este următorul: „Conueniua rendere la degnità del Principato alla casa de’
Medici, & a chi meritamente la si deueua”; în cancellans se citeşte doar: „si deueua” (cf. Garavelli,
p. 109), care ne face să credem că într-o primă fază Marcello suprimase pronumele, în
introducerea corecturilor formale din textul acelui cancellandum, în timp ce, succesiv, pregătind
erata, a preferat să retipărească pronome, chiar dacă în întreaga sa formă. Considerând că în
cancellans figurează o altă erată, şi anume: „7 C. (Era (era”, şi, întrucât acel cancellans despre
care vorbim probabil că a fost verificat direct de Marcello (care ar fi corectat greşelile în cazul în
care Anexa ar fi fost deja pregătită), deducem că aceasta a fost făcută înainte de Lista eratelor.
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19 A cessero al Montale cessero. Percioche al Montale [corectat în ediţia
Veneţiană, p. 33 A];
21 D ua al soccorso ro al soccorso [corectat în ediţia Veneţiană, p. 38 A:
venissero al soccorso della Terra; in F si legge: venisse-/ua il soccorso;
probabilmente qui ci sarà stata una censura con la soppressione di un brano: la
copia di tipografia non ci aiuta, perché quel che ci resta di essa non contiene
questa parte del testo];
28 E gagliardamente afforzatiuisi gagliardamente erano afforzatiuisi [necorectat
în ediţia Veneţiană, p. 49 A];
32 E e mandati innanzi e mandarono innanzi [corectat în ediţia Veneţiană, p. 55
D; simplificare sintactică într-un fragment complex];
33 D e Pirro dinanzi e Piero dinanzi [necorectat în ediţia Veneţiană, p. 59 A].
Ne vom opri aici cu exemplificarea; adaugăm doar că, în mod special, o
corectură este de natură să ne facă să ne gândim din nou la Marcello Adriani,
mai degrabă ca la un simplu corector tipografic:
66 F a Fontana Bleo a Fontanabelliò [corectat în ediţia Veneţiană, p. 116 B].
De fapt, un corector nu ar fi intervenit asupra unui toponim atât de
deosebit, pe care Ioan Botezătorul l-a scris într-un anumit fel, iar Marcello ar fi
preferat să-l schimbe. Faptul că în ediţia Veneţiană nu toate greşelile din tabelul
ediţiei Florentine sunt corectate, înseamnă, în primul rând, că nu Marcello
Adriani a fost acela – sau un corector numit de acesta – care a făcut corecturile
pe marginile exemplarului ediţiei Florentine, folosită drept copie de tipografie a
ediţiei Veneţiene, dar probabil că cei de la tipografia familiei Giunti de la
Veneţia fuseseră cei însărcinaţi să ţină cont de greşelile semnalate.
Ei vor fi procedat pregătind fiecare formă de tipar în parte şi verificând
contextual şi din loc în loc corecturile din erată; în acest fel s-ar explica faptul că
le-au scăpat din vedere anumite corecturi, în timp ce corectorul intern nu va fi
observat aceste omisiuni, poate chiar şi datorită faptului că nu a cerut autorului
de fiecare dată tabelul cu greşeli. Implicarea personală a lui Marcello Adriani în
lucrările tipografiei florentine este confirmată de mai multe dovezi ulterioare.
Tocmai pentru a verifica prezenţa unor cancellanda şi cancellatia, am procedat
la asamblarea mai multor exemplare ale ediţiei, începând cu primele cărţi, pe
post de mostră. Am verificat personal următoarele exemple:
B, Biblioteca Universitară din Gent, Belgia (este vorba despre un duplicat care
provine de la Biblioteca „Magnani”, colecţia istorică a Bibliotecii
dell’Archiginnasio din Bologna), descărcată cu Google Libri (exemplar de
colaţionare);
RM1, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 6. 33. N. 10;
RM2, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 9. 17. M. 30;
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RM3, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 36. 17. F. 2;
RM4, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 203. 3. K. 18;
CUL, Cambridge University Library, Ee. 10. 23.
Au fost verificate pentru mine şi alte exemplare ale ediţiilor (doar la
paginile pe care le-am indicat) de către bibliotecari competenţi, pe care
obişnuiesc să îi consult adesea când este vorba despre cercetările mele; de
asemenea, prin intermediul preţiosului ajutor al lui Pierluigi Ortolano, al cărui
principal merit de care se bucură întreg grupul nostru de cercetare este alcătuirea
unei vaste reţele de corespondenţi prin intermediul principalelor biblioteci
italiene şi străine.
Doresc să le mulţumesc fiecăruia în parte, pentru că ajutorul lor a fost de
nepreţuit pentru mine, dar şi pentru alte lucrări proprii, aşa că îi menţionez aici,
şi nu într-o notă: Luisanna Verdoni, de la Biblioteca Comunale „Spezioli” din
Fermo, Elisa Boffa, de la Biblioteca „Città di Arezzo”, Patrizia Moscatelli, de la
Fonduri Vechi, Biblioteca Universitară din Bologna, Silvia Mirri, de la
Biblioteca Municipală din Imola, Paolo Renzi, de la Fondul Vechi al Bibliotecii
Municipale Augusta din Perugia, Giovanna Bosco, responsabila Fondurilor
Antice de la Biblioteca Universitară din Pisa, Rosanna De Benedictis,
responsabila Sectorului Manuscrise şi Cărţi Rare a Bibliotecii Municipale Degli
Intronati din Siena, Antonietta De Felice, de la Biblioteca Regală din Torino,
Angela Munari, de la Biblioteca Querini Stampalia din Veneţia.
Iată exemplarele verificate de către aceştia:
AP = Biblioteca Civica „Spezioli” di Fermo, 2. F. 10. 13253.
AR = Biblioteca Città di Arezzo, N. 24.
BO1 = Fondi antichi della Biblioteca Universitaria di Bologna, 8. H. I. 10.
BO2 = Biblioteca Comunale di Imola, Bim, Aula Magna, C. 5. 37.
PG = Ufficio Fondo Antico Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, Fondo
Bonci, IV. L. 265.
PI1 = Biblioteca Universitaria di Pisa, Corridi, u. 3.
PI2 = Biblioteca Universitaria di Pisa, A. l. 4. 10.
SI = Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, LII. C. 39
TO = Biblioteca Reale di Torino, R. 37. 31.
VE = Biblioteca „Querini Stampalia” di Venezia, RE. 1. 1301.

Fig. 2. G. B. Adriani, Istoria, Firenze, Giunti, 1583, p. 4, varianta a, cu corectura de
mână, cu peniţa (es. AR).
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Printre rezultatele colaţionării unor astfel de exemplare, strict legat de
primele cărţi ale ediţiei (şi pentru cele care nu au fost verificate amănunţit, ci
doar câteva pasaje pe care le-am solicitat), ar trebui să menţionăm, în primul
rând, o variantă intermediară:
p. 4, l. 22:
varianta a: che hauendo dal Principe;
varianta b: che haue(n)do soldo dal Principe.
Se corectează o omisiune, introducând în rândul patru abrevieri de
nazale, pentru a găsi spaţiul necesar introducerii termenului omis din greşeală; în
exemplarele care prezintă varianta a, în care lipseşte cuvântul, acesta este
adăugat cu cerneală pe margine cu o peniţă cu vârful ridicat în sus pe rândul de
sub, în punctul de inserare. Varianta a se află în AR, RM1, UK. Din punct de
vedere filologic, corectura este irelevantă pentru constituirea textului critic, dar,
după cum s-a menţionat mai sus, adesea se întâmplă ca intervenţii ca acestea,
care au loc în timpul multiplicării exemplarelor, să ne poată oferi sugestii foarte
folositoare, care să aibă, în cele din urmă, un impact pozitiv asupra studiului
întregii ediţii.
De fapt, prezenţa corecturii făcute de mână pe marginea celor trei
exemplare identificabile în varianta a, ne fac să înţelegem că un corector foarte
atent îngrijea procesul de tipărire; acesta, dându-şi seama de lipsa cuvântului
omis la p. 4, pe când forma de tipărit era sub presă, a oprit multiplicarea formei
şi i-a cerut autorului să facă acea corectură, astfel încât paginile tipărite de la
acel moment încolo să conţină şi ceea ce era de corectat; în cele din urmă,
probabil că acelaşi corector a adăugat, pe marginea paginilor deja ieşite din tipar,
cuvintele lipsă. Evident, el a trebuit să corecteze în acest fel toate (în mod
compatibil cu failibilitatea umană) paginile care aveau varianta a, pentru că
altfel ar fi trebuit să menţioneze omisiunea în erată. Mai ştim şi de alte corecturi
de acest tip, făcute cu pana, în ediţii de secol XVI, dar această practică nu era
comună.
Celebră este corectura pe care Pietro Bembo a vrut să o introducă de
mână, cu peniţa (probabil de Bruno Cola sau de însuşi Bembo), în ediţia
princeps a lucrării Prose della volgar lingua (1525), deşi fusese menţionată şi-n
erata volumului (altre > arte, ac. 41r36); în aceeaşi ediţie am găsit o altă corectură
36
Cf. O. Castellani Pollidori, Sulla data di pubblicazione delle „Prose della volgar
lingua”, op. cit., pp. 101-107. Am verificat personal mai multe exemplare de P, în care se poate
vedea această corectură făcută cu pana/peniţa, în funcţie de indicaţiile date de către Bembo lui
Cola Bruno într-o scrisoare citată de Castellani Pollidori, dar nu am reuşit să stabilim cu
certitudine cui i-a aparţinut mâna care a făcut corectura. Pentru corecturile manuscrise în ediţiile
cu caractere aldine, cf. H. G. Fletines, în: The Books of Venice, ed. Kallenfort e Pon. Cf. H. George
Fletcher, New York Public Library, Manuscript Corrections in the Oldline Strozzi of 1513, în: The
books of Venice. Il libro veneziano, a cura di Lisa Pan e Craig Kallendorf, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana – La Musa Talía, New Castle, Knoll, 2008, pp. 191-206.
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făcută de mână, cu peniţa, la c. 24r, acolo unde pe e-ul final al verbului hae este
trasă o liniuţă oblică pe e-ul epentetic, dar în acest caz este vorba despre o
corectură a autorului, făcută direct pe exemplarul care i-a folosit drept copie de
tipografie pentru cea de-a doua ediţie (Veneţia, Marcolini, 1538) şi care, în
prezent, se află la Biblioteca Casanatense din Roma. La o mai atentă privire,
adnotări scrise de mână pe marginile paginilor ediţiei princeps ale Istoriei se
găsesc şi în alte cazuri. Două dintre acestea sunt legate de corecturile înregistrate
şi în lista de erate:
12 F piu di lode piu di fede
= p. 12, l. 21; sunt subliniate cu peniţa cele două litere f care trebuie să fie
înlocuite: dintre exemplarele citate deasupra, corectura lipseşte doar în
exemplarul AP; greşeala este corectată şi în V, p. 21 B;
19 A cessero al Montale cessero. Percioche al Montale
= p. 19, l. 1; este adăugat cu peniţă mică, pe marginea stângă, locul unde să fie
inserat: [/P(er)cioche\\]37.
O altă corectură, scrisă de mână, nu se numără printre cele enumerate în
erată:
p. 23, l. 12: E perciò [/Papa Paolo\\] sosteneva.
În ediţia Veneţiană, la p. 40B: „E Papa Paolo sosteneva” lipsa lui perciò,
ar fi putut fi cauzată de faptul că nu s-a ţinut cont de adăugirea făcută în ediţia
Florentină în calculul previzional al ediţiei Veneţiene sau de o simplă omisiune.
În toate exemplarele verificate ale ediţiei Florentine este adaugat, de mână, pe
marginea din stânga, cu obişnuita peniţă de dimensiuni mici, care indică punctul
de inserare: „Papa Paolo”. Autorul adăugirii trebuie să fi fost cineva în măsură
să verifice copia de tipografie scrisă de mână, întrucât identificarea subiectului
frazei ar fi fost imposibilă, bazându-se exclusiv pe contextul paginii în care
aceasta se află. Este dificil de explicat motivul pentru care această adăugire nu a
fost menţionată, ca şi celelalte, şi în erată.
Este posibil să fi observat omisiunea într-un moment ulterior, când erata
era deja tipărită, când se pregătea ediţia Veneţiană; dar, desigur, aceasta este
doar o ipoteză, în lipsa altor documente justificative (cum ar fi descoperirea
părţii iniţiale a copiei de tipografie a ediţiei Florentine). Ceea ce, în schimb, se
poate spune despre adăugirile scrise de mână şi despre altele, menţionate mai
sus, este că cea care le-a introdus a fost una şi aceeaşi mână. Din cuvinte izolate
este greu să stabileşti cu certitudine paternitatea acestora, dar ni se pare că grafia
37

Pentru simbolurile folosite în semnalarea corecturilor scrise de mână, facem trimiterea
la clasicul A. Stussi, Nuovo avviamento agli studi di filologia italiana, Bologna, Il Mulino, 1983,
pp. 167-168.
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completărilor de pe margine este aceeaşi cu cea a mâinii care a corectat copia de
tipografie a ediţiei Florentine, adică a aceleia care este, în mod tradiţional,
atribuită lui Marcello Adriani.

Fig. 3. Copia de tipografie a ediţiei princeps a volumului Istoria lui G. B. Adriani,
Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa, Palat. 1186, c. 1175v.

Prin urmare, Marcello Adriani ar fi urmărit întreg procesul de tipărire a
ediţei princeps, impunând muncitorilor tipografiei familiei Giunti diferite
variante în timpul multiplicării formelor; acesta ar fi supravegheat pregătirea
eratei şi, în cele din urmă, ar fi adăugat cuvinte omise şi corectat pe mii de
pagini cele două litere din greşeala citată, poate chiar ducându-se el însuşi în
tipografie. Probabil că Marcello i-a dedicat acestui lucru o mare atenţie şi mult
timp, însărcinat fiind de Marele Duce, care, la rândul său, îl va fi pus sub
supravegherea unuia dintre oamenii lui de încredere, cum ar fi Vinta.
Dubla ediţie trebuia să aibă un rol important în strategia de comunicare a
familiei de Medici, dar şi pentru Marcello probabil că era vorba despre o ocazie
unică pentru a-şi împlini ambiţiile sale profesionale. Desigur, denumirea poate
să nu placă, dar tipofilologia îşi demonstrează capacitatea de a furniza informaţii
valoroase filologului, istoricului şi cercetătorului politicii, precum şi
bibliologului.
Mai rămâne ceva de spus legat de cea de-a doua ediţie din 1587. Vom
compara structura celor două ediţii:
F = fol., [4], 941 [ma 943], [48] p.; *4 A (‘ 4-5) B-L8 M8 [M2 ‘ ‘ M2’ ] N-3P8
3Q6 [2R]2.
V = 4°; [8], 1582 [ma 1600], 1-86, [84] p.; πa4 (‘ 1.4) A-5H8 a-e8 f4 b-k4 l8.
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Formula de colaţionare a ediţiei Veneţiene arată că volumul fusese
proiectat în 1583 cu lista la început, în timp ce în 1587 aceasta a fost mutată la
sfârşit (ca în ediţia Florentină), pentru a ascunde de ochii cumpărătorilor
colofonul cu data de 1583. Acest lucru nu se referă, de fapt, doar la cartea XXII
(a-e8 f4), întrucât se găseşte în f4r (aşa cum presupune Garavelli la p. 102:
„Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că ultima carte – XXII – are paginaţie
separată – pp. 1-86 – şi anume, cu fascicule separate – a-e8 f4; şi este posibil ca
şi colofonul final de la c F4r să se refere, prin urmare, numai la acesta”.
Faptul că această carte XXII are o înşiruire de fascicule aparent ciudată
se datorează faptului că, după fasciculul ZZZZZ8, o fi părut mult mai economic
să se înceapă de la a mic, inclusiv datorită faptului că fasciculele b-k4 l8 ar fi
trebuit să fie plasate la începutul volumului şi nu i-ar fi pus probleme celui care
lega cărţile. Acest lucru ar demonstra faptul că ideea de a muta fasciculele
respective la spatele cărţii a fost a lui Bernardo Giunti, în 1587, tocmai pentru a
face tot posibilul să treacă neobservat colofonul.
Frontispiciul ediţiei Veneţiene a fost refăcut prin retipărirea jumătăţii de
pagină, şi nu a unui sfert de foaie, deoarece A4 era utilizat pentru a ţine
fasciculul (fasc. a4 are dedicaţia în a2r-a3r, în timp ce a3v şi a4r-v sunt albe), şi
anume, hârtia cu frontispiciu şi cea albă legată de ea (în corespondenţa căreia, în
formă, se afla un suport, desigur, fără cerneală, care, în anumite exemplare se
poate observa). S-ar explica, astfel, de ce dedicaţia lui Marcello Adriani
păstrează anul primei ediţii, întrucât aceasta nu a fost refăcută în 1587.
Ediţia rămăsese în depozite, fiind tipărită, după cum se menţionează în
colofonul original, „In Venetia, Appresso Filippo, Giacomo Giunti & fratelli,
1583”38. Deoarece în frontispiciul retipărit în 1587 apar cele două variante
intermediare: „Appresso Bernardo Giunti”39 şi „Ad instantia de’ Giunti di
Firenze”40, trebuie să presupunem că în 1587, Bernardo – care din 1585 lucra pe
cont propriu – ar fi pretins partea sa din copii, făcând diferenţă între acestea şi
cele lăsate la fraţii rămaşi la Florenţa, cu care lucrase până atunci la ediţia
veneţiană, realizată în 1583, dar care nu fusese comercializată până atunci. Am
examinat următoarele exemplare:
Bayerische Staatsbibliothek din München, descărcat de pe Google Libri (doar
cărţile I-XV; exemplare de colaţionare);
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 10.6.K.37;
Cambridge University Library, s. 10. 41 (libri I-XV);
Cambridge University Library, T*. 4. 31 (D);

38

La Veneţia, La Tipografia Filippo, Giacomo Giunti & fraţii, 1583.
La Tipografia Bernardo Giunti.
40
La cererea familiei de tipografi Giunti din Florenţa.
39
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Faptul că două dintre cele patru exemplare cuprind doar primele XV
cărţi şi că ambele conţin, în frontispiciu, cuvintele „Ad Instantia de’ Giunti di
Firenze” ne-ar conduce la ipoteza că familia Giunti din Florenţa legase deja
lucrarea pentru anumiţi clienţi, la cererea acestora, în două tomuri, aproximativ
echivalente ca dimensiuni; cel de-al doilea s-a pierdut, în unele cazuri (cum de
multe ori s-a întâmplat şi încă se întâmplă). Garavelli ne informează că, de
obicei, „primul volum conţine primele treisprezece cărţi şi se încheie cu harta
NNN4 (p. 938), al doilea include cărţile XIV-XXII şi începe cu h. NNN5
(p. 939)”(p. 102, n. 1), astfel încât trebuie să ne gândim că cei care legaseră cele
două tomuri procedaseră, ulterior, într-o manieră diferită.
Pe h. 4 a primului fascicul este vizibil un filigran cu trifoi. Tipul de
hârtie al jumătăţii de pagină, retipărită în 1587, este foarte uşor, ca de altfel şi
fasciculele următoare, deja tipărite în 1583; pentru acestea din urmă, la h. B3 se
poate vedea foarte bine, în anumite exemplare (de exemplu, în cel de la Roma),
o contramarcă ce conţine literele „A/p”.

Fig. 4. G. B. Adriani, Istoria, Veneţia, Giunti, 1587, filigran cu trifoi (la stânga) şi
contramarca cu litere „A/p” (la dreapta); ex. RM.

Am văzut mai sus că anumite indicii ne fac să credem că Marcello
Adriani s-ar fi ocupat şi de pregătirea copiei de tipografie a ediţiei Veneţiene;
aşa cum ar demonstra-o, în mod deosebit, fragmentul lung, în care se vorbeşte
despre alungarea şi întoarcerea Dominicanilor din San Marco, eliminat mai întâi
şi apoi reintrodus în ediţia Florentină prin intermediul jumătăţii de pagină „M2
duplicat”, dar cu două peniţe care se remarcă a fi diferite, între M2 şi M3, care
lipsesc din ediţia Veneţiană, întrucât episodul a fost restaurat în mod corect la
locul său, în mod evident de acelaşi Marcello. Completa colaţionare a ediţiei
Florentine cu ediţia Veneţiană ne va da mai multe informaţii despre acele
cancellantia din ediţia Florentină, care nu au fost încă identificate şi, prin
urmare, asupra pasajelor care l-au determinat pe Marele Duce să împiedice
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comercializarea ediţiei Veneţiene până la moartea sa. Pentru a ne face o primă
idee, am colaţionat primele şase cărţi ale celor două ediţii, fără a găsi fragmente
prezente în ediţia Veneţiană şi cenzurate în cancellantia din ediţia Florentină, cu
excepţia episodului menţionat mai sus.
Sunt doar câteva cuvinte omise în ediţia Veneţiană, faţă de ediţia
Florentină (cum sunt la p. 47 e perciò în „e perciò ne fu data la cura”, la p. 123
de travagli în „ne’ travagli passati”, la p. 207 de la guerra în „nutrire la guerra,
la quale”, la p. 276 de stiavi în „miseri Christiani stiavi”), banalizări de tipul
celor din ediţia Florentină: p. 71: „lo ambasciador franzese”, care devine în
ediţia V, p. 125: „l’imperador franzese”; în ediţia Florentină, p. 134: „Signori
della Campagna”, devine în ediţia Veneţiană, p.237: „Signori della Cavalleria”;
dar mai ales corecturile de tip fonomorfologic, care au scopul de a reduce
caracteristicile florentinei din secolele XV-XVI, prezente în limbajul autorului
(de ex.: F, p. 118, l. 16: bastassono / V, p. 208, ll. 4-5: bastassero; F, p. 128, l.
12: giunsono / V, p. 225, l. 38: giunsero; F, p. 148, ll. 10-13: potessono […]
presono / V, p. 261, ll. 17-22: potessero […] presero). Una dintre corecturi ni se
pare făcută de mâna lui Marcello Adriani, F, p. 47: „donde li nostri si tenevano
oltraggiati”, care devine în ediţia V, p. 82: „donde que’ del Duca si tenevano
oltraggiati” (evident, pentru a da cuvintelor istoricului impresia unei mai mari
obiectivităţi).
Din tot ceea ce am remarcat în cele de mai sus, ne punem imediat
întrebarea: viitorul editor al Istoriei va trebui să se bazeze pe ediţia Florentină
sau pe ediţia Veneţiană? Cu siguranţă ediţia Florentină păstrează textul cel mai
apropiat de voinţa autorului, pentru că provine direct din copia de tipografie
scrisă de mână. Dar ediţia Veneţiană este la fel de valoroasă, întrucât păstrează
pasajele care au fost cenzurate în ediţia Florentină, astfel încât, tocmai pentru
acest motiv, ediţia a fost pusă în vânzare cu patru ani mai târziu. Mai mult decât
atât, chiar şi în ediţia Florentină am întâlnit mărturii ale revizuirii, nu numai
ideologice, dar şi lingvistico-stilistice ale lui Marcello, continuată apoi în erată şi
din nou în ediţia Veneţiană. Mai mult decât pentru orice altă lucrare, pentru
Istoria lui Adriani va fi întotdeauna corect să vorbim despre un proces de
negociere între diferite instanţe, decât despre un text dat drept unul singur pentru
toate41.
Ajuns aici, editorul critic nu poate să nu îi dea cititorului, în măsura în
care acest lucru este posibil – printr-o amplă notă de text şi prin note în partea de
jos a paginii – detaliile procesului de negociere, în care toţi factorii joacă un rol
important şi decisiv pentru constituirea textului, ba mai mult, a textelor, întrucât
este vorba despre două ediţii şi despre o parte a copiei de tipografie, care
păstrează revizuiri ale autorului şi ale corectorului, Marcello, ale cărui alegeri au
fost cruciale pentru pregătirea celor două ediţii.
41

pp. 37-49.

A se vedea mai ales J. McGann, A Critique of Modern Textual Criticism, în op. cit.,
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Mai mult decât atât, după cum ne aminteşte Paul Eggert, nu mai este
posibil să susţinem că schimbările aduse textului de către alţi subiecţi, cu privire
la autor, ar trebui să fie eliminate42, deoarece şi în acest caz, pentru multe dintre
ele ar fi imposibil, întrucât copia de tipografie nu ne-a parvenit în întregime.
Precizări
Figura 3 se referă la o copie de tipografie a ediţiei princeps a Istoriei lui
G. B. Adriani, Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa, Palat. 1186, C. 1175v,
„cu permisiunea Ministerului Patrimoniului Naţional şi al Activităţilor Culturale
al Republicii Italiene / Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa”. Este interzisă
reproducerea sau duplicarea prin orice fel de mijloace.

THE MATERIALITY IN PHILOLOGY
(Abstract)
The paper is an overview of the latest trends in the philology of the printed old
texts and of the opinions of some important researchers in this area: Garavelli, Barbieri,
Harris.
For example, Garavelli examines the history of the two editions of the sixteenth
century of the work Istoria de’ suoi tempi by Giovambattista Adriani, reconstructing the
editorial stages.
Taking into account all the intermediate variants and not only the princeps
edition, of the printing copy, of all the “material” data of the edition, is of major
importance. In addition, the Erratum lists of the old editions have an extraordinary
importance for tipophilological studies dealing with the Italian printing industry. From
this erratum lists it is possible to collect a lot of information about the type of
relationship that took place – before, during and sometimes even after – the printing of
an edition, between the typographer, corrector, author, and eventually, the editor.
Keywords: printed texts philology, textual bibliography, princeps editions.
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Paul Eggert, Document and Text: the “Life” of the Literary Work and the Capacities
of Editing, «text», VII, 1994, pp. 1-24.

CANONUL ESTETIC SORESCIAN
MIHAI CIMPOI

∗

Harold Bloom, cel care ne-a tulburat sau ne-a „stropşit” (precum zice
Ibrăileanu despre limbajul lui Caragiale) discursurile critice din ultimul timp,
afirmă: „Toate canoanele, chiar şi anticanoanele la modă azi, sunt elitiste şi nici
unul dintre canoanele laice nu e vreodată «închis». Deci, operaţia cunoscută
acum sub denumirea de «deschidere a canonului» e una complet redundantă”1.
Nuanţatele sale lecturi din literatura universală şi română constituie
anume, în mod sistemic, o întreprindere axiologică (de ierarhizare valorică) –
rară, generoasă, electivă, intuitiv-deductivă – pusă sub zodia fostă a „deschiderii
canonului”.
Supradimensionaţii, încremeniţi în statui piramidale, „Zgârie norii”,
munţii cu zăpadă veşnică (iată-ne contaminaţi în limbaj de Sorescu de la bun
început) conlocuiesc, în cadrul elitist/laic al canonului sorescian, cu moderaţii,
cu minorii care au reuşit să cânte bine pe o strună, cu cei ce se situează pe raftul
doi sau trei (patru), cu cei de pe fusceii de jos ai scării de valori. Astfel se face
că, nu departe de „monstrul infinit” Baudelaire să apară Victor Felea, „un poet
care scria scurt despre univers, fără a avea pretenţii că citeşte în stele”. Despre
Michel Dequy vorbeşte ca despre un „poet ciudat”, ajuns „un fel de clasic al
poeziei franceze noi”. Despre acesta se mai spune, cu metafore „soresciene”, că
este „o locomotivă cu aburi”; că pufăia cu un „pufăit mare, pufos şi… secret”,
având o contralocomotivă: pipa; că realizează o poezie „esenţializată, lapidară şi
lapidată: supusă unei bătăi cu piatra cerească (grindina zonelor reci şi fulgerate);
o poezie care-şi impune supliciul schivniciei ideii şi abstracţiunii, într-un Paris
literar de multe ori prea lizibil”2.
Canonul deschis sorescian include „poetul nedreptăţit” George
Magheru, Vasile Cârlova „care era să ajungă poet”, Nicoleanu (Neagoe
Timişoiu), „poet prin vocaţie”, Costache Stamati, „autoriu popular”, văzut ca
„precursor al balcanicilor”, Grigore Alexandrescu, „prim poet naţional”,
Conachi, din mantaua căruia a ieşit (şi mai iese) poezia romantică de dragoste,
Cezar Bolliac, ale cărui versuri sunt ca mărarul: modeste şi necesare, Ioan Catina
cu talentul vizibil peste tot, Alexandru Sihleanu, proiectat fără bătrâneţe în neant
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Academician, membru al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Harold Bloom, Canonul occidental, ediţia a II-a, într-o nouă versiune, Bucureşti,
Editura Art, 2007, p. 63.
2
Marin Sorescu, Opere, col. „Opere fundamentale”, coordonată de acad. Eugen Simion,
IV, Publicistica, Bucureşti, 2005, pp. 904-905.
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cu singurul volum ce poartă un titlu superb Armonii intime, Hrisoverghi, un
„Cârlova al Moldovei”, Dimitrie Ţichindeal, „un martir al pildei”.
Punem punct aici unui şir al poeţilor „minori care sunt majoritari”,
ridicaţi de Sorescu pe primele poziţii din lista reactualizată şi revizuită cu o
generozitate obiectivă şi o deschidere sentimentală, dar şi sever-critică. E un dar
rar sorescian: să vadă plinuri unde se cască goluri, să vadă talent adevărat acolo
unde el se manifestă în forme modeste, abia conturate, să vadă viitoruri măreţe
în prezenturi mici, să-şi proiecteze alterativ Eul în Celălalt.
Făcând uz de însăşi terminologia soresciană, putem spune că operează
cu „unghiuri drepte” şi cu „unghiuri ascuţite”. Optica receptării este deosebit de
inventivă şi supusă exact imperativelor relecturii. Se configurează un cerc care
să treacă prin toate vârfurile poligonului, dar se întreprinde şi o exînscriere a
cercurilor care sunt doar tangenţe, astfel ca unele puncte ale cercului mare să fie
tangente la cercurile mici.
Bineînţeles că Eminescu, în această întreprindere de circumscriere/
exînscriere este „Unu”. Este un Unu canonic, inegalabil: „Cred că secretul
izbânzii sale este de-a fi spus lucrurilor pe nume şi această rostire a rămas ca un
botez. Ne-a măsurat cu metrul antic, cu metrul popular şi ne-a scos moderni. A
făcut scrisul viu grai. Iată o operă fără înconjur – ca infinitul. Eminescu a avut o
singură viaţă şi-o singură mască mortuară. Toate colecţiile de carte românească
ar trebui să înceapă cu numărul unu: Eminescu. De aici începe numărătoarea. În
matematici lucrul cel mai greu a fost inventarea lui Unu. După Eminescu şi zero
este mai valoros. Înaintea lui chiar valorile adevărate par mai mici. Şansa noastră
este de-a avea acest punct de reper”3.
Marin Sorescu ne-a demonstrat că şi valorile mici sunt, în lumina
copleşitoare a lui Eminescu, adevărate, înscriindu-se în Canonul poetic românesc
sub unghiuri diferite.
Cum îşi construieşte Sorescu o artă poetică a sa?
Evident, într-un mod strategic pus sub semnul maximei circumspecţii şi
aproximaţii: prin alţii; prin analiza poeziei altora şi prin mărturisirile,
înregistrate ad hoc – în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor, în restaurante, în
avion, pe vapor, în autocare, ca o „addenda la un jurnal de călătorie”, ale altor
poeţi.
E o ars poetica colectivă, constituită proiectiv-alterativ şi care apare ca
un banchet platonician al poeţilor din diferite arealuri şi cu diferite profesiuni de
credinţă, care sunt tot atâtea moduri de a înţelege Poezia, statutul ontologic al
acesteia. Dialogul primează, calitatea de om dialogal, de voyager şi voyeur în
Ţara misterioasă a Poeziei (de altfel, termenul de mister e invocat aproape de
către toţi interlocutorii) este învederată. Stratagemele clasice ale provocării şi
iscodirii intelectuale sunt folosite cu o rară prestidigitaţie.

3

Ibidem, V, p. 491.
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Sorescu se verifică pe Sine printr-o disimulată proiectare în Alţii,
prefăcându-se cu şiretenie că este şi el un Altul – anonim, impersonal, implicat
grav în propria aventură şi ascunzându-şi identitatea sub chipurile Celorlalţi. Îşi
face o mască, apelând la toate elementele chimice, aducându-ne aminte de
întreprinderea utopică a celebrului personaj al lui Kobo Abe.
Tratatul de inspiraţie şi-l aseamănă cu Pseudo-kynegetikos-ul lui
Odobescu, numai că poezia, precizează el grăbit, e altceva decât o vânătoare: e
„o vânare de vânt”. Specificul unei astfel de îndeletniciri „este acela că
vânătorul, cu ogar şi şoim, este totodată şi vânat: vânatul său de lux, unicul de
altfel”4. E un vânat neclasic, fără părtaşi, vânătorul fiind de unul singur şi făcând
din el însuşi o ţintă de vânat cu multă hărmălaie.
Sorescu intră, după această definiţie metaforică, în zona cea mai înaltă şi
mai rarefiată a poeziei, zona antropologicului, identificată, evident, cu cea a
ontologicului: „Poezia este o artă care doare. Doare atât cât doare arta. Toată arta
la un loc nu ustură însă aşa de tare ca poezia. De ce? Pentru că ea este
oscilograful omenirii. Cuvântul – mai mult decât o statuie, o pânză sau o clădire
– se plachează direct pe geamătul, pe suspinul lumii, şi îmbibă, e stâlcit, rănit,
sfârtecat. Poetul stă paralizat între opţiuni, nefiind prin definiţie omul de acţiune.
Ezitarea, bâlbâiala lui, răzgândirea continuă sunt, de la sine, metafore. M-a
interesat această stare – între opţiuni, mărturisesc – pentru că ea, studiată cu
atenţie, poate spune multe despre om. Omul în adâncul sufletului său, omul faţă
în faţă cu sine însuşi, omul-om (Antropos-Antropos)5.
Ceea ce îi asigură lui Sorescu credibilitatea noastră deplină este
conştiinţa fermă a imposibilităţii de a defini poezia şi actul poetic, marcat de
„ezitare, bâlbâială, răzgândire continuă”, de contrastul dintre ce vizează poetul şi
ce rămâne din visurile lui, de nobilul sau ignobilul inspiraţiei, concretizate în
fixaţii: erotice, politice, cetăţeneşti, filosofice, onirice, didactice etc.
Conştiinţa relativităţii pune stăpânire pe fiinţa poetului. „Operaţie pe
ochi cu laserul vagului” – aceasta e poezia, afirmă nietzschean Sorescu, convins
că, „spre deosebire de ştiinţă, poezia de azi nu este implicit mai nouă decât cea
de ieri şi „că te descoperi în faţa măreţiei spiritului omenesc incapabil de înnoiri,
dar nici de învechiri”.
Aerul ceţos al relativismului pătrunde şi în lucrarea poetică, făcând ca
poetul, considerat pe vremuri un proroc, să se scufunde „mai mult în vorbe şi în
nonsensuri decât în sensuri”. El trebuie să aleagă între a fi modernist
(suprarealist, dadaist, futurist etc.) sau tribun, amplificator de ecouri sociale.
Acelaşi relativism estetic îl găsim în artele poetice expuse ad hoc ale
interlocutorilor: spaniolul Justo Jorge Padrón se referă la „momentele de
pendulare între realism şi imaginativ” – de la naturalism la idealism romantic;
Günter Grass vorbeşte despre excesul de experimentare şi despre faptul că
4
5
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fiecare se crede geniu, că „poeziile sunt, de fapt, fragmente de poezie”; Andrei
Voznesenski îi mărturiseşte că nu înţelege nimic din poezia sa, el obişnuind să
improvizeze; Hans Magnus Ensensberger recunoaşte că nu ştie, dacă „poezia are
efect, sau ce fel de efect are”, şi că „există multe repetiţii, un abuz de «şcoli»,
modernitate, mulţi epigoni”; că în istorie (chiar în istoria poeziei există mereu
găuri, momente de oboseală: „priveşte literatura franceză acum”; Alain Bosquet
este de părere că, „din nefericire, mulţi poeţi fac structuri, dar nu poezie”.
Sorescu nu rămâne, însă, disperat în faţa acestui tablou paradoxal al
tendinţelor, formulelor, orientărilor, în care îşi găsesc loc şi poezia agitatorică pe
linia lui Brecht, şi cea a dezagregării limbajului (Jandl), inspiraţia psalmică şi
imnică a lui Piérre Emanuel, Padrón, Östen Sjöstrand şi cea de experiment dusă
la extrem, la halucinaţie (în spiritul lui Michaux), de la notaţia reportericească de
tip nord-american a realului la diluarea acestuia în alcooluri tari.
Deschiderea aceasta soresciană spre babelianele direcţii mitopo(i)etice
este susţinută de o sinteză sui generis a limbajelor în propria operă.
Roland Barthes vorbea despre imposibilitatea scriitorului de a refuza
„semnele ancestrale şi atotputernice care, din fundul unui trecut străin, îi impun
Literatura ca pe un ritual nu ca pe o reconciliere”6.
Sorescu a avut de înfruntat o atare fatală dihotomie, căreia Barthes îi
zice „mişcarea unei rupturi şi cea a unei surveniri”. Limbajul universal, la care
visează orice poet, „nu poate exista în afara unei universalităţi concrete – nu
doar mistice şi nominale – a lumii civile”.
Ca şi pentru Nichita Stănescu, pentru Marin Sorescu această dihotomie a
rupturii/ survenirii, limbajului universal/ universalităţii concrete nu a fost un
impediment.
El este un mare revoluţionar, valorizând deopotrivă vechimea limbajului
poetic românesc şi noul stil adus, graţie unei imperiale libertăţi, la un adevărat
„grad zero al scriiturii”.
Îşi recunoaşte sincer, fără temerea de a fi învinuit de modelări artizanale
„eclectice” – influenţe din literatura populară, a cărei sinteză a făcut-o Anton
Pann, din Eminescu, Arghezi, Goga, apoi contactele lirice cu Baudelaire, SaintJohn Perse, Michaux, Eliot, Pasternak, Whitmann – şi contactul intelectual
deosebit cu Dostoievski, echivalent cu „impactul unui mare poet”.
Canonul estetic sorescian se pune, statornic, pe sub semnul lui Proteu,
absorbind contradicţia, observată de Eugen Simion, dintre sedentarismul
spiritului clasic şi mobilismul naturii romantice. În familia de spirite care –
spune criticul – e o „simpatică familiaritate, camaraderie în aceste vii dialoguri”
Marin Sorescu se simte, după cum recunoaşte el însuşi, un „poet ambulant”, „cu
circul său de imagini, pe care le ajustează după realităţi”. Sunt două tipuri: unul
ilustrat de rusul Voznesenski (nu înţelege nimic din ce scrie, dar e conştient că
6
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Roland Barthes Gradul zero al scriiturii. Noi eseuri critice, Chişinău, Cartier, 2006,

Canonul estetic sorescian
259
_______________________________________________________________________________

poezia conţine „spiritualitatea însăşi a unui popor”) şi altul reprezentat de
Enzensberger (ştie, dar nu defineşte poezia, aflată în momente de criză); este
tipul Neruda (de tribun planetar) şi tipul general de „poet al fiinţei şi existenţei”
(„El îşi caută rădăcinile mitice şi, introduce în discursul său, «sfărămăturile
clasice» de care aminteşte Sorescu”7.
Suntem absolut îndreptăţiţi să vorbim şi despre ajustarea soresciană
după realităţile estetice, el pre (prea) umblându-se, cu nonşalanţă boierească
(deosebită de acea „argăţească” postmodernistă). Proteismul său stilistic n-are
nimic silnic, mimetic, artizanal. Este organic.
El îşi alege, fără complexe şi încrâncenări programatice, limbajul după
stări sufleteşti şi realităţi: cel familiar şi însufleţit-epopeic, cel clasic ordonat şi
cel desolemnizat, deliteraturizat, luat americăneşte din proza cotidiană,
coexistând, făcând pace bună („Păstrez sonetul şi arunc poemul în vers liber”,
spune într-un dialog).
Vladimir Streinu observa, încă de la începuturile sale, acest spectacol
unic al formulelor stilistice: „Cuvintele lui fug adesea pe o lungă cursă de
percuţie istorică, fiind de aceea un fel de sonde aruncate în timp, fie acest timp
ideologico-familial, social-popular, general uman sau chiar geologic şi cosmic.
Noutatea imaginilor şi temporalitatea percepţiei poetice (pe lângă orientarea la
viaţa subconştientă, tot atât de semnalabilă) îl fac asociabil, aşadar, cu Blaga”8.
Canonul estetic sorescian este unul deschis, democratic în cel mai înalt
grad, „inclusiv”, creativ, sintetic şi sistematic (în sens că orânduieşte categoriile
şi convenţiile vechi şi căutările unui nou stil), neafectat de „anxietatea
influenţei”. Sorescu apare ca un veritabil poet postmodernist.
SORESCU’S AESTHETIC CANON
(Abstract)
Mihai Cimpoi, the Academy member from Chişinău, tackle Sorescu’s work
after a new canon. In his view, Sorescu’s aesthetic canon is genuine, democratic in the
highest degree, including creative, synthetic and systematic unaffected by the "anxiety of
influence". Marin Sorescu appears as a real postmodern poet.
Keywords: Marin Sorescu, literature, canon, postmodernism, universality.

7
A se vedea Eugen Simion, Fragmente critice, III, Bucureşti, Fundaţia „Scrisul
Românesc” & Univers Enciclopedic, 1999, p. 256.
8
Vladimir Streinu, Versificaţia modernă: studiu istoric şi teoretic asupra versului liber,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966, pp. 280-281.

AVATARIILE TIPĂRIRII MANUSCRISELOR EMINESCIENE
„Împuşcaţi-l pe Eugen Simion”
(Adrian Păunescu)
∗

TUDOR NEDELCEA

„Nicio faptă bună nu trebuie să rămână nepedepsită”, spune un vechi
proverb românesc. Paremiologia şi-a dovedit, şi în cazul de faţă, caracterul
ştiinţific. Vom aplica acest proverb la Avatarii ale manuscriselor Eminescu, cum
se intitulează cartea pe care o comentăm (şi din care cităm), o culegere de studii
şi opinii ale unor personalităţi marcante din domeniul culturii române, alcătuită
de Anca Silvia Bogdan şi Marin Diaconu, cu un cuvânt înainte de Eugen Simion,
apărută la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, în 2009.
Un scurt istoric al problemei se impune.
Este vorba despre lada de manuscrise eminesciene pe care însuşi
proprietarul ei o preţuia ca atare: „Ce-aş voi să ştiu de la tine este, dacă cărţile şi
lada mea sunt în oarecare siguranţă şi dacă pot spera să le văd” (p. 15), scrie
Eminescu din spitalul din Döbling, la 12/24 ianuarie 1884, prietenului său
Chibici-Râvneanu. La revenirea în capitala Moldovei, Eminescu îi scrie
aceluiaşi, la 20 octombrie 1884, despre respectiva ladă, de fapt toată averea
spirituală a marelui creator: „E lesne de-nţeles că nu am unde pune lucrurile
mele, încât ar fi foarte bine dac-ai păstra tu încă câtva timp aşa-numita mea
ladă”, implorându-l la o sporită grijă a averii sale: „Te rog dar să iei tu lada de la
Simţion, dacă nu mai e cu putinţă să stea acolo, până ce starea mea se
va-ndrepta” (p. 16).
Dacă Eminescu vorbeşte despre o singură ladă, au fost voci în epocă
care au considerat că ar fi existat două lăzi cu cărţi şi manuscrise.
Astfel, Ilarie Chendi scrie, la 10 ani de la nemurirea poetului, despre trei
domni care au venit la ultima sa gazdă, care au ridicat cărţi şi manuscrise
aparţinătoare chiriaşului. La 29 ianuarie 1902, Ilarie Chendi revine şi detaliază
că acei domni „au umplut două cufere cu cărţi şi manuscrise” (p. 22).
„De la 1884 însă – scrie Chendi – de când Eminescu s-a întors de la
Viena, până la 1889, când a urmat catastrofa morţii lui, el a muncit mult. Unde
sunt manuscriptele lui din acest interval? Să fie cumva acele despre cari mi-au
povestit mie bătrânii la cari el a stat în gazdă? La cine se vor fi aflând deci acele
«două cufere pline cu sărăcia lui Eminescu»? Chestiunea tot nu e rezolvată încă,
∗
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manuscrisele lui Eminescu tot nu sunt toate la un loc” (p. 24). Cu acelaşi ton se
întreabă, la 18 iunie 1899, şi Al. Antemireanu: „Ce s-a făcut cu manuscrisele
inedite rămase după moartea marelui poet? Cine le posedă? De ce nu se
publică?” (p.19).
Dacă ipoteza şi întrebările criticului şi editorului Ilarie Chendi rămân
doar nedovedite sau retorice, o certitudine există. La 25 ianuarie 1902, în şedinţa
Academiei Române, prezidată de P.S. Aurelian, Titu Maiorescu donează această
zestre cu următoarea menţiune: „De la Michail Eminescu posed – dăruite de
dânsul în diferite ocaziuni – multe manuscripte, parte poezii publicate, parte
încercări, fragmente şi variante de poezii nepublicate, parte studii, traduceri şi
articole în proză” (p. 21). Donaţia târzie se datorează raţiunilor politice ale lui
D.A. Sturdza, preşedintele Academiei. Despre această donaţie, Constantin
Rădulescu-Motru avea să scrie următoarele: „Într-o bună măsură, opera marelui
nostru poet poate fi chiar socotită ca înfiată Academiei” (p. 44).
D. Vatamaniuc, cel mai avizat în chestiune, lămureşte succesiunea
donaţiilor şi răspunde, în opinia noastră, şi întrebărilor retorice puse de Ilarie
Chendi. Astfel, după prima donaţie maioresciană, urmează a doua, tot în şedinţa
Academiei Române, prezidată, de această dată de către I. Kalinderu: „25 de
volume manuscripte şi 72 de volume şi broşuri tipărite, rămase din biblioteca
părintelui d-sale, Ioan Maiorescu” (p. 73). A treia donaţie i se datorează lui
Matei Eminescu şi îi este adresată Fundaţiei Universitare din Bucureşti, în 1895;
aceasta a fost compusă din 25 de titluri de carte în 142 de volume, cărţi pierdute
pentru totdeauna în evenimentele din 22 decembrie 1989, când „cineva” a
comandat focuri de armă spre acel edificiu (Biblioteca Centrală Universitară
Bucureşti), unde se ascundeau „teroriştii”. Aceştia n-au fost depistaţi sau
executaţi, în schimb, valori patrimoniale au fost distruse iremediabil. Un al
patrulea fond se află la Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” din Iaşi,
care cuprinde Gramatica sancrită, în total fiind vorba despre 15.478 de pagini,
aflate în tezaurul Academiei, ceea ce îl situează pe Eminescu, şi din acest punct
de vedere, „în fruntea tuturor şlefuitorilor de diamante literare”, căci,
mărturiseşte Gabriel Ştrempel, „la nimeni n-am găsit atâta deplină concordanţă
între spiritul bântuit de furtuni şi ecoul lui în manuscrise, ca la M. Eminescu”
(p. 87).
Despre gestul celebrului critic scrie, la 17/30 mai 1902, bibliotecarul
Academiei, Nerva Hodoş: „Cel care s-a ocupat însă cu statornicie de soarta lui
Eminescu – de gloria ca şi de viaţa de toate zilele – d. Maiorescu, a făcut cel mai
mare serviciu literaturii noastre contemporane, aducând mai întâi, încredinţând
apoi Academiei Române, manuscriptele nefericitului poet”, dând altora
posibilitatea şi „grija de a cerceta mai departe în opera şi în sufletul poetului pe
care el cel dintâi l-a încurajat, apoi l-a apărat – şi, care, de atunci, s-a ridicat atât
de sus. Am văzut manuscrisele, nişte biete caete zdrenţuite, în cari se poate
urmări pas cu pas atât sărmana sa viaţă rătăcitoare, cât şi munca grea la care s-a
supus Eminescu” (p. 26).
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La polul opus se situează, din păcate, G. Ibrăileanu, care condamnă, în
septembrie 1923, gestul istoric al mentorului „Junimei”: „Într-adevăr, nefastă
inspiraţie a avut d. Maiorescu, când a dăruit Academiei manuscrisele lui
Eminescu. Mai bine le-ar fi păstrat la domnia sa, sub şapte lacăte. Oare
Academia Română, înainte de a pune manuscrisele la dispoziţia oricărui
burtă-verde, n-ar putea lua câteva informaţii în privinţa intenţiilor şi competenţii
lui?” (p. 32). Incredibil! Iată că şi marile personalităţi pot emite judecăţi total
greşite.
Acelaşi critic se ridică vehement şi eronat împotriva publicării
postumelor eminesciene, considerând că: „Eminescu nu e, nu poate fi altul decât
acela ce a voit să fie el însuşi”, căci „după ce a utilizat ce i s-a părut mai bun, a
inutilizat pentru totdeauna bucata utilizată. A aruncat-o la coş, cum s-ar zice”
(p. 31). Şi, atunci, continuă în eroare eminescologul Ibrăileanu, „pentru ce ne
luăm noi dreptul să-i violăm intimităţile profesionale şi să-l micşorăm în faţa
marelui public? Căci hârtiuţele rămase de pe urma unui poet, caetele,
maculatura, brulioanele – aceste mărturii penibile ale chinurilor creatoare – sunt
pline de cugetări adesea banale, de însemnări uneori triviale, de forme vulgare şi
imperfecte” (p. 23).
Replica vine de la N. Iorga, care proclamă profetic: „Orice rând din
Eminescu merită să fie tipărit” (p. 42). În Note istorice asupra editării operei
poetice a lui M. Eminescu, celebrul istoric, după ce constată că „nici o operă
literară eminentă, ieşită dintr-o minte genială, n-a avut trista soartă a operei lui
Mihai Eminescu” (p. 33), consideră, cu justeţe, că e o „datorie pentru noi,
păstrătorii preţioaselor caiete, pentru noi cari am îngrijit atâta timp moştenirea
literară a lui Alecsandri, să începem, printr-o comisiune la cari bucuros aş primi
să mă alipesc, ediţia integrală a lui Eminescu, care trebuie să fie un monument
naţional şi pe care n-o poate da decât Academia Română” (p. 36).
Ideea ediţiei integrale, văzută ca monument naţional, sub egida celui mai
înalt for ştiinţific din România, este preluată de către academicianul
Perpessicius, în 1939.
Încercări de editare a operei eminesciene, cât mai cuprinzătoare, i-au
aparţinut lui Ilarie Chendi (Literatura populară, 1902, şi Poezii postume, 1905),
Nerva Hodoş (Poezii postume, 1902), I. A. Rădulescu-Pogoneanu (în
„Convorbiri Literare” publică „masive pachete inedite”, în 1905), Ion Scurtu
(Scrieri politice şi literare, 1905), C. Botez (în 1933, prima ediţie critică a
antumelor). Eforturi editoriale lăudabile au depus şi A.C. Cuza, N. Iorga, I. Bian,
Al. Rosetti.
Dar Perpessicius este editorul mult aşteptat, care s-a ridicat, ca şi D.
Vatamaniuc mai târziu, la nivelul creaţiei eminesciene. În prefaţa primului
volum, el menţionează faptul că, după donaţia lui Titu Maiorescu, editarea
operei lui Eminescu „intră într-o nouă fază”, spre o ediţie „integrală şi critică”,
năzuind să ducă la bun sfârşit „împlinirea acelui corpus eminescianum, la care şi
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memoria poetului şi obligaţiile culturii contemporane, şi năzuinţele ani de ani
amânate au deopotrivă dreptul” (p. 42).
În celebra Scrisoare către editorul eminescian, integral, din anul 2000,
text publicat în 1964, deplânge faptul că, de la donaţia din 1902 a trecut atâta
vreme „şi încă nu s-a putut realiza întreg acel corpus eminescianum, la care
Nicolae Iorga, când socotea că orice rând din Eminescu, de orice natură, merită
să fie editat” (p. 46), deşi „gânduri de editare integrală” au existat până la
monografia lui G. Călinescu.
Proiectat de către Perpessicius să cuprindă, iniţial, 14 volume, apoi 20,
acesta a editat, sub egida Fundaţiei pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”,
condusă de Al. Rosetti, primele trei volume în perioada interbelică (vol. I, 1939,
3.300 ex.; vol. II, 1943, 3.900 ex.; vol. III, 1944, 3.626 ex.). Apoi, postbelic, au
fost editate următoarele volume: vol. IV, 1952; vol. V, 1958; vol. VI, 1963; vol.
VII, 1977; vol. VIII, 1988.
Neliniştit de soarta editării integrale, Perpessicius se întreba, cu oarecare
lipsă de speranţă: „Împlini-se-va, oare, minunea atâta timp râvnită, însă pe
nedrept reclamată? Înainte de vreme? Le va fi dat, oare, celor din pragul
veacului al XXI-lea să salute ediţia în foarte multe volume, integrală şi critică, a
operei lui Eminescu?” (p. 48).
Minunea râvnită de Perpessicius şi de către alţi iubitori de literatură a
fost împlinită, graţie unui colectiv al Muzeului Literaturii Române, condus de
Al. Oprea, colectiv coordonat de acad. D. Vatamaniuc (Petre Creţea, Al. Surdu,
Olga Busuioceanu, Simona Cioculescu, Anca Costa-Foru, Eugenia Oprescu,
Claudia Dimiu, Aurelia Dumitraşcu).
Cu mare scandal, din raţiuni extraliterare, a apărut, în 1980, Opere, vol.
IX – primul volum din publicistica eminesciană –, coordonat de D. Vatamaniuc
şi prefaţat de Al. Oprea, urmat de vol. XI (1984); XII, 1985; XIII, 1985, volumul
X, tipărit în 1989, fiind difuzat abia după Revoluţia din decembrie 1989.
Directorul Bibliotecii Academiei Române, acad. Gabriel Ştrempel,
îndreptăţit să constate o „obosire fizică a filelor celor mai multe dintre
manuscrise”, fapt care-l obliga la „măsuri drastice de protejare a acestor comori
fără egal ale neamului nostru” (p. 85), va remarca că „abia după această
operaţiune [de editare integrală, n.n.] manuscrisele îşi vor găsi într-adevăr
odihna meritată, după atâţia ani de cercetare” (p. 89).
A doua operaţie, necesară şi stringentă, după tipărirea, în integritate şi
spirit critic, a creaţiei eminesciene este „editarea întocmai, facsimilarea
Caietelor lui Eminescu” (p. 53), cum propunea Constantin Noica, care s-a luptat
cu toate forurile literare, ştiinţifice sau politice din regimul comunist în vederea
facsimilării celor 44 de caiete, „spre a se vedea ce a făcut, cât a trudit şi cât ştia
Eminescu în ceasul acela al culturii româneşti” (p. 54).
Filosoful de la Păltiniş a avut un cult pentru „miracolul eminescian” şi,
îmbolnăvindu-se de „eminescianită”, a militat, până la sfârşitul vieţii, pentru
facsimilarea tuturor caietelor în „întregul lor” (p. 54), care „dau o imagine a
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pietăţii faţă de cultură pe care nu ştiu câte alte naţiuni o pot produce”, pentru că
„totul îl interesează pe Eminescu, nu doar creaţia literară, ci şi literaturile lumii;
filosofia, ca şi astronomia, matematicile, fizica şi chimia; istoria, ca şi economia;
limbile clasice şi cele moderne, cuvântul străin şi cuvântul românesc” (p. 54).
Pentru realizarea acestui vis a cutreierat, între 1968-1987, ca altădată Eminescu,
ţara în „cruciş şi-n curmeziş”, a ţinut conferinţe publice, a susţinut ideea până la
cele mai înalte foruri, a creat o şcoală în acest sens, pentru ca fiecare capitală de
judeţ să fie în posesia acestei moşteniri miraculoase cu „deschiderea lor către
universalul culturii şi cel al limbilor” (p. 56).
Lipsa mijloacelor tehnice şi a specialiştilor români nu l-a împiedicat pe
Constantin Noica să persevereze în idee, convins, pe de o parte că „la scara
culturii noastre, funcţia lui Eminescu poate fi mai vie decât cea a lui
Shakespeare în Anglia sau a lui Goethe în Germania, el fiind „o conştiinţă de
cultură completă” (p. 56), iar pe de altă parte, că unul dintre „rosturile ediţiei
facsimilate [este] tocmai acela de-a forma cercetători” (p. 56).
Reluând ideile lui Nicolae Iorga („orice rând din Eminescu trebuie făcut
cunoscut”) şi G. Călinescu („nu e nimic de făcut cu caietele astea decât să fie
redate întocmai”), Noica demonstrează valoarea intrinsecă a manuscriselor
eminesciene, care „nu sunt de văzut, sunt de pipăit, de absorbit prin toţi porii”,
ele se constituie într-un „laborator, dacă vreţi, este subsolul geniului lui, dacă
vreţi, este haosul germinativ. E un haos, e o dezordine bună aici, e o zăpăceală în
manuscrisele astea care trezeşte la viaţă” (p. 59), iar dacă nu ne hrănim cu
Eminescu, „acesta al haosului germinativ”, „atunci vom rămâne în cultură mai
departe înfometaţi” (p. 60). Dar spune, pragmatic, filosoful: „Trebuie să facem
lucrurile desăvârşit de bine. Desăvârşirea înăbuşe câteodată săvârşirea” (p. 56).
Despre necesitatea facsimilării s-au mai pronunţat Mihai Ciurdaru şi
I.M. Ştefan.
Spre a nu rămâne „înfometaţi” în cultură, peste ani, începând cu 2004,
acad. Eugen Simion realizează ceea ce C. Noica doar visa, adică facsimilarea
manuscriselor, sperând „că lumea românească să devină mai bună, mai frumoasă
şi mai aptă pentru cultura de performanţă” (p. 79). În marile culturi ale lumii,
doar Valery şi Leonardo da Vinci s-au bucurat de realizări comparabile cu cea a
lui Eugen Simion, care a participat şi la editarea publicisticii eminesciene ca
„tânăr şi şomer”.
Împlinirea gândului noician de a reda nu un alt, ci un „Eminescu total”
ar fi trebuit să fie pentru Eugen Simion un prilej de bucurie sufletească. Prea
puţini au fost însă cei care au apreciat gestul său editorial de facsimilare (Ion
Simuţ, Dan Mircea Cipariu, Al. Ştefănescu, C. Barbu, M. Cimpoi, A. Păunescu,
I. Cristoiu, Victor Crăciun, Ion Deaconescu, I. Buducă, N. Georgescu etc.).
Majoritatea specialiştilor au preferat să tacă.
O primă lovitură datează din 2006: după apariţia primelor opt volume,
Editura Academiei Române (?!) întocmeşte un caiet de sarcini prin care solicită
continuarea tipăririi manuscriselor nu la Monitorul Oficial, ci la o tipografie din
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Buzău sau din Oneşti. Se pierd 10 milioane de lei, timp şi nervi, iar însuşi
preşedintele în exerciţiu al Academiei Române, Ionel Haiduc, „a găsit răspunsuri
năucitoare pentru un om de cultură” (Dan Mircea Cipariu), considerând ca
rentabilă financiar tipărirea acestor manuscrise într-o tipografie modestă, dar
ieftină sau „poate vom publica în străinătate” (p. 126). Este inadmisibil ca un
preşedinte de Academie să nu realizeze că nu poţi face experimente tipografice
cu o asemenea valoare spirituală, în condiţiile în care scanarea excepţională a
acestora de către prof. Mircia Dumitrescu (facsimilele astfel realizate sunt mai
lizibile decât originalele) nu puteau fi realizate în orice tipografie.
Având „şi calitatea rară de a nu-şi părăsi proiectele, de a fi conform cu
sine însuşi, în diversele clipe ale vieţii, de a considera caracterul un corolar al
talentului” (p. 183), cum îl defineşte cu obiectivitate scriitorul Adrian Păunescu,
care a sprijinit, în calitate de şef de comisie senatorială, acest măreţ proiect
cultural, Eugen Simion reia tipărirea manuscriselor şi, astfel, în 5 ani ( 20042009) a tipărit în 38 de volume toate cele peste 15.000 de pagini, sub egida
Academiei Române, în colaborare cu Editura Enciclopedică, la început, apoi cu
Biblioteca Academiei Române şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
volume care au fost donate, conform unei decizii a Prezidiului Academiei
Române, condus de însuşi Eugen Simion, marilor biblioteci din ţară. Principalii
săi colaboratori: Mircia Dumitrescu şi Gabriela Dumitrescu.
Şi, în cel mai bizar spirit românesc, în loc de laude binemeritate, pentru
finalizarea acestui proiect editorial de interes naţional, Eugen Simion este
contestat cu duritate şi chiar reclamat la DNA.
Prima şi cea mai vehementă contestatoare este un... eminescolog, Ioana
Bot, prodecan al Filologiei clujene. Doamna eminescolog consideră că „aceasta
nu e o ediţie genetică şi electronică a manuscriselor eminesciene, ci un pictorial
cu poze ale paginilor, de complexitatea informatică a CD-urilor oferite ca
suvenire de la nunţi, botezuri şi absolviri” (p. 135). Replica lui Eugen Simion la
această afirmaţie este concludentă: aspiraţia spre elitism a Ioanei Bot „se poate
psihanaliza” (p. 140).
Un oarecare C. Vică, în ton şi toane cu Ioana Bot, consideră că preţul
tipăririi este mare, că este o „glumă proastă pe bani publici, pentru că
manuscrisele nu sunt accesibile liber (cu toate că sunt bunuri publice) şi, chiar
dacă ar fi fost nu pot fi utilizate în cercetare” (p. 149). C. Vică îl contrazice pe
Constantin Noica! Un alt oarecare, Andrei Matzal, vrea să iese în evidenţă ca şi
altădată Caion sau Sorin Toma, acuzând de nerentabilitate financiară finalizarea
facsimilării şi tipăririi manuscriselor eminesciene.
De aici până la anonimul „om de afaceri” din Timiş, Mircea Popescu, nu
este decât un pas, pe care acesta îl face reclamându-l pe „numitul” Eugen
Simion, cu „domiciliu necunoscut”, la DNA. „Faptele numitului Eugen Simion
în coordonarea, conducerea şi administrarea acestui proiect constituie fapte de
corupţie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi vă solicit să declanşaţi
urmărirea penală în acest caz”(p. 147) – reclamă, la 16 iunie 2009, denunţătorul
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penal Mircea Popescu din Timişoara, membru PNL (oare, ce are de zis
conducerea PNL?!), propunând ca martori pe... Ioana Bot şi C. Vică, ceea ce
demonstrează o acţiune conjugată.
Prompt şi corect scrie Ion Cristoiu: „România dă peste margini de
nebuni care comit plângeri pe bandă rulantă către toate instanţele naţionale şi
internaţionale” (p. 162) sau Alex Ştefănescu: „Ce motiv ar avea cineva să
profaneze o asemenea izbândă? [...] Au fost multe certuri ruşinoase în viaţa
noastră publică de-a lungul anilor, dar aceasta le întrece pe toate” (p. 164).
O observaţie pertinentă face Ion Spânu: „Nu ştiu cum se face că
majoritatea intelectualilor care-l denigrează pe M. Eminescu primesc, mai
devreme sau mai târziu, burse în Occident sau stipendii la care nimeni n-ar fi
îndrăznit să râvnească” (p. 165).
Cu amărăciune, Eugen Simion scrie: „Nu mă aşteptam să primesc
recunoştinţa jertfei mele patriotice, dar nici să fiu dat pe mâna poliţiei nu
gândeam să ajung”. Dovadă că istoria „este inepuizabilă” (p. 13). În loc să-şi
consacre timp şi puterea de muncă în folosul altor cărţi, Eugen Simion,
„creatorul şi istoricul literar al tuturor superlativelor spirituale” (Adrian
Păunescu), trebuie să răspundă acuzaţiilor nedrepte şi nefondate ale unor confraţi
sau procurori.
Nemernicia românească, invocată de C. Noica şi greu suportată de către
Eugen Simion, iese din nou la iveală prin oamenii ei, loveşte moraliceşte şi
încearcă acelaşi lucru şi penal.
„Fantezia denunţătorului meu – comentează Eugen Simion – este, ca şi a
celor care i-o cultivă, neagră, absurdă şi înjositoare pentru spirit. Miroase a
diversiune. Rămâne doar întrebarea dacă Eminescu şi cei ce vor să facă ceva
pentru opera lui merită aceste mizerii morale. Întrebare retorică, desigur”
(p. 156).
Eugen Simion spera ca, prin împlinirea acestui gând miraculos, „lumea
românească să devină mai bună, mai frumoasă şi mai aptă pentru cultura de
performanţă”, dar aceasta, nemernică din fire, nu poate fi îmblânzită, precum
Vulpea din Micul Prinţ al lui Antonie de Saint-Exùpery. Nemernicii cu
nemernicia lor nu pot înăbuşi marile proiete culturale româneşti. Iar Eugen
Simion a dovedit, de atâtea ori, că nu se lasă înfrânt, că nu-şi abandonează ideile
şi proiectele, biblioteca proiectelor eşuate fiind doar o simplă sintagmă.
Prin săvârşirea tipăririi manuscriselor eminesciene, Eugen Simion
completează, extrem de onorant, în istoria culturii româneşti, triada începută de
Perpessicius şi continuată de D. Vatamaniuc, este nu numai un pertinent
cercetător al operei autorului Odei. În metru antic, ci şi un editor de vocaţie şi
competenţă, toate acestea dovedite şi în celebra colecţie Pleiade.

Tudor Nedelcea
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THE AVATARS OF EMINESCU’S PRINT
(Abstract)
The author of this paper makes a brief history of some Romanian personalities
attempt to facsimile all Eminescu’s manuscripts, occuring at the effort of the
academician Eugen Simion in printing it in 38 volumes, thus fulfilling the desire of the
philosopher Constantin Noica.
Keywords: Mihai Eminescu, Eugen Simion, manuscpripts, facsimile, printing.

UN SUPLIMENT LA DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE DIN
PERSPECTIVĂ ISTORICO-JURIDICĂ. LITERELE An-Ap
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1. Preliminarii
În numărul precedent al Arhivelor Olteniei1 am prezentat 100 de cuvinte
neincluse în dicţionarele limbii române, precum şi 90 de cuvinte a căror primă
atestare este anterioară celei indicate de MDA, culese din 40 de lucrări din
domeniile ştiinţelor juridice şi istorice, ca un prim pas în întreprinderea pe care
ne-am asumat-o în cadrul temei de cercetare Un supliment la Dicţionarul limbii
române din perspectivă istorico-juridică, respectiv de a completa dicţionarul
general al limbii române cu circa 2.000 de cuvinte. După un an de cercetări,
constatăm că obiectivul propus a fost pe deplin fezabil, reuşind să identificăm,
până în prezent, peste 3.000 de cuvinte.
În acest articol expunem o parte dintre rezultatele cercetărilor noastre,
prin prezentarea altor 251 de cuvinte neincluse în MDA, din care 131 sunt
cuvinte-titlu corespunzătoare literelor An-Ap, iar 120 sunt o addenda la literele
Ab-Am, ca urmare a extinderii corpusului de care ne-am folosit la circa 60 de
titluri, în special în cadrul domeniului ştiinţelor juridice. În acest sens,
menţionăm faptul că, pe lângă disciplinele „pur” juridice, precum dreptul civil,
dreptul penal, dreptul comercial sau dreptul roman, în corpusul domeniului
juridic am inclus şi lucrări ce aparţin aşa-numitelor ştiinţe juridice auxiliare,
precum criminologia, criminalistica şi sociologia juridică. De asemenea, am
inclus medicina legală, ştiinţă de graniţă, intermediară între ştiinţele socialjuridice şi cele medico-biologice2, ce implică, în acelaşi timp, educaţia juridică a
medicului legist şi educaţia medicală a juriştilor3. Ca urmare, deşi cercetarea este
întreprinsă „din perspectivă istorico-juridică”, rezultatele sale cuprind, alături de
cuvinte din domeniile ştiinţelor juridice şi istorice, cuvinte din domeniile
medicină, chimie, criminalistică, biochimie, fiziologie, fotografie, psihologie,
diplomaţie, anatomie, farmacie, biologie, finanţe, religie şi gramatică, precum şi
cuvinte comune.
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2. Precizări prealabile
Spre deosebire de articolul publicat în numărul precedent4, în care
ordinea de prezentare a cuvintelor a fost în funcţie de domeniul din care făcea
parte cuvântul, iar în cadrul aceluiaşi domeniu, după criteriul alfabetic, în
această lucrare am optat pentru o expunere strict „dicţionaroformă”, urmând
aproape cu fidelitate structura din MDA, în următoarea succesiune:
a) Cuvântul-titlu, scris cu caractere display, fără indicarea accentului. În
cazul omonimelor, numărul de ordine al respectivului omonim este indicat
printr-o cifră arabă scrisă cu caractere display şi situată la umărul cuvântuluititlu.
b) Categoria morfologică, abreviată conform listei de abrevieri5, scrisă
cu caractere italice şi plasată imediat după cuvântul-titlu, în cazul în care se
referă la un cuvânt monosemantic sau este comună tuturor sensurilor la cuvintele
polisemantice. La cuvintele aparţinătoare mai multor clase morfologice,
categoria morfologică este specificată imediat după cifra care indică numărul de
sens.
c) Prima atestare a cuvântului-titlu, introdusă după prima paranteză
aldină dreaptă, este redată prin anul (abreviat a.), urmat de cifrele
corespunzătoare sau, când a fost posibil, de data exactă (zi, lună, an) şi în
continuare de sigla izvorului citat. La lucrările cu două sau mai multe volume se
indică numărul volumului prin cifre romane şi numărul paginii prin cifre arabe,
iar în cazul în care sursa bibliografică este un act normativ, se indică articolul
citat cu abrevierea art.
d) Pronunţarea cuvântului-titlu este menţionată numai atunci când
pronunţarea românească redă pronunţarea limbii de origine.
e) Variantele lexicale sunt indicate cu display în ordine alfabetică.
f) Indicaţiile morfologice sunt redate cu caractere cursive şi se rezumă,
în cazul substantivelor şi adjectivelor, la menţionarea formei de plural. La
verbele personale se menţionează forma la prezent indicativ persoana 1 singular,
iar pentru verbele impersonale, persoana a 3-a singular.
g) Etimologia este indicată prin abrevierea limbii de origine, urmată de
etimon, scris cu caractere display şi numai cu litere latine. La cuvinte derivate
sau compuse, sufixele şi prefixele sunt scrise cursiv, precedate, respectiv urmate,
de cratimă. În cazul cuvintelor în care am identificat doar limba de origine,
etimologia a fost indicată prin menţiunea probabil (abr pbl), urmată de
abrevierea limbii de origine. Ex ׃pbl gr (probabil greacă). Dacă etimologia este
necunoscută, am menţionat acest fapt prin abrevierea nct.
h) Numărul de sens este indicat printr-o cifră arabă cu bold.

4
5

V. supra, nota 1.
V. infra, secţiunea 3.
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i) Domeniul din care face parte cuvântul-titlu este indicat în formă
abreviată între paranteze rotunde şi se plasează imediat după cea de-a doua
paranteză aldină dreaptă, când domeniul se referă la un cuvânt monosemantic
sau este comun tuturor sensurilor, respectiv înaintea cifrei indicatoare de număr
de sens, când corespunde unui anumit sens.
j) Aria de răspândire este plasată în acelaşi loc în care este plasat
domeniul din care face parte cuvântul-titlu, când nu se indică domeniul sau, în
caz contrar, imediat după domeniu se menţionează între paranteze rotunde, în
formă abreviată. Ex( ׃înv) – învechit, (nob) – neobişnuit etc.
k) Paranteza explicativă este folosită pentru semnalarea unor procese
semantice sau pentru precizarea domeniului de referinţă al sensului respectiv.
Ex( ׃pgn) – prin generalizare, (d. un desen papilar) etc.
l) Unităţile frazeologice sunt prezente fie ca sintagme, scrise cu italice,
precedate de abrevierea (îs) – în sintagma, fie ca locuţiuni, scrise cu bold şi
precedate de abrevierea corespunzătoare tipului de locuţiune.
m) Sensul este redat, de regulă, printr-o definiţie logică, alcătuită din
elementele clasice, respectiv genul proxim şi diferenţa specifică, într-o expunere
cât se poate de succintă.
n) Sinonimia este menţionată cu litere cursive şi, în cazul în care există
mai multe sinonime, în ordine alfabetică.
o) Citatele în care este prezent cuvântul-titlu sunt redate cu litere
cursive. De regulă, este menţionat un singur citat, situaţie în care sursa
bibliografică este aceeaşi cu cea indicată ca primă atestare a cuvântului titlu.
Când sunt menţionate mai multe citate, acestea sunt urmate de indicarea siglei
izvorului citat.
3. Lista abrevierilor întrebuinţate
a.
a
abr
ain
Ant
ap.
apr.
av.
Bch
Bis
Blg
cf
Chm
Crm
d.
dec.

anul
adjectiv
abreviat, abreviere
adjectiv invariabil
antichitate
apud
aprilie
adverb
biochimie
termen bisericesc
biologie
confer
chimie
criminalistică
despre
decembrie

îdr
îem
îemţ
î.e.n.
înv
îs
Jur
L.
la
lat
lit.
MDA
Med
Mol
nct
ngr

în dreptul roman
în Evul Mediu
în Evul Mediu din ţările române
înainte de era noastră
învechit
în sintagma
ştiinţe juridice
legea
locuţiune adjectivală
latină, latinesc(ul)
litera, literele
Micul Dicţionar Academic
medicină
Moldova
necunoscut(ă)
neogreacă, neogrecesc(ul)
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Dpl
E׃
eg.
e.n.
etc.
ex.
f
Far
feb.
fig
Fin
Fot
fr
frî
frm
Fzl
ger
gms
gr
grî
Grm
Ist
it
itr
iun.
iuz
îant

diplomaţie
etimologie
engleză, englezesc(ul)
era noastră
etcetera
exemplu
feminin
farmacie
februarie
figurat
finanţe
fotografie
franceză, franţuzesc(ul)
franţuzism învechit
franţuzism
fiziologie
germană, german(ul)
germanism
greacă, grecesc(ul)
grecism învechit
gramatică
istorie
italiană, italienesc(ul)
italienism rar
iunie
ieşit din uz
în Antichitate

nob
nr.
p.
p׃
pbl
pgn
Pzi
Rel
S׃
sec.
sf
sfp
si
Si׃
sm
smf
smp
sn
sns
spc
v.
V׃
vi
vol.
vr
vt

neobişnuit
număr(ul)
pagină, pagini(le)
pronunţat
probabil
prin generalizare
prezent indicativ
religie
variantă de scriere
secol(ul)
substantiv feminin
substantiv feminin plural
substantiv invariabil
sinonim
substantiv masculin
substantiv masculin şi feminin
substantiv masculin plural
substantiv neutru
substantiv neutru singular
specializat
vezi
variantă, variante(le)
verb intranzitiv
volumul
verb reflexiv
verb tranzitiv

4. Cuvinte neincluse în Micul Dicţionar Academic
4.1. Addenda la lit. Ab – Am
abandonatar, ~ ă smf, a [At ׃a. 1926, M.A. DUMITRESCU, C.C.A, II,
526 / Pl ~ ׃i, ~ e / E ׃it abbandonatario] (Cesionar al dreptului de abandon în
materia asigurărilor maritime), care abandonează o navă în schimbul exonerării
de răspunderea cauzată de daunele provocate de navă sau de membrii
echipajului. Abandonul vasului către creditori din partea armatorului şi
proprietarului sau, pentru aceştia, din partea asigurătorului abandonatar, nu
produce ipso iure trecerea proprietăţei asupra creditorilor, ci are numai de efect
să libereze pe proprietar de orice responsabilitate.
abandonatoriu, ~ ie a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 551 / Pl ~ ׃ii / E׃
abandona + -toriu] Care renunţă la ceva. Impotenţele de erecţie pot lua forme
diferite, de la anerecţie totală, intenţională sau electivă, până la cea
abandonatorie.
abatisi vtr [At ׃a. 1780, ap. ACTE JUD., 933/Pzi ~ ׃sesc / E ׃abate2 +
-isi] (Înv) A (se) abate. Dintr-aceste cercetări, cât şi din celelalte dovezi, să
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cunoscu aievea cu iconomie numai ca să abatisească jude «că» ţile precum să şi
vede.
abceda vi [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 52/Pzi (3) ~ ׃dează / E ׃fr.
abcéder] (Med) A se transforma în abces. De obicei, hematomul se resoarbe
spontan sau are indicaţii chirurgicale. În jurul lui se poate forma o capsulă
fibroconjunctivă iar prin suprainfecţie poate abceda.
abcedare sf [At: a. 1978, PAT. MED. LEG., 85 / Pl: ~ dări / E: abceda]
(Med) Transformare în abces. Pneumotoraxul ce evoluează spre carnificare,
abcedare sau rezoluţie.
abigeat sn [At ׃a. 1912 TANOVICEANU, D.P., II, 234 / Pl ~ ׃uri? / E׃
fr. abigéat, lat abigeatus] (Nob) Furt de vite. Galerele pe viaţă [...] se dau mai
ales pentru crima de cămătărie, mărturia mincinoasă, concuziune, abigeat,
recidivă de furt simplu...
abitabil, ~ ă a [At ׃a. 1860, ap. BUJOREANU, C, 1250 / Pl ~ ׃i, ~ e / E׃
fr habitable] (Înv) Care poate fi locuit. Si ׃locuibil. Zidirile nouă sunt scutite de
orice dare ׃a) Cele lucrate în paente şi cele cu un cat inferior pe termin de trei
ani socotiţi de când vor fi abitabile (cf. art. 6, L. relativă la contribuţia fonciară).
abordat, ~ ă a [At ׃a. 1907, M. Of. nr. 260 din 21 feb. 1907 / Pl ~ ׃aţi,
~ e / E ׃aborda] (D. nave) Care a fost lovit. După un abordaj, căpitanul sau
patronul fiecăruia din vasele abordate este ţinut, atâta timp cât vasul său nu
s-ar afla în pericol, să întrebuinţeze toate mijloacele spre a scăpa vasul ciocnit
(cf. art. 67, L. pentru organizarea marinei comerciale, ap. COD. COM. ADN.,
558).
abrogativ, ~ ă a [At ׃a. 1937, COD CAROL ADN., III, 677 / Pl ~ ׃i,
~ e / E ׃fr. abrogatif] Care urmăreşte să abroge ceva. Si ׃abrogator. Aşadar, sub
raportul exprimării voinţei legiuitorului, exprimare care este hotărâtoare în
producerea efectelor abrogative, lege posterioară este aceea care a fost [...]
promulgată mai întâi, iar nu aceea care a intrat în vigoare mai întâi.
absolutor, ~ oare a [At ׃2 dec 1864, COD. PROC. CRIM., art. 11, ap.
BUJOREANU, C., 343 / Pl ~ ׃i, ~ oare / E ׃fr absolutoire] (Jur, îs) Hotărâre
~ oare Hotărâre judecătorească prin care se constată că fapta imputată
inculpatului nu este incriminată. Otărârea absolutoare sau condamnatoare în
materie penală nu împedică pe partea vătămată [...] de a esercita acţiunea sa
privată înaintea tribunalului civil competent.
acapnie sf [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 226 / Pl ~ ׃ii / E ׃fr.
acapnie] (Med) Scădere a conţinutului de bioxid de carbon din sânge. Moartea
se explică prin colaborarea unui complex de factori, dintre care cel mai
important este lipsa oxigenului (prin scăderea tensiunii parţiale a acestuia),
acapnie, consecinţe mecanice ale decompresiunii, frigul.
acceptabilitate sf [At ׃a. 1937, CRISTOFOREANU, C., I, 325 / Pl ~ ׃tăţi
/ E ׃fr acceptabilité] Însuşire a unui lucru de a fi mai mult sau mai puţin
acceptabil. Clauza acceptabilităţii cambiei [...] trebuie să fie trecută în titlu.

Teodor Sâmbrian
274
_______________________________________________________________________________

acceptilaţie sf [At ׃a. 1930, HAMANGIU-NICOLAU, D.R., 332 / Pl׃
~ ii / E: lat acceptilatio] (Îdr) Act prin care se recunoaşte primirea unei sume de
bani. De altă parte, actele strict personale nu pot fi încheiate de tutor ׃aşa sunt
acceptilaţia, mancipaţiunea, adiţiunea de hereditate...
accesorietate sf [At ׃a. 1936, CRISTOFOREANU, C., I, 371 / Pl ~ ׃tăţi /
E ׃it accesorietà] Însuşire a ceea ce este accesoriu. Accesorietatea garanţiei din
aval [...] nu este de natură să atribuie avalului caracterul unei fidejusiuni.
aceramic, ~ ă a [At ׃a. 1976, DIVR, 151 / Pl ~׃ici, ~ ice / E: a6+ceramic] Lipsit de ceramică. Se pare că mai aproape de realitatea istorică este
părerea după care în cursul neoliticului aceramic s-ar fi realizat alături de
figurine mărunte de lut ars cu caracter magic şi vase mici de piatră.
acet sn [At ׃26 apr. 1867, ap. BUJOREANU, C., 956 / Pl ~ ׃uri / E ׃lat.
acetum] (Nob) Oţet. Sunt privite ca aşezăminte nesalubre de clasa a III-a [...].
Fabrici de acet (oţet).
acetoarsenit sm [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 84 / Pl ~ ׃iţi / E ׃fr
acétoarsénite] (Chm) 1 Compus anorganic al arsenicului. 2 (Îs) ~ de cupru.
Insecticid foarte toxic. Derivaţii cu reputaţie toxică sânt: anhidrida arsenioasă
(trioxidul de arsen)[...], acetoarsenitul de cupru (verde de Paris).
acheri ain [At ׃a. 1776, ap. ACTE JUD., 106 / E ׃cf ngr akyrothike]
(Grî) Lipsit de valabilitate. Fiindu că întâi scrisoarea aceia dupe care
dumnealui au judecat nu este dă temeiu, rămâne acea carte acheri.
achinetic, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 222/S şi: aki ~ / Pl׃
~ ici, ~ ice / E: fr akinétique, eg akinetic] Referitor la achinezie. Si: imobil. În
[...] necrospermie, majoritatea spermatozoizilor sunt akinetici.
achiros ain [At ׃a. 1776, ap. ACTE JUD., 109 / E ׃ngr akiros] (Grî) Fără
valoare. Si ׃invalid, nevalabil, nul. Hotărniciia dupe urmă ot leat 1775 a 24
boeri hotarnici să rămâie achiros fiindu greşită şi fără rânduială.
achiziţionar, ~ ă smf, a [At ׃a. 1926, ANTONESCU, P. 164 / Pl ~ ׃i,
~ e / E ׃achiziţiona] (Jur; nob) (Persoană) care dobândeşte un drept sau un bun.
Achiziţionarul – posesor va putea invoca uzucapiunea imobilului faţă de orice
persoană interesată [...] ANTONESCU, P., 164. În cazul în care posesorul
achiziţionar secundus – cel care are deci bunul în posesiunea sa – va fi de
rea-credinţă, iar celălalt care a transmis imobilul, primus, va fi fost de
bună-credinţă, secundus va putea adăoga la posesiunea sa anii în timpul cărora
primus a posedat (Ibidem, 176).
achiziţionat, ~ ă a [At ׃a. 1964, ap. COD. PEN. COM, S. I, 385 / Pl׃
~ aţi, ~ e / E ׃achiziţiona] Care a fost dobândit prin achiziţionare. În cazul în
care inculpatul – achizitor de fructe – [...] a prezentat borderouri fictive de
cantităţi pretins achiziţionate, întinderea despăgubirilor civile va fi determinată
numai de suma primită şi delapidată.
acliros ain [At ׃a. 1776, ap. ACTE JUD., 114 / E ׃ngr akliros] (Grî) Fără
moştenitori. Si: desherent, nemoştenit. Anastasiia [...] au cerut avutul
răposatului Tomii vistier, văru numitului Radu copilu ce l-au avut lăsat de la

Un supliment la Dicţionarul limbii române din perspectivă istorico-juridică. Lit. An-Ap 275
_______________________________________________________________________________

moşu său, Danciu logofăt, cu cuvânt că au murit acliros şi el este văr premare
cu mortul.
acolat, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 86 / Pl ~ ׃aţi, ~ e / E ׃fr
accolé] Care este legat. Si ׃alipit2, alăturat2, ataşat2. Pleura parietală este
acolată de cea viscerală aproape pe toată întinderea ei.
acreditar, ~ ă a [At ׃a. 1968, GLASER, R., 106 / Pl ~ ׃i, ~ e / E ׃fr
accreditaire] (D. un stat) care trimite un ambasador acreditat. Statul acreditar
trebuie [...] să ajute misiunile în obţinerea de locuinţe convenabile.
acrescenţă sf [At ׃a. 1929, LONGINESCU, E., II, 1007 / Pl ~ ׃ţe / E ׃lat
accrescentia] (Jur) Acrescământ. Îndrituirea de acrescenţă sau jus accrescendi
este îndrituirea ca în cazul în care o quotă a ajuns liberă, vacantă, cealaltă
quotă (care nu-i liberă, nu-i vacantă) să se mărească proporţional cu aceea
ajunsă vacantă.
acrilonitril sm [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 110 / Pl ~ ׃i / E ׃fr
acrylonitrile] (Chm) Monomer utilizat ca precursor al polimerilor de sinteză
(fibre acrilice, nailon, cauciuc sintetic etc.). În mediu industrial se pot produce
intoxicaţii cu acid cianhidric prin utilizarea sa ca materie primă în diferite
sinteze (metaacrilat de metil, acrilonitril, cianhidrina-cetona etc.).
acroteră sf [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 702 / Pl ~ ׃re / E ׃fr
acrotère] (În arhitectura clasică greacă şi romană) Ornament sculptat, dispus în
vârful sau pe cele două extremităţi ale frontonului unei clădiri. Tatianus [...]
semnează o acroteră în marmură cu Orfeu şi animalele.
actomiozină sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 57 / Pl ~ ׃ne / E ׃fr
actomyosine] Proteină formată prin combinarea actinei cu miozina, având rol în
procesul de contracţie a fibrelor musculare. Rigiditatea cadaverică [...] se
datoreşte continuării descompunerii fermentative a A.T.P.-ului după moarte, cu
formarea şi creşterea vâscozităţii actomiozinei.
actuarial, ~ ă a [At ׃a. 1981, R. STĂNOIU, M., 96 / Pl ~ ׃i, ~ e / E ׃fr
actuariel] Care ţine de calculul probabilităţilor efectuat de un actúar. Indiferent
că este însă vorba de o predicţie actuarială sau de o predicţie individuală,
metodele criminologice de predicţiese bazează pe un principiu comun, şi anume
izolarea unui anumit număr de factori care fac probabilă apariţia conduitei
delincvente.
acţeptarisi vt [At ׃a. 1833, COD. ŢIV., art. 1852/Pzi ~ ׃îsesc / E ׃ger
akzeptieren] (Mol, înv) A accepta. Dacă asiguratul va însărcina pe o a treia
persoană ca să plătească în locul său, fără să-i fie lui datoare, atunce rămâne în
voinţa acestia de a acţeptarisi asiguraţia sau nu.
acţionabil, ~ ă a [At ׃a. 1926, M. A. DUMITRESCU, C.C.A., II, 139 /
Pl ~ ׃i, ~ e / E ׃fr actionable] (Jur) Care poate să facă obiectul unei acţiuni în
justiţie. O creanţă pentru a cărei valorificare legea refuză acţiunea în justiţie
(datorie de joc) nu se transformă în creanţă acţionabilă prin faptul că s-a dat
prin dânsa o cambie.
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acvatizat, ~ ă a [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 521 / Pl ~ ׃aţi, ~ e / E ׃it
acquatizzato] (Nob) Acvatic (1). Subiectele m[ozaicului] depindeau de clădirile
cărora le erau destinate ׃în terme, piscine, fântâni, nimfee – în general subiecte
acvatice (... centauri, nereide, eroşi călărind tot felul de animale acvatizate,
Narcis etc.).
adelfonimic, ~ ă a [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 112 / Pl ~ ׃ici,
~ ice / E ׃adelfonim(ie) + -ic] Care se referă la un nume de familie transmis de
către un frate altui frate. Denumirea adelfonimică a unei persoane se utiliza la
români în popor în mod curent în condiţii suficient reglementate de cutuma
juridică.
adelfonimie sf [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 112 / Pl: ~ ii / E ׃cf gr
adelphos + onyma] Sistem de acordare a numelor de familie în care fratele mai
mare transmite numele său fraţilor mai mici. Lirica populară precizează cu
discreţie conţinutul juridic al adelfonimiei.
adeltic, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 655 / Pl ~ ׃ici, ~ ice / E׃
a6- + deltic] (Crm ׃d. un desen papilar) Care se prezintă sub forma unei linii
arcuite, fără să constituie o deltă. În această clasificare, tipul adeltic dă crestelor
papilare aspectul unor arcuri.
adenilatkinază sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 201 / Pl ~ ׃ze / E׃
fr adenylate kinase] (Bch) Enzimă cu rol important în homeostaza energetică
celulară. Si ׃miokinază. Constatările făcute [...] asupra polimorfismului
enzimelor [...] au relevat un nou şi vast câmp de investigaţii, aplicabile în
medicina legală [...] ׃adenilat-kinaza (AK); adenosindeaminaza (ADA);
fosfoglucomutaza (PGM).
adenosindeaminază sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 201 / Pl׃
~ ze / E ׃fr adénosine désaminase] (Bch) Enzimă care catalizează hidroliza de
adenosină până la inosina cu eliminarea amoniacului. Constatările făcute [...]
asupra polimorfismului enzimelor [...] au relevat un nou şi vast câmp de
investigaţii, aplicabile în medicina legală [...] ׃adenosindeaminaza (ADA);
fosfoglucomutaza (PGM).
adiafor, ~ ă a [At ׃a. 1776, ap. ACTE JUD., 157/S şi ׃adii ~ / Pl ~ ׃i,
~ e / E ׃ngr adiaforos] (Grî) Indiferent. Si ׃dezinteresat. Aceste mărturii
mărturisiră înnaintea noastră că ei sunt adiiafori dar s-au întâmplat când s-au
învoit Tudor cu Nedelco între dânşii.
adichie sf [At ׃a. 1778, ap. ACTE JUD., 684 / Pl ~ ׃ii / E ׃ngr adikia]
(Grî) Nedreptate. Pentru care iată vă poruncim [...] să cercetaţi dumneavoastră
de i s-au făcut vreo adichie.
adichisi vt [At ׃a. 1777, ap. ACTE JUD., 336/Pzi ~ ׃sesc / E ׃ngr tis
adikies] (Grî) A nedreptăţi. Stricăciunea moşii este din pricina morii şi nu
adichisesc nicio parte.
adipoceară sf [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I 32 / Pl (rar) ~ ׃ceri / E׃
adipo- + ceară, cf fr adipocire] (Chm) Grăsime a cadravului de consistenţa cerii
rezultată din degradarea lipidelor prin descompunere. Adipoceara constă într-un
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proces de saponificare a grăsimilor realizat în apă, şi în special în cele neaerate
(fântâni părăsite, lacuri).
adorant, sm [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 390 / Pl ~ ׃nţi / E ׃fr
adorante] Adorator. Isis a devenit zeitatea prin excelenţă a lumii mediteraneene,
adoranţii ei purtând-o în Peninsula Italică încă înainte de sec. 1 î.e.n.
adrenogenital, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 543 / Pl ~ ׃i, ~ e /
E ׃fr adrénogénital] (Îs) Sindrom ~ Boală provocată din cauza unei secreţii
abundente de hormoni androgeni în cortexul suprarenal. Pseudohermafroditismul feminin cu organe genitale interne feminine şi externe
masculine [...] care se datoreşte unui sindrom adrenogenital congenital.
adsertor sm [At ׃a. 1930, HAMANGIU-NICOLAU, D.R., 200 / Pl ~ ׃i /
E ׃lat adsertor, ~ oris] (Îdr) Persoana care participa într-un proces şi pretindea că
cineva este om liber sau sclav. La afirmaţiunea adsertorului că sclavul e om
liber, stăpânul nu se împotriveşte, iar pretorul recunoaşte libertatea sclavului.
adsignare sf [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 33 / Pl ~ ׃nări / E ׃cf lat
adsignatio] (În Roma antică) Atribuire în proprietate privată a unui teren agricol
din proprietatea publică. La rândul ei aceasta [autoritatea romană] putea
proceda fie la adsignări, în special pentru veterani, ale căror pământuri erau
neimpozabile [...], fie la arendări pentru cetăţenii romani civili.
adulterian, ~ ă a [At ׃a. 1930, HAMANGIU-NICOLAU, D.R., 254 / Pl׃
~ ieni, ~ iene / E ׃fr adultérien] Adulterin. Nu trebuie ca prin căsătorie,
stabilindu-se filiaţiunea, să apară o filiaţiune adulteriană.
afieromă sf [At ׃a. 1776, ap. ACTE JUD., 180 / Pl ~ ׃me / E ׃ngr
afieromata] (Grî) Donaţie specială din motive pioase închinată unui lucru sacru
sau profan. Iar când fu la leat 7249 [...] acest aşăzământ [...] l-au închinat la
sfânta episcopie Buzău [...] dar nu arată în zapis niciun fel dă pricină
înpotrivitoare, nici vreun logos eclisiacticos ca să embodisească acea afieromă
dintâi a părinţilor lor. ACTE JUD., 180. Care epitropi de aici, pentru aciastă
afieromă în vremea cuviincioasă să să ajungă cu cei ce sunt dă cinste neguţători
de la Ţarigrad şi epitropi ai numitii sfinte mănăstiri şi şcoală (a. 1786). POTRA,
D, I, 333.
afinat2, ~ ă a [At ׃a. 1915, PERETZ, IDR, I, 5 / Pl ~ ׃aţi, ~ e / E ׃fr.
affiné] (Frî) 1 Rafinat2. 2 (Fig) Subtil. 3 (Prt) Perfid. Călugării greci [...], afinaţi
în discuţiunile subtile ale bisericei orientale, trebuiau să pregătească teribilei
asupriri şi desăvârşitei întunecări a sentimentului naţional, ce caracterizează
domnia fanariaţilor.
afipt2, ~ ă a [At ׃17 iun. 1865, ap. BUJOREANU, C., 412 / Pl ~ ׃pţi,
~ e / E ׃afige] (Înv) Afişat. Vânzarea va fi anunţată cu 24 ore mai înainte prin
înştiinţări afipte în locurile principale ale bâlciului.
afri smp [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 30 / E ׃lat Afri, ~ orum] (Ant)
Trib din nordul Africii. Denumită astfel de romani după un trib local (afri).
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afuncţional, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 542 / Pl ~ ׃i, ~ e / E׃
fr afonctionnel] (Fzl) Care nu îşi îndeplineşte funcţia organică sau psihică.
Disgenezii ovariene [...] de tipul [...] ovarelor afuncţionale.
agalactozemie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 658 / Pl ~ ׃ii / E ׃a6 +
galactozemie] (Med) Absenţă a galactozei din sânge. Malformaţiile congenitale
[...] sau unele boli ereditare (hemofilia, unele forme de anemie, condrodistrofia,
agalactozemia etc.) au valoare deosebită.
agatârş, ~ ă a [At ׃a. 1975, MALIŢA, D., 76/V ~ ׃tirş / Pl ~ ׃i, ~ e / E׃
agatârşi] 1. Care aparţine agatârşilor. 2. Care se referă la agatârşi. Iată un
exemplu de practică diplomatică a populaţiilor dacice, tracice şi agatirşe, care
erau în strânsă legătură cu diplomaţia greacă.
agonadism sn [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 542 / Pl ~ ׃e / E ׃fr
agonadisme, eg agonadism] (Med) Absenţă congenitală a gonadelor. Agenezii
gonadice [...] care includ agonadismul adevărat.
agoral, ~ ă a [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 197 / Pl ~ ׃i, ~ e / E׃
agoră] 1. Referitor la agoră. 2. Care aparţine agorei. 3. Specific agorei. Si׃
public (14). Scaunul de judecată din tinda sau pridvorul bisericii [...] semnifică
o altă sacralitate decât aceea agorală.
agoră sf [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 197 / Pl ~ ׃re / E ׃agora]
Spaţiu public. Scaunul de judecată din vatra satului se desfăşura în agora rurală
numită de români «bătătura satului», acolo unde se ţineau adunările obişnuite
şi cele festive, unde se juca hora, se suna cornul şi se bătea toba.
agrandisment sn [At ׃a. 1937, COD. CAROL ADN., III, 577 / Pl ~ ׃e /
E ׃fr agrandissement] 1. Creştere. Si ׃mărire. 2. (Fot) Copie mărită a unei
fotografii în comparaţie cu clişeul original. Comite delictul de excrocherie
antreprenorul agrandismentelor fotografice care a făcut să se imprime bonuri
cu prime a căror dispoziţiune specială şi redacţiune în mod intenţionat dubioasă
are ca scop să înşele pe clienţi.
agranulocitoză sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 90 / Pl ~ ׃ze / E׃
fr agranulocytose, it agranulocitose]. (Med) Boală provocată de reducerea sau
dispariţia granulocitelor din sânge. De o importanţă deosebită sunt substanţele
ce acţionează asupra seriei granulocitare, determinând, în mod indirect,
agranulocitoza.
agresional, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 229 / Pl ~ ׃i, ~ e / E׃
agresiune+ -al]. 1. Referitor la agresiune. 2. Specific agresiunii. 3. Care aparţine
agresiunii. În momentul unei coliziuni, factorii agresionali exercitaţi asupra
omului sunt complecşi, dar, în special, de ordin mecanic şi cinetic.
agrest, ~ ă a [At ׃a. 1976, DIVR, 205 / Pl ~ ׃eşti, ~ e / E: fr agreste, it
agresto] Campestru. Si ׃rustic. Factorilor generali care au contribuit la
răspândirea cultelor orientale în Dacia, li se adaugă [...] numărul însemnat de
divinităţi agreste, pastorale şi silvestre cu atribute şi reprezentări apropiate unei
populaţii predominant rurale.
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agrimensoric, ~ ă a [At ׃a. 1976, DIVR, 449 / Pl ~ ׃ici, ~ ice / E: fr
agrimensorique] Referitor la agrimensură. Si ׃agrimensural. În acest caz pagus
nu avea un sens agrimensoric, ci unul sacral.
agrimensurabil, ~ ă a [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 191 / Pl ~ ׃i,
~ e / E: agrimensură + -bil] 1. Care este susceptibil de a fi măsurat prin mijloace
topometrice şi cadastrale. 2. Care constă în măsurarea terenurilor prin mijloace
topometrice şi cadastrale. Activităţile agrimensurabile [...] concentrau un sfat de
bătrâni în care acesta îndeplinea şi rolul de martor ocular.
agronomicesc, ~ ească a [At ׃a. 1819, ap. IDR, II/1, 82 / Pl ~ ׃eşti / E:
agronom + -icesc] (Înv) Agronomic. Se cere de asemenea o condică a poliţiei
(penală) şi una agronomicească.
ahaptoglobinemie sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 203 / Pl ~ ׃ii /
E: fr ahaptoglobinemie] (Med) Absenţă din sânge a haptoglobinei, o proteină
care fixează hemoglobina în caz de hemoliză intravasculară. Cazuri de
ahaptoglobinemie se întâlnesc frecvent la copiii sub 3 luni, această globulină
nefiind încă dezvoltată.
ahdname sn [At ׃sec. XV, ap. IDR, I, 462 / Pl ? ׃/ E: tc] Tratat de
vasalitate încheiat cu Imperiul otoman. Stabilirea unui raport de identitate între
«vechile tractaturi» şi capitulaţii [...] este inadmisibilă [...], ahdname-ul fiind o
manifestare unilaterală de voinţă şi aparţinând dreptului internaţional public.
IDR, II/1, 59.
aide-mémoire sns [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, DI, II, 39/P ׃ed-me-moar /
E ׃fr aide-mémoire] (Frm) Rezumat care redă esenţialul într-o materie cu scopul
de a fi avut în vedere sau de a fi examinat. Aide-mémoire-ul se prezintă şi ca
document de-sine-stătător, prin care o parte, în cursul unor tratative sau
convorbiri, o [sic] înmânează celeilalte părţi cu scopul de a rezuma aspectele
problemei discutate.
alanic, ~ ă a [At ׃a. 1976, DIVR, 190 / Pl ~ ׃ici, ~ ice / E: lat Alanicus]
Care aparţine alanilor. Coşoveni, comună în judeţul Dolj, pe teritoriul căreia au
fost descoperite un mormânt alanic (sec. 4 e.n.), cu un bogat inventar compus
din piese de argint şi un tezaur [...] atribuit slavilor.
alarmism sn [At ׃a. 1937, COD. CAROL ADN., I, 14 / Pl ~ ׃e / E: fr
alarmisme, it alarmismo] Tendinţă de a răspândi zvonuri alarmiste. Una din ele
a fost aceea care a dat naştere legii alarmismului.
alazoni snp [At ׃a. 1915, PERETZ, IDR, 66 / E: fr Alazones] Populaţie
care a trăit în Antichitate pe teritoriul de astăzi al Podoliei (Ucraina) în
vecinătatea sciţilor. O parte dintre ei [sciţi] sunt cultivatori [...] ca şi alazonii şi
calipizii.
albici2 smp [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 46 / E: lat Albici] (Ant) Trib
gallic aşezat la nord de Massalia (azi Marsilia). Albicii [sunt un] trib celtic de
munteni aşezat la N de Massalia [...] pe ai cărui locuitori i-au sprijinit în 49
î.e.n. cu ocazia asediului ordonat de Caesar.
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albuminat sn [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 17 / Pl: ~ aţi / E: fr
albuminate] (Chm) Substanţă compusă dintr-un metal şi albumină. De exemplu,
sărurile unor metale pot forma albuminaţi, devenind, în acest fel, insolubile şi
greu resorbabile.
alcalinorezistent, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 220 / Pl׃
~ nţi, ~ e / E: fr alcalino-résistent] (Chm) Care rezistă la acţiunea substanţelor
alcaline. În cazurile de pruncucidere este necesar să se facă diferenţierea dintre
sângele de adult şi sângele fetal. Aceasta se poate face prin tratarea petelor
suspecte cu alcali, hemoglobina fetală fiind alcalinorezistentă, spre deosebire de
hemoglobina de adult.
alcalinoteros, ~ oasă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 111 / Pl׃
~ oşi, ~ oase / E: fr alcalino-terreux] (Chm) Care conţine calciu, stronţiu, bariu
şi radiu. Si ׃alcalinopământos. Sărurile alcaline şi alcalinoteroase, în prezenţa
umidităţii, eliberează acid cianhidric.
alcalinizant sn [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 40 / Pl: ~ e / E: fr
alcalinisant] (Chm) Substanţă care alcalinizează. Stimularea excreţiei renale se
poate face cu multă atenţie prin administrare de diuretice, prin favorizarea
diurezei osmotice cu alcalinizante.
alchilant, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 89 / Pl ~ ׃nţi, ~ e /
E: fr alkylant] (Chm) Care fixează un alchil. Printre substanţele toxice care
produc aplazie totală amintim agenţii alchilanţi, benzenul etc.
alchilfosfat sm [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 121 / Pl: ~ aţi / E:
eg alkyl phosphate] (Chm) Ester derivat din alcool alifatic şi acid fosforic.
Banciu grupează astfel compuşii organofosforici [...]: 1. alchilofosfaţii:T.E.P.P.
(tetraetilpirofosfat), H.E.T.P. (hexactiltetrafosfat).
alcooldehidrogenază sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 71 / Pl:
~ ze / E: fr alcooldéshydrogénase] (Chm) Enzimă care metabolizează alcoolul la
nivelul ficatului. Metoda enzimatică are ca principiu oxidarea alcoolului la
aldehidă acetică, reacţie catalizată de alcooldehidrogenază (ADH).
alcoolfilie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 598 / Pl: ~ ii / E: fr
alcoolphilie] Atracţie pentru consumul de alcool. Si: alcoolism, etilism.
Prevenirea recidivei prin asistenţa medico-legală psihiatrică îşi propune [...]
evitarea alcoolfiliei şi asistenţa eficace a decompensărilor comportamentale.
alcoolopatie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 576 / Pl: ~ ii / E: fr
alcoolopathie] Stare patologică determinată de consumul de alcool. Indiferenţa
lipsită de demnitate apare ca semn pregnant al alcoolopatiei ce duce la
disocialitate certă.
alcoolurie sf [At ׃a. 1958, STEGĂROIU, D.P., I, 274 / Pl: ~ ii / E: fr
alcoolurie] Prezenţă a alcoolului în urină. Analiza urinei în care alcoolul este
prezent aproape în aceeaşi proporţie ca şi în sânge [...] se numeşte alcoolurie.
STEGĂROIU, D.P., I, 274. Din punct de vedere medico-legal, alcooluria nu
poate da indicaţii precise asupra alcoolemiei. INTR. MED. LEG., II, 65.
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alcootest sn [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 72/P: ~ co ~ o ~ / Pl:
~ e / E: fr alcotest] Aparat de stabilire a alcoolemiei din organism prin
măsurarea alcoolului din aerul expirat. Si: etilotest. La alcoolemie de peste 1g0/00
se înverzeşte tot tubul alcootest.
alcoscopic a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 245 / Pl: ~ ici, ~ ice / E:
alcoolscopie+ -ic] Care se măsoară cu alcoolscopul. Aceste inconveniente fac ca,
în practică, numai în aproximativ 50% din cazuri alcoolemia să concorde cu
aprecierea alcooscopică.
alelic, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 639 / Pl: ~ ici, ~ ice / E: fr
allélique] Referitor la alelă. Genele sunt alelice (situate pe locusuri echivalente)
când vor induce efecte identice (ca la homozigoţi.)
alelie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 640 / Pl: ~ ii / E: fr allélie]
(Gen) Fenomen prin care o genă se poate prezenta cu diverse aspecte sau alele.
Alelia provine deci din modul în care genele din cei doi cromozomi sunt aşezate
într-o pereche omoloagă.
alergiza vt [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 398/Pzi: zez / E: fr
allergiser] (Med) A provoca o alergie. Si: a sensibiliza. În cadrul reacţiilor
alergice este vorba de incompatibilităţi între [...] medicament şi calea de
administrare (penicilina instilată nazal alergizează).
alergizant, ~ ă [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 399 / Pl: ~ nţi, ~ e / E: fr
allergisant] (Med) 1 a Care este susceptibil să provoace o alergie. Si: alergenic.
2 sn Substanţă care provoacă alergie. Si: alergen. Deşi alergizante prin
excelenţă sunt antibioticele [...], testele trebuie utilizate la orice bolnav ce a
manifestat vreo intoleranţă medicamentoasă în antecedente.
alergizare sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 113 / Pl: ~ zări / E:
alergiza] (Med) 1. Prezenţă a unei substanţe alergene în organism.
2. Sensibilizare. Acolo unde emoţia nu presupune o predispoziţie organică care
să-i multiplice efectele, este vorba deseori de o „alergizare psihică” a unor
subiecţi anxioşi [...].
alfabetiform, ~ ă a [At ׃a. 1976, DIVR, 512 / Pl: ~ i, ~ e / E: fr
alphabetiforme] Sub formă de alfabet (2). Semne alfabetiforme folosite în
scrierea goţilor din sec. 4 au fost descoperite în ţara noastră la Pietroasele
(gravate pe una dintre piesele tezaurului).
algic, ~ ă, a [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 97 / Pl: ~ ici, ~ ice / E:
fr algique] (Med) Dureros. Şocul traumatic se probează printr-o observaţie a
evoluţiei cazului, putând fi acceptată o asemenea stare fără corespondent
morfologic în cazul punerii în evidenţă a unor leziuni traumatice întinse [...]
care să explice componenţa sa algică şi apoi umorală.
algofilie sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 142 / Pl: ~ ii / E: fr
algophilie] (Med) Atracţie patologică pentru durerea fizică. După aprecierea
unanimă [...], algofilia presupune realizarea unei satisfacţii sexuale prin durere,
fie că aceasta se obţine sub forma sadismului [...], fie sub forma masochismului
[...].

Teodor Sâmbrian
282
_______________________________________________________________________________

algolagnie sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 143 / Pl: ~ ii / E: fr
algolagnie] (Med) Aberaţie sexuală constând în tendinţa de a conferi un caracter
erotic suferinţei fizice prin sadism sau masochism. Si: algofilie. Realizarea unei
satisfacţii sexuale prin durere, fie că aceasta se obţine sub forma sadismului
(algolagnia activă), fie sub forma masochismului (algolagnia pasivă).
algopareunie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 550 / Pl: ~ ii / E: fr
algoparéunie] (Med) Durere resimţită de femeie în timpul raportului sexual. Si:
dispareunie. Sub aspect clinic, incapacităţile sexuale feminine pot lua şi forma
[...] algopareuniilor.
aliaceu, ~ cee a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 104 / Pl: ~ cei,
~ cee / E: lat aliaceum] Care are miros de usturoi (4). Si: usturoiat (2).
Hidrogenul arseniat este un gaz incolor cu miros aliaceu.
aloempatie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 594 / Pl: ~ ii / E: fr alloempathie] (Psh) Aptitudine a unui individ de a se identifica cu cineva. Se
vorbeşte de o aloempatie, ca o capacitate de a te vedea cu ochii altuia.
alternat3 sn [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, D.I., I, 116 / Pl: ~ e / E: fr
alternat, eg alternat] (Dpl) Ansamblu de reguli după care se efectuează punerea
semnăturilor pe un tratat internaţional astfel încât să fie respectat principiul
egalităţii statelor. La semnarea unui tratat multilateral, plenipotenţiarii îşi aşază
semnătura una sub cealaltă, în ordinea alfabetică a denumirii statelor părţi.
Acest fascicul de reguli, care trebuie observate cu prilejul semnării unui tratat,
poartă în dreptul internaţional denumirea de alternat.
alternativitate sf [At ׃a. 1970, EXPL. COD. PEN., II, 76 / Pl: ~ tăţi / E:
it alternatività] Însuşire a ceea ce este alternativ. În acest caz nu este o
alternativitate între pedeapsa principală şi cea complimentară, adică instanţa
nu are facultatea de a alege una din aceste pedepse, ci are numai facultatea de a
aplica sau nu pedeapsa complimentară, pedeapsa principală trebuind neapărat
să fie pronunţată.
alveolocapilar, ~ ă a [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 157 / Pl: ~ i,
~ e / E: fr alvéolo-capillaire] (Atm) Referitor la alveolele şi capilarele pereţilor
pulmonari. Tulburări privind aportul de oxigen prin lipsa lui în aerul atmosferic
sau prin împiedicarea pătrunderii acestuia în căile respiratorii sau o
împiedicare a schimburilor gazoase alveocapilare.
amanetar, ~ ă [At ׃a. 1888, ap. COD. COM. ADN., 491 / Pl: ~ i, ~ e / E:
amanet + -ar] 1. smf Persoană care primeşte ceva ca amanet. 2. a Referitor la
amanet. 3. a Care aparţine amanetului. 4. a Care se întemeiază pe un amanet.
Este neadmisibilă cererea de realizare a unei creanţe amanetare mai înainte de
închiderea procesului verbal de verificare. COD. COM. ADN., 491. Toate
datoriile neexigibile ale falitului, fie ele civile, comerciale, chirografare,
ipotecare, amanetare, privilegiate etc., devin exigibile prin efectul declaraţiunii
falimentului (a. 1929) (Ibidem, 611). Drept care trebuie să cedeze faţă de
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drepturile creditoarei amanetare. (a. 1926) M.A. DUMITRESCU, C.C.A. II,
4766.
amanetist, ~ ă smf, a [At ׃a. 1921, ap. M.A. DUMITRESCU, C.C.A., II,
472 / Pl: ~ işti, ~ e / E: amanet + -ist] (Jur; rar) (Persoană) care a primit un
amanet ca garanţie. Si: amanetar, (înv) amanetarisitor, gagist. Legiuitorul
acordă preferinţă privilegiului proprietarului, ori de câte ori vine în concurenţă
cu privilegiul creditorului amanetist.
amanitină sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 115 / Pl: ~ ne / E: fr
amanitine] Substanţă toxică produsă de ciuperci otrăvitoare din familia
Amanita. Ca principii toxice conţin falină [...], alături de faloidină, faloină,
amanitină.
amatoxine sfp [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 428 / E: fr amatoxines]
(Far) Grup alcătuit din opt produşi toxici prezenţi în mai multe genuri de
ciuperci otrăvitoare. Falotoxinele au o acţiune rapidă iar amatoxinele (de 10-20
ori mai toxice) au o acţiune mai tardivă.
ambalota vtr [At ׃a. 1894, ap. M.A. DUMITRESCU, C.C.A., II,
316/Pzi: ~ tez / E: fr emballotter] (Frm) 1. A pune o marfă în baloţi. 2. (Pgn) A
ambala. Recurenta [...] tindea să dovedească că fasolea verde s-a stricat din
cauză că fusese ambalotată în saci, iar nu în coşuri, cum se ambalotează o
asemenea marfă.
ambalotare sf [At ׃a. 1894, ap. M.A. DUMITRESCU, C.C.A., II, 316 /
Pl: ~ tări / E: ambalota] Ambalare (1-2). Voia a dovedi că felul ambalotărei,
adică ambalotarea în saci, nu era de natura mărfei.
ambalotat, ~ ă a [At ׃a. 1894, ap. M.A. DUMITRESCU, C.C.A., II, 316
/ Pl: ~ aţi, ~ e / E: fr. embalotté] (Frm) 1. Care este pus în baloţi. 2. Care este
ambalat. Fasolea nu era bine ambalotată în saci.
ambarcat, ~ ă a [At ׃a. 1937, COD. JUST. MIL., art. 583/ ~ aţi, ~ e / E:
ambarca] Îmbarcat. Orice marinar sau militar ambarcat [...] care îşi părăseşte
fără autorizaţie nava, corvoada sau ambarcaţiunea sa, este pedepsit [...] COD.
JUST. MIL., art. 583. Coborârea pavilionului în timpul luptei [...] de către orice
altă persoană ambarcată, se pedepseşte cu moartea şi confiscarea totală a averii
(1968) COD. PEN. R.S.R., art. 344. Persoana ambarcată trebuie să facă parte
din echipaj (1972), EXPL. COD. PEN., IV, 856. În codul justiţiei militare [...]
se sancţiona fapta oricărui individ ambarcat pe o navă militară de a fi coborât
pavilionul fără ordinul comandantului în timpul luptei (1977), COD. PEN.
COM., II, 517.

6
Micul Dicţionar Academic indică pentru cuvântul-titlu amanetar categoriile
morfologice substantiv şi adjectiv numai la genul masculin şi se opreşte, în privinţa sensului,
numai la o singură definiţie, respectiv cea pe care am redat-o cu numărul de sens 1. Din exemplele
pe care le-am dat (creanţe amanetare, datorii amanetare, creditoare amanetară) rezultă însă că
termenul, atât ca substantiv, cât şi ca adjectiv, admite şi genul feminin, precum şi alte sensuri, pe
care le-am indicat la numerele 2-4.
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ambisexual, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 542 / Pl: ~ i, ~ e / E:
fr ambisexuel] 1. Referitor la ambisexualitate. 2. A cărui sexualitate este
ambiguă (nici în mod clar heterosexual, nici în mod clar homosexual). Dacă
interceptarea [diferenţierii sexuale] se face înainte de luna a 2-a (când gonada
este ambisexuală), se realizează un hermafroditism.
ambisexualitate sf [At ׃a. 1979, PAT. MED. LEG., 539 / Pl: ~ tăţi] E: fr
ambisexualité, eg ambisexuality] Coexistenţă la o persoană care nu este
hermafrodită a unor caractere şi comportamente aparţinând ambelor sexe.
Subiecţii cu stări de ambisexualitate sau intersexualitate (hermafroditism,
pseudohermafroditism etc.) de cauză genetică endocrină sau humorală întrunesc
atribute morfologice, fiziologice şi psihice aparţinând ambelor sexe.
ambosaj sn [At ׃a. 1937, COD. CAROL. ADN., II, 68 / Pl: ~ e / E: nct]
(Iuz) Infracţiune prevăzută de vechiul cod al justiţiei militare, constând în
instigarea sau ajutorul dat militarilor de a trece la inamic ori de a efectua înrolări
pentru un stat inamic. Tot ca ambosaj se califică şi faptul de a fi îndemnat pe
militari să treacă la inamic.
amelisi vr [At ׃a. 1779, ap. ACTE JUD., 821/Pzi: ~ sesc / E: pbl ngr]
(Înv) A se dezinteresa. Si: a neglija. Iar dumneavoastră, amelisindu-vă la
aceasta, căutaţi treaba aceasta foarte prost, câte puţin şi fără de nicio silinţă.
amesos av [At ׃a. 1780, ap. ACTE JUD., 911 / E: ngr amesos] (Grî) În
mod nemijlocit. Si: direct. Ci dar [...], cu toate acestea Uescul, avându multe
mijloace de a-şi afla dreptatea [...] sau prin mijloace prieteneşti, sau prin
cercetări bisericeşti, sau prin jălbi către vreunul din cinstiţii dregătorii
înnălţimii tale, sau către preasfiinţia sa arhiereu ţării [...] sau ţi amesos către
înnălţimea ta [...].
amfivolie sf [At ׃a. 1776, ap. ACTE JUD., 172 / Pl: ~ ii / E: ngr
amfivolia] (Grî, iuz) Îndoială. Ci, urmând învăţăturii pravilii [...] să să facă
hotărârea de către măriia ta, fiindcă zice învăţătura pravilii [...] ca, aflându-se
judecător la amfivolie asupra unii pricini, să înştiinţeze pe domn şi luând în
scris în ce chip să izbrănească, aşa să hotărască.
amforoidal, ~ ă a [At ׃a. 1976, DIVR, 246 / Pl: ~ i, ~ e / E: fr
amphoroïdale] Care are formă de amforă. Alături de aceste două categorii
ceramice apar în toate aşezările urcioare amforoidale şi amfore bizantine.
amharic, ~ ă a [At ׃a. 1968, GLASER R., 241 / Pl: ~ ici, ~ ice / E: eg
amharic] 1. Care aparţine populaţiei amhara din Etiopia. 2. Referitor la limba
oficială a Etiopiei. Tratatul de prietenie, încheiat între Japonia şi Etiopia în ziua
de 19 decembrie 1957, la Adis Abeba, şi alcătuit în exemplare japonez, amarhic
şi francez prevede că [...] textul francez urmează a se considera text autentic.
aminat, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 55 / Pl: ~ aţi, ~ e / E:
fr aminé] (Chm) Care are funcţia aminei. Alcaloizii formează o mare grupă de
substanţe organice [...], având întotdeauna o funcţie bazică aminată.
amnistiant, ~ ă a [At ׃a. 1972, COD. PEN. COM., 612 / Pl: ~ nţi, ~ e /
E: amnistia] (Jur) Care acordă amnistie. Decretul nr. 211/1960 prevede în mod
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expres că favorizatorii şi tăinuitorii beneficiază de dispoziţiile amnistiante.
COD. PEN. COM., 612. În al doilea rând [...], observăm că efectul amnistiant
[...] operează nu automat prin simpla constatare că infracţiunea comisă se
sancţionează de lege în limite care conferă vocaţie la amnistie. (1988), PRAC.
JUD. PEN., I, 156.
amoebian, ~ ă a [At ׃a. 1935, ap. COD. CAROL. ADN., II, 453 / Pl:
~ ieni, ~ iene / E: fr amoebien] (Blg) 1. Referitor la protozoarul Entamoeba
histolytica. Si: amoebiază. Boalele care se vor declara în mod obligatoriu [...]
sunt următoarele: antraxul [...], difteria, dizenteria (bacilară şi amoebiană),
encefalita epidemică [...].
amorsabil, ~ ă a [At ׃a. 1987, IDR, II/2, 104 / Pl: ~ i, ~ e / E: amorsa]
Care poate fi amorsat. Noile împrumuturi amorsabile beneficiau acum de o
dobândă de 4%.
amortizant, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 248 / Pl: ~ nţi, ~ e / E:
amortiza] Care atenuează şocul. Lovirea de către vehicul, neurmată de cădere
sau urmată de cădere pe suprafeţe amortizante (zăpadă, apă), produce leziuni
situate pe o singură parte a corpului şi în special pe regiunile proeminente.
amovare sf [At ׃a. 1937, COD. CAROL. ADN., III, 41 / Pl: ~ vări / E: cf
lat amoveo, ~ ere] (Jur) Amoţiune. Teoria ablaţiunii [...], adică a transportării,
este o formă mai expresivă a teoriei amovării.
4.2. Lit. An-Ap
anacicloză sf [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 597 / Pl: ~ ze / E: fr
anacyclose, cf gr anacyclosis] Teorie a succesiunii ciclice a regimurilor politice.
Această doctrină a «anaciclozei» afirmă, aşadar, progresul în cerc închis cu
primejdia permanentă a regresiunii.
analemmă sf [At ׃a. 1976, DIVR , 120/ V: ~ ma / Pl: ~ me / E: gr
analemma] (La cadrane solare) Ansamblu grafic, reprezentând proiecţia
mişcărilor diurne ale soarelui pe planul meridian al locului. Singura analemma
inteligibilă rămasă din antichitate este cea descrisă de Vitruviu pentru
cadranele sferice. Mai târziu, geograful Ptolemeu a scris un studiu despre
analemme.
analistic, ~ ă a [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 393 / Pl: ~ ici, ~ ice / E:
it. annalistico] Referitor la un autor de anale. Operele analistice narează
evenimentele secolului 1 e.n.
anamnestic, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 147 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: fr anamnèstique] Referitor la anamneză. Deci, expertiza unui bărbat
cu tulburări ale dinamicii sexuale presupune un examen complex compus din:
examen anamnestic specific sexologiei [...].
anari smp [At ׃a. 1966, V. POPESCU, P.I., 152/V: ~ mari / E: lat.
Anari, ~ orum] (Îant) Trib celtic din neamul ligurilor, aşezat în apropierea
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Padului, până la Munţii Apenini. În câmpiile dincolo de Padus, pe lângă Apenin,
s-au stabilit primii anarii, apoi boiii şi după aceştia, spre Adriatica, lingonii.
anartofracţi smp [At ׃a. 1926, PÂRVAN, G., 222 / E: lat
Anartophracti] (Îant) Populaţie celtică înrudită cu anarţii. Ca şi cotinii din
Boemia [...] anarţii şi anartofracţii vor fi un popor amestecat, celto-dacic, dacă
nu chiar pur celtic.
anatomiza vt [At ׃a. 1912, TANOVICEANU, D.P., I, 41/Pzi: ~ zez / E:
it anatomizzare] (Itr) A diseca. Când iată că în o rece dimineaţă din decembrie
1876, anatomizând craniul banditului Vilella, găsi o întreagă serie de
deformaţiuni care făceau să semene craniul [cu cel al] unei maimuţe inferioare.
ancaliţi smp [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 56 / E: lat Ancalites] (Îant)
Veche populaţie din sudul Britaniei, ancaliţii [...] s-au supus lui Caesar în 54
î.e.n.
anclavare sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 315 / Pl: ~ vări / E: cf fr
enclaver] Cuprindere. Si: prindere, reţinere. La orice nivel de anclavare a
corpului străin se vor căuta reacţiile vitale din partea căilor respiratorii, mai
ales prin mijloace microscopice.
anclavat, ~ ă a [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, D.I., I, 485 / Pl: ~ aţi, ~ e / E:
fr enclavé] (D. o localitate, regiune, stat) Care este înconjurat din toate părţile de
teritoriul unui alt stat. În acest caz se încheie de obicei un acord între statele
interesate, în scopul de a da posibilitatea statului căruia îi aparţine teritoriul
anclavat să comunice cu acest teritoriu.
anclavă2 sf [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, D.I., I, 484 / Pl: ~ ve / E: fr
enclave] Enclavă (2) O situaţie specială au «anclavele» sau «teritoriile închise»,
aparţinând unui stat dar care sunt înconjurate de teritoriul unui alt stat.
andecavi smp [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 57 / E: fr Andécaves, lat
Andecavi] (Îant) Trib celtic din Gallia Transalpină, aşezat în regiunea Anjou de
astăzi. În 21 î.e.n. andecavii împreună cu turonii au fost primii care au acţionat.
andosator sm [At ׃a. 1983, T.R. POPESCU, D.C., 339 / Pl: ~ i / E:
andosa+ -tor] (Fin) Persoană care girează un act contabil sau un titlu de credit.
Si: giratar. Andosarea facturii este notificată debitorului printr-un aviz trimis
prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, în care se arată că debitorul
care primeşte un aviz de andosare nu se poate libera valabil decât în mâinile
andosatorului (giratar).
andosini smp [At ׃a. 1966, V. POPESCU, P.I., 227 / E: lat Andosini]
(Îant) Trib iberic din Hispania Tarraconensis. Hanibal [...] supuse neamul
ilergeţilor şi al bargusilor, apoi pe eronosii şi pe andosini până la Pirinei.
andreian, ~ ă, a [At ׃a. 1980, IDR, I, 216 / Pl: ~ ieni, ~ iene / E: Andrei
+ -ian] Care se referă la regele maghiar Andrei al II-lea. O deosebită importanţă
prezintă pentru Transilvania diploma andreiană din 1224 acordată saşilor.
androfagi smp [At ׃a. 1915, PERETZ, IDR, 66 / E: fr Androphages, gr
Androfagoi] Populaţie antică necunoscută, menţionată de Herodot, care ar fi
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trăit în vecinătatea sciţilor pe malul drept al Niprului. Androfagii [...] au
moravurile cele mai sălbatice şi sunt singurii care mănâncă carne de om.
androginoid, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 542 / Pl: ~ izi, ~ e /
E: fr androgynoïde] Care are organele genitale de un sex şi hormonii celuilalt
sex. Stările intersexuale consecutive modificării genotipului se produc [...] în
faza de diferenţiere sexuală a embrionului prin modificări ale fenotipului,
afectând sexul somatic, ca în cazul [...] pseudohermafroditismului androginoid
(cu sex genetic şi gonadic masculin dar cu organe genitale externe feminine).
andrologic, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 147 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: fr andrologique] (Med) Referitor la andrologie, ştiinţă medicală a
aparatului genital masculin. Deci, expertiza unui bărbat cu tulburări ale
dinamicii sexuale presupune un examen complex compus din [...] examen
andrologic.
andron sn [At ׃a. 1998, LITMAN, D.G., 33 / Pl: ? / E: fr androne, gr
andron] (În Grecia antică) Loc rezervat bărbaţilor în templu sau într-o casă.
Andron [...] constă dintr-o curte descoperită, înconjurată de colonade.
anectazic, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 476 / Pl: ~ ici, ~ ice /
E: fr anectasique] (Atm; d. plămân) Care nu a respirat. În această situaţie se pot
întâlni porţiuni alveolare ectaziate alternând cu porţiuni anectazice.
anectazie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 474 / Pl: ~ ii / E: fr
anectasie] (Med) Stare a plămânului unui nou-născut, care nu a respirat
niciodată. Pulmonul nerespirat (anectazic) are o culoare vie şi [...] un aspect
glandular, splenizat, dens, ce exprimă anectazia sa.
anepigraf, ~ ă a [At ׃a. 1976/DIVR, 192 / Pl: ~ i, ~ e / E: fr anépigraph]
Care este fără inscripţionare. Materialul arheologic conţine [...] numeroase
amfore de import [...] şi de imitaţie, cu ştampilă anepigrafă.
anerecţie sf [PAT. MED. LEG., 551 / Pl: ~ ii / E: fr anérection] Lipsă
de erecţie. Impotenţele de erecţie pot lua forme diferite, de la anerecţie totală
intenţională sau electivă, până la cea abandonatorie.
aneris sn [At ׃a. 1777, ap. ACTE JUD., 573 / Pl: ~ uri / E: anerisi] (Jur;
înv; d. o hotărâre judecătorească) Desfiinţare. Epitropu nu va putea găsi cartea
de judecată a mării sale răposatului Grigorie vodă Ghica de anerisu judecăţii
dentâiu.
anetopat, ~ ă smf, a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 594 / Pl: ~ aţi, ~ e /
E: fr anéthopathe, eg anethopathe] (Persoană) care suferă de lipsa patologică a
simţului moral. În sfârşit, structura personalităţii psihopatice are ca sursă
patogenă şi absenţa empatiei, psihopatul fiind anetopat şi anomic prin
excelenţă.
anfivolie sf [At ׃a. 1777, ap. ACTE JUD., 333 / Pl: ~ ii / E: ngr
amfivolia] (Grî) Îndoială. Si: ezitare, nelămurire. Şi măcar că după sineturile şi
cărţile ce au arătat Petcuţ [...] să văzu şi să dovedi că Tănasie au rămas bun
dator [...] pentru ca să nu rămâie vreo anfivolie, am hotărât să priimească
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Petcuţ jurământ cu mâna pe sfânta evanghelie că nu au dat nici el, nici tovarăşu
lui, Necula, de la Ghioca mortul, mai mult decât taleri 2309.
anexial, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 153 / Pl: ~ i, ~ e / E:
fr annexiel] (Atm) Referitor la anexele uterului (trompele şi ovarele).
Afecţiunile anexiale constituie o cauză locală binecunoscută care poate produce
un avort.
anfractuos, ~ oasă a [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 55 / Pl: ~ oşi,
~ oase / E: fr anfracteux] Care este adânc şi cu neregularităţi. Sub aspect
morfologic, plaga contuză, indiferent de forma ei, este o soluţie de continuitate
ale cărei margini sunt neregulate, cu fundul anfractuos, acoperit cu cheaguri
sanguine şi fibrină.
angarie sf [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, D.I., I, 349 / Pl: ~ ii / E: fr
angarie, eg angary, lat angaria] (Jur; îs) Drept de ~. Drept conform căruia, în
timp de război se permite unui stat beligerant să rechiziţioneze orice bun care se
află pe teritoriul unuia dintre beligeranţi, chiar dacă bunul ar aparţine unui stat
neutru. În ceea ce priveşte proprietatea neutră aflată pe teritoriul beligeranţilor,
se cunoaşte aşa-zisul drept de angarie.
angevin, ~ ă a [At ׃a. 1980, IDR, I, 460 / Pl: ~ i, ~ e / E: cf lm
Andegavinus] 1. Care aparţine sau se referă la o persoană ce aparţine Casei de
Anjou. 2. Referitor la dinastia de Anjou. Ungaria angevină şi Polonia condusă
către sfârşitul veacului de dinastia Jagellonilar. IDR, I, 460. În Transilvania
dinastia angevină (1308 – 1382) a impus cnezilor care voiau să rămână sau să
se ridice în rândul nobililor să treacă la catolicism (1988) INST. FEUD., 109.
angiocardiografie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 102 / Pl: ~ ii / E: fr
angiocardiographie] Examinare radiologică a inimii şi a vaselor de sânge după
introducerea în organism a unei substanţe de contrast. Moartea subită
intraoperatorie se produce prin regurgitaţii datorită anesteziei [...], emboliei
pulmonare, în scopul evidenţierei căreia este necesară angiocardiografia post
mortem.
angrivari smp [At ׃a. 1964, A. MARIN, T., 141 / E: lat Angrivari] (Îant)
Trib germanic aşezat în regiunea dintre fluviile Weser şi Elba, la nord de
longobarzi. Pe când [Germanicus] Caesar îşi aşeza tabăra, i se aducea vestea
că, în spatele lui, angrivarii s-au răsculat.
aniotar si [At ׃a. 1775, ap. ACTE JUD., 225 / E: ngr: ?] (Grî) Rudă
directă pe linie ascendentă. Despa nu este din aniotar sau din catiodar, ci este şi
ia din rudele cele dă alături.
anizofolicular, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 77 / Pl: ~ i, ~ e /
E: fr anisofolliculaire, eg anisofollicular] (Med) Referitor la foliculi de
dimensiuni inegale. În hipofiză predomină celulele cromofobe, iar în tiroidă
predomină aspectul anizofolicular cu foliculi atrofici şi coloid dens.
anluminat, ~ ă a [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 824 / Pl: ~ aţi, ~ e / E:
fr enluminé] (D. un manuscris) Care este ilustrat cu picturi sau ornamente cu
arabescuri şi motive cu împletituri geometrice. Opera cea mai de seamă este
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Introducerea la Geneza de la Viena, manuscris anluminat pe care-l data în sec. 4
e.n.
anomic, ~ ă [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 594 / Pl: ~ ici, ~ ice / E: fr
anomique] 1. smf, a (Persoană) care nu respectă normele sociale. 2. a Care nu
este organizat. 3. a Specific anomiei. Structura personalităţii psihopatice are ca
sursă patogenă şi absenţa empatiei, psihopatul fiind anetopat şi anomic prin
excelenţă. (1978), PAT. MED. LEG., 594. Dintre tipurile de sinucidere, o
atenţie deosebită o acordă sinuciderii anomice (1995), R. STĂNOIU, C, I, 181.
anonă sf [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 253/Sşi: ann ~ / Pl: ~ ne / E:
lat annona] (În Roma antică) Aprovizionare cu alimente, în special cu grâu.
Principalele provincii care furnizau aceste produse erau Africa şi Egipt [...] la
care se adăugau şi furnizoarele de bază ale annonei: Gallia, Hispania, Sardinia,
Sicilia şi regiunea din nordul Mării Negre.
anonimograf sm [At ׃a. 1973, L. IONESCU, E.C., 179 / Pl: ~ i / E: fr
anonymographe] Autor de scrieri care îşi ascunde identitatea. Fenomenul este
uneori sesizat de anonimografii „de profesie” [...] şi pentru a înlătura acest
inconvenient exersează îndelung sistemul de deghizare la care s-au oprit.
anotator sm [At ׃a. 1912, TANOVICEANU, D.P., I, 490 / Pl: ~ i / E: it
annotatore] (Itr) Adnotator. Dintre anotatorii lui Grotiu, H. de Cocceus admite
părerea magistrului.
anovulaţie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 542 / Pl: ~ ii / E: fr
anovulation (Med) Incapacitate temporară sau definitivă a ovarului de a produce
un ovul (1) fecundabil. Disgenezii ovariene cu interpunerea unor procese
lezionale după diferenţierea gonadei de tipul [...] sindromului suprafemelei
(XXX) şi disgeneziile gonadice de tipul anovulaţiei congenitale.
anoxic, ~ ă a [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 157 / Pl: ~ ici, ~ ice /
E: fr anoxique] (Med) Referitor la anoxie. Anoxiile anoxice de cauze violente
denumite asfixii mecanice pot fi clasificate patogenetic [...].
ansamensi smp [At ׃a. 1926, ap. DIVR, 34 / E: lat Ansamenses] (Îant)
Trib dacic aşezat în Transilvania în zona Someşului. Astfel, în Transilvania erau
anarţii, ansamnesii, racatensii, biefii, predavensii, apulii ... (1980), IDR, I, 51.
anschluss sn [At ׃a. 1975, MALIŢA, D., 329/Ssi: ~ luß/P: ~ şlus / Pl: ? /
E: ger anschluss] (Gms; d încorporarea Austriei la Germania de către regimul
nazist în 1938) Anexare. Auschluß-ul impus Austriei de Germania în 1938.
antabuz sn [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 70 / Pl: ? / E: eg
antabuse] (Med) Medicament folosit pentru combaterea alcoolismului. Si:
antalcool, disulfiram, esperal. Antabuzul opreşte biotransformarea alcoolului în
acetaldehidă.
antalcool sn [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 70 / Pl: ~ uri / E: anti+ alcool ] Antabuz. Se mai foloseşte antabuzul (antalcoolul), care este disulfura
de tetraetiltiuram [...].
antart sm [At ׃a. 1975, MALIŢA, D., 437 / Pl: ~ rţi / E: fr antarte, eg
antarte] Luptător grec de gherilă. Cu statele balcanice, relaţiile au evoluat
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normal după 1878, în afară de diferendele cu Grecia [...] (problema succesiunii
Zappa şi aceea a violenţelor comise împotriva românilor macedoneni de către
bande de antarţi greci).
antecesor2 sm [At ׃a. 1915, PERETZ, IDR, I, 473 / Pl: ~ i / E: lat
antecessor, ~ oris] Profesor de drept în Imperiul Bizantin. Ştefan, despre care
Heimbach pretinde că ar fi fost antecesor la Beryt.
antecondamnatoriu, ~ ie a [At ׃a. 1972, COD. PEN. COM., 613 / Pl:
~ ii / E: ante- + condamnatoriu] Care precede o condamnare. Amnistia
antecondamnatorie constituie o cauză de încetare a urmăririi penale, dacă a
intervenit în cursul acestei urmăriri şi o cauză de încetare a procesului penal,
dacă a intervenit în cursul judecăţii.
antecreştin, ~ ă a [At ׃a. 1980, V. GEORGESCU, B., 209 / Pl: ~ i, ~ e /
E: ante- + creştin] Care precede creştinismul. Influenţa bisericii a putut juca în
favoarea unor practici de mult cristalizate (cu premise chiar antecreştine).
antefalimentar, ~ ă a [At ׃a. 1929, ap. COD. COM. ADN., 570 / Pl: ~ i,
~ e / E: ante- + falimentar] Referitor la ceea ce precede declararea falimentului.
Debitorul chemat în declarare are însă la îndemână în apărarea sa şi
moratoriul antefalimentar, care ar fi de natură a preveni falimentul.
antemergător, ~ oare a [At ׃a. 1902, MEITANI, E., 288 / Pl: ~ i,
~ oare / E: ante- + mergător] Care precede ceva sau pe cineva. Si: prealabil.
Justa cauză este [...] o convenţiune antemergătoare tradiţiunei.
anteportas la [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 554 / E: lat ante portas]
(D. un raport sexual) Care se consumă prematur. Ejacularea precoce [...]
recunoaşte [...] îndeosebi cauze psihice care duc la ejaculări anticipate
(anteportas) sau precoce, după câteva secunde.
anteriormente av [At ׃a. 1864, ap. BAROZZI, R, II, 441/V: ~ ora ~ / E:
it anteriormente, fr antérieurement]. Mai înainte. Si: anterior (1-2). Că prin
legea din 1839 şi acea din 1847 nu s-au făcut decât oarecare modificaţiuni la
Sobornicescul Hrisov care exista anterioramente ca lege lucrătoare. (a. 1864),
BAROZZI, R., II, 411. Aceste contracte au efect pentru toată durata lor, nu
numai faţă cu creditorii [...] chirografari, ci şi în privinţa creditorilor înscrişi
anteriormente. (a. 1873), ERACLIDE, E., III, 167.
antesterie sf [At ׃a. 1998, LITMAN, D.C., 34 / Pl: ~ ii / E: fr
anthestérie] (În Grecia antică) Sărbătoare care avea loc la sfârşitul lunii
februarie în cinstea zeului Dionisos. Antesterii, sărbători dionisiace [...], durau
trei zile.
antiaboliţionist, ~ ă smf, a [At ׃a. 1912, TANOVICEANU, D.P., II, 242
/ Pl: ~ işti, ~ e / E: fr anti-abolitionniste] (Persoană) care este adversar al
aboliţionismului. Lumea în general este în Franţa antiaboliţionistă.
TANOVICEANU, D.P., II, 242. Sunt mai credincioşi acestor principii
aboliţioniştii decât antiaboliţioniştii? (Ibidem, 254).
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antialienant, ~ ă a [At ׃a. 1983, MAHLER, J., 287 / Pl: ~ nţi, ~ e / E:
anti- + alienat] Care este împotriva înstrăinării de sine însuşi. O structură
socială „deschisă” faţă de tineret trebuie să fie umanistă (antialienantă).
antiapartheid sn [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, D.I., II, 249/P: ~ haid / E:
anti- + apartheid] Atitudine contra politicii de segregaţie rasială. În acest sens
au fost adoptate, [...] o rezoluţie antiapartheid şi o rezoluţie a dezarmării.
antiaustriac, ~ ă a [At ׃a. 1975, MALIŢA, D., 101 / Pl: ~ ieci, ~ iece /
E: anti- + austriac] 1. Care este împotriva austriecilor. 2. Care este împotriva
politicii promovate de statul austriac. Maria de Medici avea înclinaţii pentru o
politică prohabsburgică, pe care Richelieu o combate, obţinând exilarea reginei
şi reluând linia antispaniolă şi antiaustriacă.
antiautocratic, ~ ă a [At ׃a. 1980, V. GEORGESCU, B., 251 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: anti- + autocratic] Care este contrar autocratismului. Într-un context
de agitaţie crescând nobiliară, această aspiraţie spre „legalitate”
antiautocratică o exprimă perfect tocmai binomul grăitor: „după dreptate şi
după legea lui Dumnezeu”.
abtibiorezistenţă sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 352 / Pl: ~ ţe /
E: fr antibiorésistence] Capacitate a unui microorganism de a rezista la efectele
antibioticelor. Rezultatele imediate erau din nou spectaculoase, dar, la scurt
timp, datorită administrării şi în special abuzului, a apărut antibiorezistenţa.
antibizantin, ~ ă a [At ׃a. 1980, V. GEORGESCU, B., 82 / Pl: ~ i, ~ e /
E: anti- + bizantin] 1. Contrar a ceea ce este de origine bizantină. 2. Care este
contrar a ceea ce este specific Bizanţului. Când se neagă existenţa receptării
bizantine [...], se urmăreşte să i se opună obiceiul, dreptul popular, ca sistem de
drept autohton, antibizantin.
anticatolic, ~ ă, a [At ׃a. 1980, IDR, I, 231 / Pl: ~ ici, ~ ice / E: anti- +
catolic] Care este împotriva catolicismului. În aceste condiţii, un număr de
monumente juridice bizantine au putut circula ca monumente bizantine în haină
slavonă culturală, care izbutea să dea expresie unor cerinţe politice de
rezistenţă anticatolică.
anticolinergic, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 51 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: fr anticholinérgique] (Med) Care inhibă acţiunea acetilcolinei în
sistemul
nervos
vegetativ. Imipramina este
activator
cerebral,
parasimpaticolitic cu acţiune anticolinergică, atropinică.
anticolinesterază sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 40 / Pl: ~ ze /
E: fr anticholinestérase] (Med) Inhibitor al colinesterazei (enzimă responsabilă
cu degradarea acetilcolinei). Neostigmina, cu acţiune de anticolinesterază de
sinteză, are acţiune antagonistă anticurarizantă în intoxicaţiile cu substanţe
curarizante.
anticomintern ain [At ׃a. 1987, IDR, II/2, 336 / E: anti- + comintern]
(acrostih de la rus Kommunisticeskii internaţional)] Care este împotriva mişcării
comuniste. La Pactul tripartit s-a adăugat şi un protocol de aderare la Pactul
anticomintern.
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anticriminal, ~ ă a [At ׃a. 1958, STEGĂROIU, D.P., I, 137 / Pl: ~ i,
~ e / E: fr anticriminel] Referitor la combaterea criminalităţii. Legea penală
constituie complexul de norme juridice prin care se reglementează politica
anticriminală a statului.
anticurarizant, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 40 / Pl: ~ nţi,
~ e / E: fr anticurarisant] Care are un efect contrar celui provocat de curara.
Neostigmina [...] are acţiune antagonistă anticurarizantă în intoxicaţiile cu
substanţe curarizante.
antievreiesc, ~ ească a [At ׃a. 1944, ap. IONAȘCU, D.C., II, 19 / Pl:
~ eşti / E: anti- + evreiesc] Care este îndreptat împotriva evreilor. În această
privinţă, la noi în ţară au intervenit legea nr. 641 din 19 decembrie 1944 pentru
abrogarea măsurilor antievreieşti [...] şi legea nr. 645 din 14 august 1945 [...]
pentru anularea actelor de dispoziţie încheiate sub constrângere în timpul
dictaturii fasciste.
antifalimentar, ~ ă a [At ׃a. 1929, ap. COD. COM. ADN., 673 / Pl: ~ i,
~ e / E: anti- + falimentar] Care este îndreptat împotriva declarării stării de
faliment la rezolvarea unei cereri de moratoriu antifalimentar [...] ascultarea
creditorilor este lăsată în totul la facultatea instanţei de fond.
antifaloidian, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 116 / Pl: ~ ieni,
~ iene / E: fr anti- + phalloïdien] (Med) Care combate intoxicaţia provocată de
ciuperci otrăvitoare. Serul antifaloidian se recomandă pentru tratamentul
sindromului faloidian.
antifanariot, ~ ă a [At ׃a. 1980, V. GEORGESCU, B, 287 / Pl: ~ oţi,
~ e / E: anti- + fanariot] Care este împotriva fanarioţilor. În istoria „Bizanţului
după Bizanţ”, locul românilor este deosebit şi cu atât mai autentic, cu cât n-a
fost nicio clipă lipsit [...] de o inevitabilă reacţie antigrecească, mai ales
antifanariotă.
antifrancez, ~ ă a [At ׃a. 1975, MALIŢA, D., 136 / Pl: ~ i, ~ e / E: anti+ francez] Care este împotriva francezilor. Mari dispute au avut loc la Viena
unde foştii aliaţi antifrancezi nu se înţelegeau.
antigrevist, ~ ă a [At ׃a. 1987, IDR, II/2, 211 / Pl: ~ işti, ~ e / E: fr
antigréviste] Care este împotriva grevelor şi a greviştilor. În Transilvania [...] au
fost elaborate o serie de legi ce au instituit măsuri antigreviste.
antihrezist, ~ ă [At ׃a. 1864, COD. CIV. CUZA, art. 1703/S şi: ~ chres
~ /V: ~ crez ~ / Pl: ~ işti, ~ e / E: antihreză+ -ist] (Jur; înv; iuz) 1. smf Creditor
care beneficiază de uzufructul imobilului cedat de debitor până la achitarea
datoriei. Antichresistul însă nu poate să facă speze de lux, nici amelioraţiuni
care ar împovăra modul exploataţiunei imobilului. (1873), ERACLIDE, E., III,
327. 2. a Referitor la un creditor garantat cu antihreză. Creditorul antichresist
conservă asupra fondului şi cele-alte privilege şi ipotece legale, formate şi
conservate. (a. 1864), COD. CIV. CUZA, art. 1703. Ca posesori precari vom
cita pe uzufructuarul, uzuarul, abitatorul, creditorul anticrezist şi cel gagist. (a.
1926), N. ANTONESCU, P., 108.
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antiindividualist, ~ ă a [At ׃a. 1988, INST. FEUD., p. XV / Pl: ~ işti,
~ e / E: anti- + individualist] Care este contrar individualismului. F.C. Savigny a
dat o relevanţă deosebită – teoretic şi practic, antiindividualistă – noţiunilor de
„instituţie” şi „sistem al instituţiilor”.
antiinfracţional, ~ ă a [At ׃a. 1958, STEGĂROIU, D.P., I, 134 / Pl: ~ i,
~ e / E: anti- + infracţional] Care se referă la combaterea infracţiunilor.
Acţiunea de combatere a infracţionalităţii este organizată, în sensul că toate
acţiunile specific antiinfracţionale, oricare ar fi natura lor, sunt încredinţate
unor organe speciale.
antiiudaism sn [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 234 / Pl: (nob) ~ e / E: fr
antiyudaïsme] Atitudine ostilă faţă de iudaism ca religie. Prima se
caracterizează prin dualism şi antiiudaism pronunţat şi avea reprezentant de
frunte pe Satornil (Satornin).
antiiustinianeu, ~ ee a [At ׃a. 1915, PERETZ, ID, I, 496/S şi ~ ijus ~ /
Pl: ~ ei, ~ ee / E: anti- + iustinianeu] Care este contrar conţinutului sau
spiritului legislaţiei din timpul împăratului roman Iustinian I (527-565) şi tot
aceste regule le vedem reproduse în materia succesiuniilor [...], deşi atât
Prohironul, cât şi Epanagoga, sunt uneori în contrazicere cu legislaţia lui
Justinian şi par mai mult că se referă la dreptul antijustinianeu.
antijuridic, ~ ă a [At ׃a. 1912, TANOVICEANU, D.P., I, 578 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: it antigiuridico] Care este în contradicţie cu norma juridică. Si:
antilegal. Infracţiunea continuă e o formă de delicvenţă intermediară între
unitate şi concurs de infracţiuni, pentru că de la infracţiunea unică are unitatea
de rezoluţiune delictoasă, iar de la pluralitatea de infracţiuni are multiplitatea
faptelor vătămătoare şi insistenţa în scopul antijuridic.
antilegal, ~ ă a [At ׃a. 1958, STEGĂROIU, D.P., II, 3 / Pl: ~ i, ~ e / E:
anti- + legal] Care este în contradicţie cu legea. Si: nelegal (3). O acţiune sau
inacţiune de pericol social care nu a fost interzisă de legea penală, nu devine o
faptă antilegală şi ca atare nu este infracţiune, ci un simplu fapt.
antilombrosian, ~ ă sm [At ׃a. 1912, TANOVICEANU, D.P., I, 98/V:
~ ozi ~ / Pl: ~ ieni / E: anti- + lombrosian] Persoană care este împotriva teoriei
lui Cesare Lombroso, după care originea comportamentului criminal s-ar afla în
caracteristicile anatomice ale criminalului. Oricare ar fi însă ideile adepţilor
şcoalei pozitiviste asupra importanţei sau preponderenţei factorilor
criminalităţii, toţi însă, lombrosieni şi antilombrosieni, sunt uniţi în negarea
liberului arbitru.
antimanipulator, ~ oare a [At ׃a. 1983, MAHLER, J., 287 / Pl: ~ i,
~ oare / E: anti- + manipulator] Care este împotriva manipulării (3-4). O
structură socială „deschisă” faţă de tineret trebuie să fie [...] autentică
(antimanipulatoare).
antimilitar, ~ ă a [At ׃a. 1936, COD. PEN. CAROL., art. 218 / Pl: ~ i,
~ e / E: fr antimilitaire] 1. Contrar spiritului militar. 2. Care este împotriva
armatei. Acela care, prin orice mijloace, instigă direct pe militari sau asimilaţii
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lor de a nu se supune legilor sau de a-şi călca jurământul [...] comite delict de
instigare antimilitară.
antimonastic, ~ ă a [At ׃a. 1980, V. GEORGESCU, B., 73 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: fr antimonastique] Care este îndreptat împotriva călugărilor. Această
novelă fusese întărită prin regimul introdus de novela din 988 [...], care abroga
legislaţia antimonastică a lui Nichefor Fokas.
antiordalic, ~ ă a [At ׃a. 1982, JUD. DOM., II, 65 / Pl: ~ ici, ~ ice / E:
anti- + ordalie] Care este împotriva recurgerii la ordalii. Dogma creştină a fost
totdeauna antiordalică şi [...] a contribuit mult la dezagregarea şi lenta
dispariţie a ordaliei.
antiotravă ain [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 115 / E: anti- +
otravă] Care acţionează împotriva otrăvurilor. Toate centrele antiotravă din
Europa raportează anual numeroase intoxicaţii, în special cu Amanita
phaloides.
antipaternalist, ~ ă, a [At ׃a. 1983, MAHLER, J., 277 / Pl: ~ işti, ~ e /
E: fr anti-paternaliste] Care este împotriva paternalismului (1). Juventologia îşi
propune [...] să realizeze [...] o analiză globalizantă [...] cu o orientare
antipaternalistă.
antipestos, ~ oasă a [At ׃a. 1933, ap. COD. CAROL. ADN., II, 495 / Pl:
~ oşi, ~ oase / E: anti- + pestos] Care combate pesta1. Serovirulizarea
antipestoasă se va face numai de medicul veterinar.
antipsihologizant, ~ ă a [At ׃a. 1995, R. STĂNOIU, C., I, 182 / Pl: ~ nţi,
~ e / E: anti- + psihologizant] Care se opune acordării unui rol determinant
factorului psihologic. Contrar atitudinii antipsihologizante a lui Durkheim de a
considera faptele sociale ca „lucruri”, Tarde vede în social un fenomen de
relaţii psihosociale între indivizi, guvernat de legea imitaţiei.
antirepresiv, ~ ă a [At ׃a. 1983, MAHLER, J., 287 / Pl: ~ i, ~ e / E: fr
anti- + répressif] Care este împotriva represiunii. O structură socială
„deschisă” faţă de tineret trebuie să fie [...] democratică (antirepresivă).
antiscolastic, ~ ă a [At ׃a. 1983, MAHLER, J., 38 / Pl: ~ ici, ~ ice / E: fr
antiscolastique] Care este împotriva scolasticii. Rousseau, de pe poziţia unei
concepţii antifeudale şi antiscolastice, înţelege mai ales caracterul
constrângător, înstrăinat şi viciant al civilizaţiei epocii sale.
antisenatorial, ~ ă a [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 480 / Pl: ~ i, ~ e /
E: fr antisenatoriale] Care este îndreptat împotriva senatului şi a senatorilor.
Guvernarea sa a avut caracterul unei puternice reacţiuni antisenatoriale şi de
aceea a fost urât de aristocraţie.
antispaniol, ~ ă a [At ׃a. 1975, MALIŢA, D., 101 / Pl: ~ i, ~ e / E: anti+ spaniol] 1. Care este împotriva spaniolilor. 2. Care este împotriva politicii
statului spaniol. Maria de Medici avea înclinaţii pentru o politică
prohabsburgică, pe care Richelieu o combate, obţinând exilarea reginei şi
reluând linia antispaniolă [...].
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antoninian sm [At ׃a. 1958, ap. DIVR, 34 / Pl: ~ i / E: lat antoninianus]
(Ist) Monedă romană confecţionată dintr-un aliaj de cupru cu argint, emisă de
către împăratul Caracalla. După reforma lui Diocleţian antoninianul a încetat să
mai fie emis.
antral, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 503 / Pl: ~ i, ~ e / E: fr
antral] (Atm) Referitor la segmentul orizontal al stomacului, denumit şi antru
piloric. Examenul radiologic a evidenţiat o îngustare a regiunii antrale a
stomacului.
antrelac sn [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 518 / Pl: ~ uri / E: fr
entrelac] (În pictură şi sculptură) Motiv decorativ care are aspectul unor corzi
înfăşurate în mod simetric cu încrucişări vizibile, care permit să se urmărească
fiecare coardă de-a lungul traseului său. În sec. 2 e.n. mozaicul în alb-negru
decorativ italian se caracterizează prin geometrism curbilinear (trese şi
antrelacuri).
antreprezuire sf [At ׃30 apr. 1857, ap. BUJOREANU, C., 749/V: ~ sui
~, ~ prisu ~ / Pl: ri / E: cf fr entreprise] (Îvr) Antrepriză. Asemenea, au coloniştii
voie a-şi face rachiu pe tot felul de fructe din livezi şi din păduri şi a-l vinde cu
păzirea condiţiilor după care s-a încheiat contractul pentru antreprezuirea
dărilor pentru băuturi. (1857). Statutele coloniilor bulgare din Basarabia, art.
208 (aprobate prin Jurnalul încheiat la 30 aprilie 1857 în şedinţa Consiliului
administrativ extraordinar [...] sub jurisdicţia Departamentului de finanţe).
antreprinzător sm [At ׃a. 1903, ap. BAROZZI, R., II, 581 / Pl: ~ i / E:
antrepriză + -tor] (Înv; iuz) Antreprenor. Că, după acest articol numai
lucrătorii cari contractează cu proprietarul, căci la aceasta se referă cuvântul
«direct», sunt priviţi ca antreprinzători.
antropograf sf [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 64 / Pl: ~ i / E: lat
anthropographus] (În Roma antică) Pictor de figuri omeneşti. Si: portretist.
Dionysus n-a pictat nimic altceva decât oameni şi de aceea i s-a spus
antropograf.
antropologist sm [At ׃a. 1912, TANOVICEANU, D.P., I, 53 / Pl: ~ işti /
E: fr anthropologiste] Specialist în studiul caracterelor anatomice şi biologice
ale omului. Cam acelaşi lucru îl spune şi d. Garofalo, pe care d. Leveillé îl
numeşte un antropologist cumpănit.
antropologizant, ~ ă a [At ׃a. 1983, MAHLER, J., 113 / Pl: ~ nţi, ~ e /
E: antropologiza] Care priveşte omul în mod abstract, fără a se avea în vedere
relaţiile sociale în cursul istoriei. Unul dintre aspectele cele mai caracteristice
ale genezei acestei concepţii despre tineret îl constituie dezvăluirea critică a
ceea ce am putea numi iluzie sau mistificare antropologizantă.
antropomorfizare sf [At ׃a. 1972, ILD, 35 / Pl: ~ zări / E:
antropomorfiza] 1. Atribuire de caractere omeneşti lucrurilor. 2. Faptul de a
atribui divinităţilor chip de om şi sentimente omeneşti. Lărgirea şi
antropomorfizarea panteonului roman sub influenţa religiei etrusce şi greceşti.
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anţi smp [At ׃a. 1915, PERETZ, ID., I, 425 / E: gr Antihoi, lat Antici]
Triburi slave aşezate între Nipru şi Nistru. Slavii, cunoscuţi mai bine sub numele
de anţi sau veneţi, sub care sunt desemnaţi de analiştii greci şi latini, sunt
menţionaţi pentru prima oară de Iordanes.
anualitate sf [At ׃a. 1982, A.N. POPESCU, G., 309 / Pl: ~ tăţi / E: fr
annualité] Însuşire de a dura un an. Cassius propune un criteriu: perpetuitate
pentru acţiunile in rem, anualitate pentru cele penale.
anucleat, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 442 / Pl: ~ aţi, ~ e / E:
cf fr anuclée] (Blg) Care nu posedă nucleu. De asemeni, cercetarea celulelor
anucleate arată: în săptămâna 1-35-a procente 10%, iar după săptămâna a 36-a
procente 22%.
anuric, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 82 / Pl: ~ ici, ~ ice /
E: fr anurique] (Med) Referitor la un blocaj al secreţiei urinei. Apare apoi faza
anurică, după 2-3 până la 7 zile, în funcţie de intensitatea leziunilor renale.
anxiogen, ~ ă a [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 585 / Pl: ~ i, ~ e / E: fr
anxiogène] Care provoacă anxietate. Orice tulburare afectivă va produce o
solitudine anxiogenă, de aceea, abandonul afectiv [...] este cauza cea mai
frecventă a suicidului.
anxiolitic, ~ ă a [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 253 / Pl: ~ ici,
~ ice / E: fr anxiolitique] (Psh) Care combate anxietatea. Si: tranchilizant.
Consumul sporit al medicamentelor se datoreşte şi faptului că numeroase
droguri se administrează zilnic şi sunt la îndemâna oricui, pentru combaterea
unor „stări” neconsiderate patologice ca: medicaţie anxiolitică, sedativă,
hipnotică etc.
apareunie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 549 / Pl: ~ ii / E: fr
apareunie] (Med) Imposibilitate de realizare a unui raport sexual cauzată de
maladii congenitale sau dobândite ale organelor genitale feminine. În practică,
vaginismul este cauza cea mai frecventă de apareunie ce poate justifica un
divorţ.
apelabilitate sf [At ׃a. 1926, DUMITRESCU, C.C.A., III, 517 / Pl:
~ tăţi / E: it appellabilita] (Jur) Însuşire de a fi apelabil. Norma apelabilităţii
sentinţelor nu e aplicabilă la cele din materia falimentului.
apelativizare sf [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 115 / Pl: ~ zări / E:
apelativ + -izare] Proces de transformare într-un apelativ (3-6). Apelativizarea
poreclelor şi epitetelor geto-dace în daco-romane.
apendicectomie sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 401 / Pl: ~ ii / E: fr
appendicectomie] Act chirurgical de scoatere a apendicelui ileo-cecal. Se citează
un caz letal la 2000-3000 transfuzii, frecvenţă egală cu a deceselor prin
accidente anestezice sau după apendicectomie.
aplustru sn [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 66 / Pl: ~ re / E: lat
aplustre, ~ is] 1. Ornament al pupei unei corăbii. 2. Motiv decorativ în arta
romană. Pe arcul lui Tiberius de la Orange (25 e.n.) se foloseşte de mai multe
ori aplustrul în reliefurile amplasate pe primul atic.
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apneic, ~ ă a [At ׃a. 1978, INTR. MED. LEG., I, 175 / Pl: ~ ici, ~ ice /
E: fr apnéïque] (Med) Relativ la oprirea temporară a respiraţiei. Faza mişcărilor
respiratorii terminale, rare şi lente [...], poate prezenta un polimorfism
pronunţat cu faze succesive respiratorii şi apneice.
apocrisiar sm [At ׃a. 1975, GEAMĂNU, D.I., II, 21 / Pl: ~ i / E: lat
apocrisiarius, gr apokisiarios] (Bis) Reprezentant permanent al papei pe lângă
curtea imperială şi patriarhia de la Constantinopol în sec. V-VIII. Apocrisiarii
aveau dreptul de a duce tratative directe cu împăratul.
apoenzimă sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 21 / Pl: ~ me / E: fr
apoenzyme] (Blg) Componentă proteică a enzimei. Acţiunea asupra apoenzimei
este variată.
apografon sn [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 66 / Pl: ~ oane / E: lat
apographon] Copie a unei opere de artă. Lucullus a cumpărat cu doi talanţi un
apographon al tabloului.
apolinarist sm [At ׃a. 1915, PERETZ, I.D., I, 545/S şi: ~ oll ~ / Pl:
~ işti / E: fr appolinariste] (Rel) Adept al apolinarismului, erezie fondată în sec.
al IV-lea de către episcopul Appolinarie, care nega prezenţa unui suflet uman în
Iisus Hristos. Ce e interesant este că tot diverginţe religioase, tot erezii şi anume
ideile greşite ale [...] apollinariştilor [...] provocară convocarea celui de-al
doilea sobor a toată lumea.
apolit sm [At ׃a. 1958, NEGRU, C., 157 / Pl: ~ iţi / E: gr apolitis]
Persoană lipsită de cetăţenie. Si: apatrid, heimatlos. Persoanele fără cetăţenie,
numiţi apoliţi, apatrizi sau heimatloşi beneficiază de toate drepturile garantate
de constituţia ţării noastre, cu excepţia drepturilor politice.
apollodoreu sm [At ׃a. 1982, ENC. CIV. ROM., 449 / Pl: ~ ei / E: lat
Apollodoreus, ~ i] Discipol al lui Apollodor din Pergam, profesor de retorică la
Roma în sec. I î.e.n. Retorica teoretică a epocii [...] marcată de cearta dintre
„apollodorei” şi „theodorei”, dintre „atticişti” şi „asianişti” a fost reformată
de Hermagoras [...].
apolloniat sm [At ׃a. 1976, DIVR, 322 / Pl: ~ aţi / E: Apollonia + -at]
(Îant) Locuitor din Apollonia Pontică, colonie grecească la Marea Neagră.
Detaliile agresiunii sunt povestite în decretul de cinstire [...] votat de apolloniaţi
la sfârşitul ostilităţilor şi trimis histrienilor spre luare de cunoştinţă.
apomorfină sf [At ׃a. 1979, INTR. MED. LEG., II, 70 / Pl: ~ ne / E: fr
apomorphine] (Med) Medicament compus dintr-un derivat alcaloid, administrat
în intoxicaţiile cu alcool şi opiu. Se administrează substanţe susceptbile de a
provoca reflexe neplăcute faţă de consumul de alcool (apomorfină, de exemplu).
aporta2 vt [At ׃a. 1929, LONGINESCU, E., II, 307/Pzi: ~ tez / E: fr
apporter] (Jur) A furniza o parte a capitalului pe care s-a obligat să-l aducă
asociatul într-o societate comercială. Fiecare tovarăş (socius) trebuie să
aporteze adică să aducă ceea ce s-a obligat să pună în comun şi să garanteze
ceea ce a adus.
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aportare sf [At ׃a. 1983, T.R. POPESCU, D.C., 119 / Pl: ~ tări / E:
aporta2] (Jur) Furnizare a aportului pe care s-a obligat să-l aducă asociatul într-o
societate comercială. Legea nu prevede ca utilajele să fie neapărat noi. Dacă nu
sunt noi, la evaluarea lor se ţine seama de valoarea reală de la momentul
aportării lor, de vechime şi de amortismentele efectuate.
aportat2, ~ ă a [At ׃a. 1926, DUMITRESCU, C.C.A., I, 267 / Pl: ~ aţi,
~ e / E: aporta2] (Jur) Care a fost furnizat ca aport2. Prin urmare [...], societatea
trebuie să fie considerată faţă de cei de-al treilea ca şi când n-a fost niciodată
dobânditoare a imobilelor aportate. M.A. DUMITRESCU, C.C.A., I, 267.
Părţile sociale aportate în bunuri individualizate fac obiectul unei folosinţe
gratuite exercitată de către societate. (1983), T.R. POPESCU, D.C., 120.
aportator, ~ oare smf, a [At ׃a. 1926, DUMITRESCU, C.C.A., I, 267 /
Pl: ~ i, ~ oare / E: aporta2 + -tor] (Jur) (Persoană) care furnizează o parte a
capitalului într-o societate pe acţiuni. Aşadar, actul de retrocedare, intervenit
între societate şi asociatul aportator [...], n-a putut să dea naştere în profitul
societăţei în stare de lichidare la niciun privilegiu opozabil creditorilor
hypotecari.
apoteozizare sf [At ׃a. 1913, TANOVICEANU, P.P., 413 / Pl: ~ zări / E:
cf it apoteosi] Apoteozizarea infracţiunei nu se poate socoti ca un factor de
moralitate.
apozat, ~ ă a [At ׃a. 1902, ap. BAROZZI, R., II, 599 / Pl: ~ aţi, ~ e / E:
fr apposé] Aplicat. Hotărârea judecătorească dată pe cale penală şi rămasă
definitivă, prin care se declară că semnătura apozată pe o cambie nu este falsă,
deoarece nu există alterare materială a semnăturei, constituie lucru judecat
între părţi.
apoziţional, ~ ă a [At ׃a. 1970, VULCĂNESCU, E., 113 / Pl: ~ i, ~ e /
E: eg appositional] (Grm) Referitor la apoziţie. Si: apozitiv. Deşi
macedoromânul întrebuinţează a apoziţional, el nu exprimă aceeaşi cutumă
antroponomastică ca daco-românii.
apragmatism sn [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 551 / Pl: ~ e / E: fr
apragmatisme] (Med) Tulburare psihică manifestată prin incapacitatea de a
întreprinde o acţiune. Impotenţele sexuale masculine pot recunoaşte în raport cu
feziologia sexuală [...] tulburări endocrine ce pot merge până la anorexie şi
apragmatism sexual.
aprobativitate sf [At ׃a. 1978, PAT. MED. LEG., 622 / Pl: ~ tăţi / E: fr
approbativité] Tendinţă de aprobare exagerată, manifestată la persoane cu un
simţ critic redus, în special în cazul celor suferinzi de demenţă sau debilitate
mintală. În expertiza mărturiei, influenţată de cauze psihopatologice, este
necesar de avut în vedere [...] orice tendinţă spre aprobativitate [care] obligă la
aprecierea gradului de deteriorare psihică în raport cu circumstanţele faptului.
apropriabil, ~ ă a [At ׃a. 1937, COD. CAROL ADN., III, 406 / Pl: ~ i,
~ e / E: fr appropriable] 1. Care poate fi apropriat. 2. Care poate fi obiect al
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proprietăţii private. Dar chiar şi numai în baza legilor energiei [...], am fi
considerat energia ca lucru mobil apropriabil şi, deci, susceptibil de furt.
5. CVASICONCLUZII
Formularea unor concluzii în acest stadiu al cercetării este prematură.
Constatarea ce se desprinde până în acest moment este că direcţia de cercetare
oferă un cadru extrem de generos, a cărui valorificare, suntem convinşi, va
constitui o modestă contribuţie „la creşterea limbii româneşti”.
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AN ADDENDA TO THE ROMANIAN LANGUAGE DICTIONARY FROM A
HISTORICAL-JURIDICAL PERSPECTIVE. LETTERS An-Ap
(Abstract)
This article is a part of the result of the research project An addenda to the
Romanian Language Dictionary from a historical-juridical perspective. There are 251
words, selected from over 60 works from the juridical and historical sciences, which are
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not included in any other dictionary of the Romanian language, from which 131
correspond to letters An-Ap and the other 120 words, are an addenda to the previous
publication of this journal (letters Ab-Am), as a result of the great scope of the research,
through the introduction of other auxiliary juridical works (Criminology, Criminalistics,
Juridical Sociology), as well as Forensic Science.
Keywords: Romanian Language Thesaurus, Juridical Linguistics, Micul
Dicţionar Academic.

FORME DE RELIEF POZITIVE ŞI SINONIMELE LOR∗
IUSTINA BURCI

∗

Sub incidenţa definiţiei „ridicătură de pământ” se regăsesc – în funcţie
de modul în care sunt percepute obiectele geografice de către cei care vieţuiesc
în preajma lor şi le denumesc – diverse forme de relief. Unele dintre acestea sunt
de dimensiuni mari [coaste, culmi, creste, înălţimi (izolate), stânci, şiruri de
înălţimi etc.], altele de dimensiuni mici sau medii [ridicături / mormane de
pietriş, nisip, lemne; ridicături domoale de pământ (cu fâneţe), ridicături mai
mici decât dealurile etc.]. Caracteristicile geomorfologice (ascuţite, domoale,
mari, mici, prelungi, prăpăstioase, rotunjite, sterpe, cu urme de locuire sau fără
etc.), poziţionarea lor (pe şes, pe deal, pe coasta unui munte, într-un loc cu apă
etc.), importanţa pe care o au în viaţa şi activitatea comunităţii, şi, nu în ultimul
rând (după cum am menţionat deja), felul în care reacţionează conştiinţa
lingvistică umană la acest cumul de factori a dus la apariţia, de regulă, a unor
serii de apelative sinonime pentru desemnarea unor obiecte geografice similare.
În articolul de faţă vom analiza sinonimele înregistrate pentru diversele
tipuri de „ridicături de pământ”, utilizând, pentru aceasta, materialul cuprins în
Dicţionarul entopic al limbii române1.
Pentru început, vom clasifica termenii respectivi în funcţie de
„trăsăturile” obiectului geografic căruia i-au fost atribuiţi:
Ridicătură ascuţită la vârf: mamelon 3 (Vl).
Ridicătură ascuţită pe un şes, deal, munte: băieş (Ag).
Ridicătură cu urme de întărituri sau urme vechi de locuire: câs (Cs),
cetate 2 (Cţ, Dj, Gj, Mh, Ot, Sv, Tl, Tr), cetăţuie 3 (Bc, Mh, Nţ, Tm, Vs), ceteţá
1 (Vl), codriţari (Mh), conac 8 (Tr), dărâmătură 1 (Ag, Bh, Bv, Dj, Il, Sv, Tr,
Vs), festuc (Bv), gorodişte (Bz, Dj, Mm, Ph, Sb, Tl), grădinişte (Sv), grădişte 2
(Ab, Ag, Bc, Bt, Bv, Bz, Cj, Cs, Cţ, Cv, Db, Gj, Gl, Hd, If, Il, Mh, Mm, Nţ, Ot,
Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, Vs), grădiştioară (Hd), horodişte (Bc, Cj, Dj, Hd, Mm,
Nţ, Sv, Vs), meterez (Dj, Gj, Mh), ogradă 2 (Ag, Tr), piatră 12 (Nţ), palisadă
(Ot), pămâstea (Br), pleteniţă (Hd), pomost (Ag), postament (Ag), pribiş (Hd),
pustietate 2 (Ar), pustiu(-uri) 1 (Nţ), ruină 2 (Ag, Cţ, Dj, Gj, If, Mm, Sb, Sv),
∗
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sălaş 4 (Db, Sb), sălişte 3 (Cs, Ot, Sb), sâlişte 4 (Nţ), vatra 5 (Ar, Bv, Bz, Cs,
Dj, Gj, Mm, Vl), zid 3 (Hd, Sb), zonă 6 (Nţ).
Ridicătură (adunătură) de nisip sau de pietriş, de lemne, de
vreascuri etc., formată prin inundaţii, la gura sau la o cotitură a unei ape:
clavă (Nţ), clădărie (Vl), grămadă 1 (Bc, Bv, Dj, Gj, Hd, Mh, Mm), rătiniş 2
(Il).
Ridicătură de pământ: dâmboacă (Cj), dâmp 6 (Cs), mohilă 4 (Gj, Gl,
Tl), moşandă 2 (Cs), mumuruză (Ag), rod (Tl), zuguleu (Gj).
Ridicătură de pământ de formă neregulată, în regiuni de şes sau
luncă: măidan 5 (Dj, Ot), morman 2 (Bv), scochină 14 (Vr).
Ridicătură de pământ în apă: bâtcă 4 (Bc).
Ridicătură de pământ în mijlocul unei poieni, dâmb: bundileu (Vl).
Ridicătură de pământ, măgură: anâc 3 (Cţ), boltitură (Tr), chiciură 6
(Br), clocimp 1 (Tr), coastă 21 (Bv, Vs), colină 4 (Hd, Mm), costişă 9 (Vs),
cucui 8 (Cs), cuculeaucă (Gj), cuculeu 1 (Hd, Sb), cuculie 1 (Vs), dâlmă 6 (Ag,
Sb), dâmb 9 (Ar, Br, Bv, Dj, Gl, Hd, Il, Mh, Mm, Nţ, Sv, Tl, Tr, Vl), dâmpan 1
(Cs), deal 7 (Bh, Il, Sb, Sv), delnoţe (Hd), deluţ 4 (Hd, Sm), dial 10 (Sv),
dumbravă 7 (Ab), gogoloi (Mh), gug (Ag, Gj, If, Nţ, Ot, Vl, Vs), gugă (Sb),
guguleancă (Cs, Vl), gugulie (Gj, Sb), guguleu 1 (Ab, Ag, Cj, Mm, Ph, Sb, Vl),
guguloi (Gj, Mh, Vl), gurguleu 2 (Cv, Gj, Hd, Sb, Vl), guguliu 3 (Hd),
gurgumeu 3 (Gj, Hd), maidan 5 (Ag, Bv, Db), măglie 2 (Mh), măgură 3 (Ab,
Ag, Ar, Bc, Bh, Bt, Bv, Cj, Cs, Cţ, Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Mh, Mm, Nţ, Ot, Ph,
Sm, Sv, Tl, Tr, Vl, Vs), mămuie 3 (Vl), mogâldă 2 (Hd), moghilă 1 (Bv, Cs),
moşuroi 4 (Bv), movilă 5 (în toate judeţele ţării), muchie 17 (Ph, Tl, Vr),
muşuroi 6 (Bv, Dj, If, Hd, Ph, Sv, Tr, Vl), pantă 15 (Gl), ridicătură 8 (Sb),
rocoteciu (Sb), rozor 8 (Bv), sânâr 2 (Cţ), ticiură 1 (Ab), vârf 64 (Mm).
Ridicătură de pământ (opus la vale) nu este vorba numai de malul
apei, ci de orice ridicătură ca o movilă: mal 26 (Bv, Ph).
Ridicătură de pământ, răsucită: nemet(e) 2 (Tr), surupă (Sm),
şuchetivă (Bv), ţărmure 9 (Ar), vârticuş 6 (Sv), vir 10 (Cs), zbârcitură 1 (Vl).
Ridicătură de pământ răsucită; movilă neregulată de pământ sau de
nisip zburător: cârci 2 (Cs), cârpov (Sb), cocârlie 2 (Gl), diom (Mm), dom
(Mh), dună 1 (Db, Dj, Nţ, Ot, Tr), gârtej (Ot), hămucă (Bh), hăruncă (Ph),
holbură 4 (Sb), movilă 23 (Bv, Dj, Hd), năsâp 4 (Hd), nisipărie 4 (Bt), pulbere
(Bv, Sv), spulberătură (Il), spulberiş 3 (Dj), spulveriş (Dj), sucitură 1 (Cţ),
surpătură 17 (Cj, Ph, Sm), surupitură 10 (Mm), vălătuc 2 (Tr), vârcol 5 (Dj),
vârteajă 1 (Ag), vârteiuş 2 (Nţ), vârtej 1 (Ab, Ag, Bc, Br, Bv, Bz, Cj, Cs, Cţ, Cv,
Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Il, Mh, Mm, Mr, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, Vr, Vs),
vârtolomei (Dj), viitură 24 (Ot), volbură 4 (Dj, Hd, Sb), volvoră 1 (Dj),
zburătoare 2 (Vl).
Ridicătură de pământ, rotunjită: sclog 3 (Ar).
Ridicătură de pământ sau nisip ca semn între locuinţe: mejdă 1 (Cj,
Sm), mejdină 2 (Dj, Ot).
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Ridicătură de pământ sau de nisip zburător: ridicătură 6 (If, Sb),
vârf 28 (Dj).
Ridicătură de pământ sau piatră: coc 4 (Mm), glonţan 2 (Gj),
umflătură 3 (Ar, Mm).
Ridicătură de pământ (sau piatră) pe coasta unui munte: bât (Sv),
bâtă (Db), bâtcuţă (Nţ, Sv, Tl), bâtcă 1 (Ab, Ag, Bc, Bt, Bv, Cţ, Cv, Db, Dj, Gj,
Gl, Hd, Mh, Mm, Nţ, Sv, Tl, Vs), boldan 1 (Ag, Bv, Bz, Il, Vl), bolf 2 (Ab, Hd),
bolohan 2 (Bc, Gl, Vs), bord 1 (Bz, Cs, Dj, Gl, Hd, Mh, Mm, Ph, Tl), bordan
(Ab, Ag, Dj, Hd, Ph), bordă 1 (Mm), bordău (Tl), borzan (Hd), botcă (Nţ), boţ
(Gl), bulbuc1 (Mm, Sb), buş 1 (Cs), celină 1 (Bv), gonţan (Gj).
Ridicătură de pământ sau piatră pe coasta unui munte; bulgăre de
pământ uscat, tare: căpiţă 3 (Br), căţca (Mm), cruhoş (Nţ), gâlmă 3 (Bv), hop
5 (Ag), movilă 18 (Ag, Gj, Mm, Vl), sichi 2 (Ar), stâncă 15 (Bc, Hd, Tr), stei 4
(Db, Sv), stean 10 (Hd), ţâmban 2 (Bv), zgrunţ (Gl).
Ridicătură de pământ, teren cultivabil cu pomi fructiferi: ţarină 32
(Hd).
Ridicătură de teren care apare spontan pe un munte cu forme destul
de domoale: dâmb 24 (Vl).
Ridicătură de teren, muchie de deal, loc prăpăstios: ţic (Mm, Nţ).
Ridicătură domoală de pământ, cu fâneţe: câlnic (Gj).
Ridicătură formată de inundaţii la gura unei ape: planghie (Sb).
Ridicătură în regiuni de şes: maidan 4 (Il, Tr), movilă 29 (Bz).
Ridicătură înaltă: ţucleu 1 (Ar).
Ridicătură înaltă pe vârful dealului: chică 2 (Dj), ţanc 16 (Sv).
Ridicătură înaltă, ţuguiată: căşiulă 2 (Sv).
Ridicătură înaltă, ţuguiată, în vârful dealului, partea cea mai înaltă
a vârfului, partea cu care se termină vârful în sus: ascuţitură (Ag, Cţ), canţăr
2 (Br), cioacă 3 (Ar, Gj), cocârlie 3 (Vs), creastă 20 (Ag, Bz, Dj, Gl, Nţ, Sv,
Tr), cuc (Mm, Tr), cucă 1 (Ab, Ag, Ar, Bc, Bv, Bz, Cs, Cţ, Db, Dj, Gj, Hd, If,
Mh, Mm, Ot, Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, Vs), cucu (Mm), cucuiat 3 (Tl), cucuieta
(Nţ), cucuioavă 2 (Mh), cută 2 (Tr), gâlcă1 (Vl), hârău (Sb), măgură 30 (Dj, Tr),
meid(e)an 2 (Tl), moţ 1 (Cţ, Db, Dj), părete 2 (Bv), pisc 9 (Dj, Gj, Nţ, Sb, Sv,
Tr, Vl), poliţă 3 (Mm), ţâflă 7 (Nţ), ţâlfă 5 (Ag), ţepuş 4 (Tl), ţigmău 1 (Gl),
ţuglui 3 (Ar, Mh, Nţ), ţugui 6 (Bt, Gl, Tl), ţuguian 3 (Hd), ţuţur 2 (Cj), vâr 3
(Cs), vârf 22 (Ab, Bc, Bt, Bv, Bz, Dj, Gl, Hd, Il, Mh, Nţ, Ot, Ph, Sb, Tl, Tr, Vl,
Vs), vârv 4 (Gj, Nţ), verşoc 4 (Mm).
Ridicătură mai înaltă decât cele din jur: bâră (Sv), berdă 5 (Mm),
bohleag (Vs), bucină (Sb), bucşan (Bv), cerât (Cs), cetăţuie 6 (Vs), chichirlău 2
(Bz), chicui 1 (Sb), cioacă 8 (Gj, Mh), ciomea (Hd), ciupurian (Cs), coastă 18
(Ab, Dj, Mm), codru 6 (Bh), colnic 9 (Tr), coştilă 1 (Db), cotă 1 (Ag), creastă
14 (Ag, Db, Gj, Tl), cucui 5 (Cs, Hd), culme 22 (Dj, Gl, Nţ, Ot), curmătură 16
(Hd), dâmb 18 (Ar, Bt, Bv, Cs, Hd, If, Nţ, Tr), dâmbac 1 (Nţ), deluşor 9 (Ph),
deluţ 10 (Mm), derdeleu (Hd), derdeluş 2 (Bv), deşdereu (Mh), dial 8 (Sb),
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gălmău (Tl), gergeleu (Hd), ghelmeu (Bz, Cţ, Cv, Mh, Mm, Sb, Tl, Tr),
ghergheleu 1 (Ab, Ag, Br, Cj, Dj, Gj, Hd, Il, Mh, Mm, Nţ, Ot, Sb, Sv, Vl, Vr),
ghiorman (Dj), ghirilău (Sv), goban (Bt), hăluştean (Bv), lot 9 (Nţ), maidan 6
(Bv, Ph), măgură 9 (Dj, Mm, Ot, Tr), moghilă 6 (Bc, Nţ), movilă 13 (Ag, Bv),
muchie 26 (Vl), muşuroi 11 (Ag, Il), muţudan 3 (Hd), obrejă 5 (Hd), pisc 11
(Bc, Dj, Gj, Hd, Mh, Nţ, Ot, Sv), retezătură 3 (Bz), sânsâiac (Tr), stur 3 (Ag),
ţanc 25 (Sv), ţărmure 20 (Ar), ţâmban 1 (Bv), ţufleică 1 (Sv), ţuţudău (Bv),
ţuţulău/ţuţuleu 3 (Ab), vârf 6 (Ag, Ar, Bc, Bz, Cs, Cţ, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Mh,
Mm, Nţ, Ot, Ph, Sb, Tl, Tr, Vl, Vs), vârv 10 (Cs, Nţ), zid 5 (If).
Ridicătură mai mare de pământ: corhană 3 (Bc), sobol 2 (Sv).
Ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în regiuni de
şes sau de luncă: agârnă (Bv), atârnătură (Ot), basâcă (Vr), bâtcă 2 (Nţ, Sv),
bobâldan (Ag), bobârcău (Hd), bobârlan (Tr), boldar (Cţ), casabair (Cţ),
cetăţea 2 (Mm), chichirlău 1 (Bc), codrişor 1 (Hd), colină 2 (Tr), cucui 6 (Cs,
Mh), dâlmă 4 (Cs, Gj, Hd, Sb), dâmb 7 (Ag, Ar, Bh, Br, Bt, Cj, Gl, Hd, Mm, Mr,
Nţ, Sb, Sm, Sv, Tr, Vs), dâmcenel 1 (Hd), dâmp 1 (Ar, Cs, Hd), dâmpă 1 (Hd),
dâmpcean 1 (Hd), deal 4 (Ag, Bc, Bh, Bv, Bz, Cţ, Dj, Gj, Hd, If, Il, Mh, Nţ, Ot,
Sb, Tr, Vl), delucean (Sb), deluţ 6 (Hd, Sm), dial 2 (Mr, Vl), dolmă 1 (Ar, Hd),
gorgan 1 (Ab, Ag, Bc, Br, Bv, Bz, Cţ, Cv, Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Il, Mh, Nţ, Ot,
Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, Vs), gorgănel (Bv), grămadă 2 (Dj, Sv), gurgan (Vl),
hârtoapă 2 (Bv), mal 22 (Ag, Bv, Sv), mamelon 1 (Ag, Ot, Sv), măgură 6 (Ag,
Bv, Db, Dj, Gj, Ot, Tr, Vs), măgurică (Hd), mămâie (Dj, Il), mămuiaţă (Sv),
mămuie (Bc, Bt, Cs, Dj, Gj, If, Il, Mh, Ot, Ph, Sb, Tr, Vl, Vs), medean 6 (Gl),
mocsândră (Cs), mogâldeaţă 1 (Il), moghilă 8 (Ag, Bv, Vl, Vs), mogilă 2 (Nţ,
Sv), moilă 2 (Dj), momâie 1 (Ag, Bz, Cţ, Dj, Gj, Gl, If, Mh, Ot, Sb, Sv, Tl, Tr,
Vl, Vs), monlă (Gl), movilă 3 (în toate judeţele ţării), muşuroi 6 (Ab), muşuroi 7
(Ab, Ag, Hd, Tr), namet 3 (Ab, Ag, Cs, Db, Dj, Gj, Hd, Il, Mh, Nţ, Ot, Ph, Sm,
Sv, Tl, Tr, Vl), nătemeană (Vl), nemete 1 (Tr), obrejă 8 (Hd), pămete (Gj), pisc
19 (Gl, Vl, Vs), pochină 1 (Ag, Br, Bt, Gl, Mm, Nţ, Tl), podină 8 (Gj), podirei 2
(Mm), popină (Cţ, Dj, Nţ, Tl), racilă (Hd), şargodom (Bh).
Ridicătură mai mare decât cele din jur; culme mică şi ascuţită a
unei înălţimi: ac 1 (Bv, Nţ, Ph, Tl).
Ridicătură mai mică decât dealurile: colină 17 (Il).
Ridicătură mare: şetáti (Vs), turn 3 (Nţ), ţâfleică 3 (Sv).
Ridicătură mare de pământ: merilă (If).
Ridicătură mare de pământ ca o întăritură bine apărată: cetate 1 (în
toate judeţele ţării), cetá (Tl), cetăţa (Sb, Vl), cetăţea 1 (Ab, Bv, Mm, Nţ, Sm,
Sv, Tm, Tr), cetăţică (Nţ), cetăţuie 1 (Ab, Ag, Bc, Br, Bt, Bv, Cj, Cv, Db, Dj,
Gj, Hd, Mh, Mm, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl, Vr), ceteţá 2 (Vl), culă 1 (Gj),
dial 6 (Nţ), dic 1 (Tl), dig 8 (Bc, Bz, Cţ, Db, Dj, Gl, Hd, If, Il, Nţ, Tr), gradeţ 2
(Mh), luminări (Ag), măgură 16 (Hd, Tr), movilă 22 (Bc, Gj, Ot, Tr), parapece
(Cs), parapet 1 (Bc, Cs, Dj, Vs), propă (Bh), protejetură (Il), redută (Db, Dj),
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streajă 2 (Vl), tabie 6 (Cţ), turdava (Cs), ţurţudău 7 (Nţ), val 3 (Ag, Sv), zid 6
(Il).
Ridicătură mare de pământ, rotunjită sau mai ascuţită, morman de
pământ sau nisip, uneori făcută ca semn între locurile oamenilor: dâmboc
(Nţ).
Ridicătură mare în munţi, prăpăstioasă; are forma unei căldări:
chievniţă (Sv).
Ridicătură mare şi ascuţită la vârf: bold 1 (Ag, Gj, Mh), bubeică
(Mm), ciocodei (Ot), claia 2 (Mh), corn 5 (Mm), piramidă (Il), stană 2 (Nţ),
stog 8 (Mm), trunchi 4 (If), ţâclă 4 (Ar), ţurţan 4 (Vl), ţurţulău/ţurţuleu 2 (Ab),
vârv (Sv), vârvuţ 4 (Sm).
Ridicătură mare şi ascuţită la vârf, rotundă la bază: cetate 5 (Sb),
chicior 3 (Mm), chiciurtă (Vl), chicui 2 (Sb), ciclău (Bv), ciclov (Ab, Bv, Bz,
Cj, Cs, Cv, Dj, If, Il, Mh, Ot, Sb, Tr), cioacă 5 (Cs, Gj, Hd, Mh, Vl), cioarcă
(Hd), cioclean (Vl), cioclodan 1 (Hd), cioclovan (Dj, Hd, Mh, Nţ, Tl),
cioclovină 1 (Ag, Bz, Cj, Db, Dj, Gj, Hd, Mh, Mm, Nţ, Ot, Tm, Tr, Vl),
ciocodan 1 (Ag, Dj, Hd, Mm), cioplan (Db), cipolovină (Ag), claie 3 (Bv, Sv),
concuv (Sv), cucuioavă 3 (Dj), cupan (Sb), curcubătă 1 (Cs), gorgon (Hd, Sb),
măgulice 1 (Hd), măgură 20 (Dj, Gj, Hd, Mm, Ot), măidan 6 (Tr), momâie 4
(Gl), movilă 10 (Bt, Bv, Bz, Cţ, Db, Dj, Gj, Gl, Mh, Ot, Ph, Sb, Tl, Tr, Vl),
ouşor 1 (Sv), pâlc 5 (Mm), peramidă (Ag), pisc 5 (Bc, Bv, Dj, Gl, Mh, Nţ, Ot,
Ph, Sv, Vl), pleş 4 (Hd), scală 3 (Mm), scursură 11 (Ag), sferdelac (Ab),
sferdelă (Cs), spic 1 (Db), şiclodan 1 (Hd), tâlfă 1 (Bv), turn 2 (Mm), ţanc 23
(Sb), ţâlfă 11 (Bv), ţiglău 2 (Nţ), ţoţă 3 (Db), ţuguleţ (Nţ), ţugui 11 (Nţ), ţuguian
2 (Nţ), ţundră 2 (Vl), ţurană 2 (Bt), ţurţudan 1 (Ag, Nţ, Vl), ţuţă 1 (Db), ţuţuiac
(Hd), vârf 8 (Ag, Ar, Bh, Bv, Cs, Db, Gj, Hd, Mh, Mm, Ph, Sb, Sm, Sv, Vl, Vr).
Ridicătură mică de pământ într-un loc cu apă: dâlbină 2 (Hd), mul 2
(Cj, Mm).
Ridicătură mică de pământ, rotunjită sau mai ascuţită: dâmp 3 (Cs,
Hd, Sv), dâmpă 3 (Hd), holâmb (Ar), moşoroi 4 (Br, Bz, Db, Ph, Vl), moşunoi 2
(Bc, Gl, Nţ, Sv, Vs), moşuroi 2 (Bv, Gl, Mh, Nţ), movilă 9 (Ag, Br, Bv, Cs, Db,
Dj, Gl, Mh, Nţ, Ph, Sb, Vl, Vs), răzar 1 (Bz).
Ridicătură mică de pământ, rotunjită sau ascuţită; morman de
pământ sau nisip: buric 1 (Ag, Bc, Bz, Db, Dj, Gj, Gl, Nţ, Ot, Tr, Vr), dijmă
(Tl).
Ridicătură mică de pământ, rotunjită sau ascuţită, morman de
pământ sau nisip, uneori făcut ca semn între locurile oamenilor: băbănuc
(Ab, Db, Tl), costiţă 2 (Mh), coşcovă 1 (Ag, Bn, Bz, Dj, Gj, Gl, Nţ), dâmbuţ 2
(Gl), dâlm 1 (Ab, Bc, Bv, Bz, Cj, Cţ, Dj, Gj, Gl, Hd, Mh, Nţ, Ot, Sb, Tl, Tr, Vl,
Vs), dălmă (Bz, Mh), dâlmă 1 (Ab, Ag, Bc, Bn, Bv, Bz, Cj, Cs, Cţ, Dj, Gj, Gl,
Hd, Il, Mh, Mm, Mr, Mş, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tr, Vl, Vs), dâmbuleţ 1 (Ag),
dâmbuşor 1 (Sv), dună 3 (Vs), gălmeie (Ab, Mh), gărgălău 1 (Db, Mm), gâlcă1
(Bv, Dj, Gj, Il, Ot, Ph, Tr), gâlmă 1 (Ag, Bv, Db, Dj, Hd, Mh, Ph, Vr, Tl, Tr),
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gâlmeie 2 (Ag, Ot, Tr), glameie (Gj), glamineie (Mh), glămeie 1 (Ag, Db, Dj,
Gj, Hd, Mh), glămie 1 (Mh, Vl), glămoie (Gj), glimeie (Bv, Cj), goamă (Sb),
gomelă (Ar), gomenă (Hd), gomilă 1 (Hd), gurgulău (Hd), gurguleu 1 (Ab, Ag,
Cj, Gj, Hd, Sb, Vl), hoban (Mh, Vl), huglă (Ab), iobaie (Bv), măglie 5 (Dj),
măgură 14 (Dj, Mh, Ot), mejdrină 1 (Dj), meşoroie (If), moghie 2 (Mh), muşinoi
1 (Nţ, Sv, Vr), muşunoi 3 (Bc, Nţ, Tr), muşuroi 3 (Bt, Bv, Cţ, Db, Dj, Gl, Il, Mh,
Ot, Ph, Sv, Tl, Tr, Vl, Vr, Vs), otar 6 (Ot, Tr), răzol 1 (Bv), răzor 10 (Ar, Bh,
Br, Bt, Dj, Tl, Tr), rozor 10 (Sb), slog 7 (Cs, Gj, Mh), ţâlfă 12 (Ag), zăvârnă
(Ag), znac (Tm).
Ridicătură mică de pământ sau nisip: bolt (Vr), moghilă 7 (Bv, Vl),
uscătură 12 (Tm).
Ridicătură (mică) de pământ (sau nisip) în locurile de obicei
acoperite cu apă: banc (Bv, If, Sv), clenţuşi (Hd), crighină 3 (Ag), dâmb 16
(Ab, Db, Dj), dâmp 4 (Cs, Mh), fultane (Tl), grind 1 (Ag, Bc, Bh, Br, Bt, Bv,
Bz, Cs, Cţ, Cv, Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Il, Mh, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sm, Sv, Tl, Tr, Vl,
Vr, Vs), grindac 2 (Vs), grindan (Gj, Vl), grindei (Ag, Bc, Gj, Ph), grindiş1 1
(Bc, Gj, Nţ), grint (Nţ), grundiş (Vl), hânciog (Sm), insulă 2 (Bz, Ot), limbă 10
(Hd, Vl), lom 4 (Mh), lungeni (Vs), mal 16 (Hd, Ot), marmure 3 (Hd), mălitură
3 (Vs), meclină (Cj), mohiliţă (Bv), movilă 16 (Ab, Bv, Cs, Dj, Sv, Tr), moviliţă
4 (If), mulitură 5 (Mm), năsâpişte 2 (Hd), ostrăvia (Cs), ostrov 2 (Cs, Gj), ostru
2 (Cs), pătul 4 (Vr), planişcă (Cs), potmol 2 (Bv, Sv), prund (Ag, Br, Bv, Cţ,
Db, Dj, Gj, Gl, Hd, If, Mh, Mm, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tr, Vl), prundiş 4 (Ag, Bv,
Gl, Hd, Vl), prunt 4 (Il, Tr), pruntuş 2 (Gl), râniş 1 (Bz), rât 9 (Ar), scruntar 2
(Vr), scurupuşe (Hd), smârc 13 (Bc, Dj), spic 2 (Vl), sprund 4 (Cs), şa 18 (Cs),
toaie 12 (Bh), vaidie (Vr), viitură 10 (Db, Dj, Hd, Mh).
Ridicătură mică, mai lungă de pământ sau de nisip, uneori făcută ca
semn între locurile oamenilor: dâmb 1 (în toate judeţele ţării), dâmbă (Ar, Dj,
Sb), domb (Bv, Hd), măşinoi 2 (Vs), semn 2 (Hd).
Ridicătură mică de pământ: bulhac 2 (Bt), chiaşi (Tr), doarmă (Sm),
măglă 2 (Mm), mejolină (Mh), reniş 2 (Cţ), scrumtar 2 (Bc), vatra 21 (Il).
Ridicătură mică de pământ, ascuţită: bubă (Bc, Nţ), bubniş (Il).
Ridicătură pe coasta unui munte: gruman (Gj).
Ridicătură pe malul unei ape: cornament (If), prunt 2 (Dj, Il), ruscă 7
(Ot).
Ridicătură pe un şes: cucui 10 (Mh).
Ridicătură prelungă: ţăpiş 2 (Ar).
Ridicătură prelungă pe malul unei ape: boc 2 (Dj), dolmă 4 (Ar, Bh,
Hd, Ph), hatie 2 (Sv), ocol 11 (Bz, Gl, Sb, Sv, Tr, Vr), spoială 3 (Cţ), strâmtură
5 (Sv), sucitură 7 (Tr), ţerm (Cs).
Ridicătură prelungă pe malul unei ape, versantul ce dă în apă fiind
abrupt, ca o ruptură: coastă 10 (Ag, Cţ, Gl, Hd, Mh, Mm, Nţ, Sb, Vl), dig 6
(Tl, Tr, Vs), dorejă (Vl), dungă 7 (Bh, Mm), mal 3 (Ag, Bc, Bv, Bz, Cs, Cţ, Db,
Dj, Gj, Gl, Hd, Il, Mh, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tl, Vl, Vr), mâncătură 14 (Ar, Bc, Bv,
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Sv), obrej (Ag, Bv, Ph, Tl, Vl), obrejă 1 (Ab, Ag, Bt, Bv, Bz, Cs, Cţ, Cv, Dj, Gj,
Hd, If, Il, Mh, Mm, Nţ, Ot, Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl), obridă (Dj), otmăt 2 (Gl),
poartă 10 (Bh), pod 18 (Db), pornitură 12 (Hd), râpă 8 (Ab, Ag, Bc, Br, Bt, Bv,
Cs, Dj, Gj, Gl, Hd, Mh, Nţ, Ph, Sb, Sv, Tl, Tr, Vl), ruptură 22 (Bc, Bt, Bv, Dj,
Gj, Gl, Hd, Il, Nţ, Ot, Sb, Sv, Vs), surpătură 12 (Ag, Nţ, Tm, Sv, Tr), surpitură
4 (Ag, Ot), şioi 3 (Bz), teşitură 5 (Nţ), ţărm 1 (Cj, Mm, Sv), ţărmure 2 (Ab, Ar,
Cj, Hd, Mm, Sb, Sm), vad 59 (Vr), vale 107 (If), viroagă 26 (Db, Mh),
voieroagă 2 (Dj), zarva 2 (Mm).
Ridicătură stearpă: frunte 2 (Nţ).
Ridicătură stearpă de pe un deal: arsurişte 3 (Db), bulbos (Nţ),
chelbriş (Sv), chelie (Ph, Tr, Vs), chiel (Sv), copăşel (Cj), golişcă (Bv), oală 5
(Vr), pleşuv 1 (Bv, Ph), pustiu(-uri) 8 (Ab, Mm, Sb), stărpiş 2 (Ag), stârpitură 2
(Sv), surupitură 4 (Ot), vârf 28 (Gj, Hd, Mm, Ot, Sv, Vl), znamăn/zneamăn
(Cs).
Ridicătură stearpă pe un deal, muchie golaşă: arsură 4 (Hd), camen 1
(Mm), chelb (Bc, Nţ), chelbaş (Il, Mh), chelberiş (Ab, Ag, Bc, Bt, Bv, Bz, Cţ,
Db, Dj, Hd, Mh, Mm, Nţ, Tl, Tr, Vl, Vr, Vs), chelos (Dj), chept (chiept) 6 (Gl),
cioacă 10 (Dj), ciordac (Hd), cleanţ 15 (Cs, Hd), clin 11 (Il), coamă 18 (Vl),
coastă 28 (Ab, Bt, Bv, Gl), cocolâc (Bc), colţ 19 (Ab, Hd), colţan 7 (Tl), crac 13
(Cs), cucuiovă 1 (Hd), cuculie 3 (Vs), culme 26 (Bc, Bt, Cv, Dj, Gj, Mh, Mm,
Sv), curmătură 6 (Mh), fulgeriş 2 (Bv, Mh, Vl), gârgan (Hd), geal 2 (Hd),
ghelberiş (Bz), gol 2 (Ag, Bv, Bz, Cv, Ph, Sv, Vr), golaş 2 (Bz, Nţ), goliciune
(Mş, Nţ, Ph), goliş 2 (Cţ, Tl), golişte 2 (Bh, Sv), golitură 2 (Gj), hâgă 1 (Ag, Bc,
Gl, Nţ, Tr, Vr), măiag 2 (Dj), movilă 25 (Bv, Ph), muchie 3 (Ab, Ag, Bv, Db, Dj,
Hd, Mh, Ph, Sb, Tl, Tr, Vl), năsâpărie 4 (Bt), pârlitură 8 (Vl), pietriş 10 (Dj),
pisc 10 (Db, Dj, Vl), plai 14 (Bz, Gj), pleaşă 2 (Bv), pleş 2 (Gl, Sb, Vl), poiană
26 (Hd), pustietate 3 (Sb), râchi 4 (Sb), rost 1 (Cj), sarbăd (Bv), sălberişte (Cj),
sărac 4 (Ag), sărătură 3 (Dj, Gl, Il), sec 3 (Cţ, Vl), secătură 9 (Nţ, Sv),
schelbeliş (Bv), spinare 8 (Nţ), spulberiş 1 (Ag, Bv), spulgeriş 2 (Dj), stal 2
(Cs), stancă 5 (Mm), stâncă 13 (Ab, Bc, Hd), stârpătură 2 (Bc), stârmină 9 (Vl),
stean 3 (Ar, Hd), sterp 5 (Db, Gj, Mh, Sb, Sv, Tl, Vr), sterpătură 3 (Ag, Gj, Gl,
Hd, Ot, Ph, Tr), sterpină (Nţ), sterpiş 4 (Ph), stirpătură (Cs), şot 2 (Vl), teşitură
7 (Tl), ţarc 13 (Mm), ţâcmău 1 (Nţ), ţâvnă 2 (Ag), uscătură 11 (Cţ, Sv).
Ridicătură ţuguiată în vârful dealului: cuhă (Sb).
Pe baza materialului prezentat anterior putem face mai multe observaţii:
1. A fost identificat un număr de 59 de definiţii. Dintre acestea, pe
primele poziţii, ca număr de termeni2 cumulaţi, se situează următoarele:
1. „ridicătură stearpă pe un deal, muchie golaşă” (cu 73 de entopice); 2.
„ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în regiuni de şes sau de
luncă” (cu 60 de entopice); 3. „ridicătură mai înaltă decât cele din jur” (cu 59
2

Am încadrat aici acele forme de relief pentru a căror denumire au fost înregistrate mai
mult de 15 entopice.
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de entopice); 4. „ridicătură (mică) de pământ (sau nisip) în locurile de obicei
acoperite cu apă” (cu 48 de entopice); 5. „ridicătură de pământ, măgură”,
„ridicătură mică de pământ, rotunjită sau ascuţită, morman de pământ sau
nisip, uneori făcut ca semn între locurile oamenilor” (ambele cu un număr
identic de entopice – 46); 6. „ridicătură înaltă, ţuguiată, în vârful dealului,
partea cea mai înaltă a vârfului, partea cu care se termină vârful în sus” (cu 32
de entopice); 7. „ridicătură cu urme de întărituri sau urme vechi de locuire” (cu
31 de entopice); 8. „ridicătură de pământ răsucită; movilă neregulată de
pământ sau de nisip zburător” (cu 30 de entopice); 9. „ridicătură mare de
pământ ca o întăritură bine apărată” şi „ridicătură prelungă pe malul unei ape,
versantul ce dă în apă fiind abrupt, ca o ruptură” (ambele cu câte 26 de
entopice); 10. „ridicătură de pământ (sau piatră) pe coasta unui munte” (cu 18
entopice); 11. „ridicătură stearpă de pe un deal” (cu 15 entopice).
Urmărind situaţia celorlalte 46 de definiţii, vom observa faptul că 23 au
fost denumite printr-un singur entopic, 8 prin 2 entopice, 5 prin 3 entopice, o
definiţie prin 4 entopice, o definiţie prin 5 entopice, 2 prin 7 entopice, 3 prin 8
entopice, o definiţie prin 12 entopice, o definiţie prin 14 entopice.
2. Dacă avem în vedere cuvintele utilizate pentru a denumi tipurile de
ridicături de teren, atunci vom observa că au fost înregistrate 5603. Nu toate au
fost însă utilizate în egală măsură. Unele apar mai des, altele sunt mai puţin
întrebuinţate. Vom ierarhiza în continuare apelativele respective, în funcţie de
numărul definiţiilor pentru care au fost folosite:
a) Termeni care desemnează un singur tip de ridicătură. Aceştia pot fi,
la rândul lor, clasificaţi în entopice cu:
– un singur sens, o singură localizare4: agârnă, atârnătură, băieş, bâră,
basâcă, bât, bâtă, bobâldan, bobârcău, bobârlan, bohleag, boldar, bolt,
boltitură, bordău, borzan, boţ, botcă, bubeică, bubniş, bucină, bucşan, bulbos,
bundileu, câlnic, cârpov, câs, casabair, căţca, cerât, cetá, cetăţică, chelbriş,
chelos, chiaşi, chiciurtă, chiel, chievniţă, ciclău, cioarcă, cioclean, ciocodei,
ciomea, cioplan, ciordac, cipolovină, ciupurian, clădărie, clavă, clenţuşi,
cocolâc, codriţari, concuv, copăşel, cornament, cruhoş, cucu, cucuieta,
cuculeaucă, cuhă, cupan, dâmboacă, dâmboc, delnoţe, delucean, derdeleu,
deşdereu, dijmă, diom, doarmă, dom, dorejă, festuc, fultane, gălmău, gârgan,
gârtej, gergeleu, ghelberiş, ghiorman, ghirilău, glameie, glamineie, glămoie,
goamă, goban, gogoloi, golişcă, gomelă, gomenă, gonţan, gorgănel, grădinişte,
grădiştioară, grint, gruman, grundiş, gugă, gurgan, gurgulău, hăluştean,
hămucă, hânciog, hârău, hăruncă, holâmb, huglă, iobaie, luminări, lungeni,
măgurică, mămuiaţă, meclină, mejolină, merilă, meşoroie, mocsândră, mohiliţă,
3

Numărate o singură dată.
În cuprinsul DELR ei au fost înregistraţi în mod exclusiv într-o singură localitate pentru a
numi un singur tip de ridicătură de teren, nemaifiind întâlniţi pentru a desemna şi alte forme de
relief.
4
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monlă, mumuruză, nătemeană, obridă, ostrăvia, palisadă, pămâstea, pămete,
parapece, peramidă, piramidă, planghie, planişcă, pleteniţă, pomost, postament,
pribiş, propă, protejetură, racilă, rocoteciu, rod, sălberişte, sânsâiac, sarbăd,
schelbeliş, scurupuşe, sferdelă, sferdelac, şargodom, şetáti, spulberătură,
spulveriş, sterpină, stirpătură, surupă, şuchetivă, turdava, ţerm, ţuguleţ, ţuţudău,
ţuţuiac, vaidie, vârtolomei, zăvârnă, zgrunţ, znac, znamăn/zneamăn, zuguleu;
– un singur sens, mai multe localizări: ascuţitură, băbănuc, banc,
bâtcuţă, bordan, bubă, bulbuc, cetăţa, chelb, chelbaş, chelberiş, chelie,
cioclovan, cuc, dălmă, dâmbă, domb, gălmeie, ghelmeu, glimeie, goliciune,
golitură, gorgon, gorodişte, grindan, grindei, gug, guguleancă, gugulie, guguloi,
hoban, horodişte, mămâie, meterez, obrej, popină, prund, pulbere, redută, ţic;
– mai multe sensuri (dintre care unul defineşte un singur tip de
ridicătură), o localizare: anâc, arsură, arsurişte, berdă, boc, bordă, bulhac, buş,
camen, canţăr, căpiţă, cârci, căşiulă, celină, chept (chiept), chică, chicior,
chiciură, cioclodan, claia, clin, clocimp, coamă, coc, codrişor, codru, colnic,
colţan, conac, corhană, corn, coştilă, costişă, costiţă, cotă, crac, crighină, cucui,
cucuiat, cucuiovă, culă, curcubătă, cută, dâlbină, dâmbac, dâmbuleţ, dâmbuşor,
dâmbuţ, dâmcenel, dâmpan, dâmpcean, deluşor, derdeluş, dic, dumbravă,
frunte, geal, glonţan, gomilă, gradeţ, grindac, guguliu, hârtoapă, hatie, holbură,
hop, lom, lot, măglă, măgulice, măiag, mălitură, marmure, măşinoi, medean,
meid(e)an, mejdrină, mogâldă, mogâldeaţă, moghie, moilă, morman, moşandă,
moviliţă, mulitură, muţudan, năsâp, năsâpărie, năsâpişte, nemet(e), nemete,
nisipărie, oală, ostru, pâlc, pantă, părete, pârlitură, pătul, piatră, pietriş, pleaşă,
poartă, pod, podină, podirei, poiană, poliţă, pornitură, pruntuş, râchi, râniş, rât,
rătiniş, răzar, răzol, reniş, retezătură, rost, ruscă, şa, sâlişte, sânâr, sărac,
scală, sclog, scochină, scrumtar, scruntar, scursură, semn, sichi, sobol,
şiclodan, şioi, şot, spinare, spoială, sprund, spulgeriş, stal, stană, stancă,
stârmină, stârpătură, stărpiş, stârpitură, sterpiş, stog, strâmtură, streajă, stur,
tabie, tâlfă, toaie, trunchi, ţâclă, ţâcmău, ţâflă, ţâfleică, ţăpiş, ţarc, ţarină, ţâvnă,
ţepuş, ticiură, ţiglău, ţigmău, ţoţă, ţucleu, ţufleică, ţundră, ţurană, ţurţan,
ţurţudău, ţurţulău/ţurţuleu, ţuţă, ţuţulău/ţuţuleu, ţuţur, vad, vălătuc, vale, vâr,
vârcol, vârteajă, vârteiuş, vârticuş, vârvuţ, verşoc, vir, voieroagă, volvoră,
zarva, zbârcitură, zburătoare, zonă;
– mai multe sensuri (dintre care unul defineşte un singur tip de
ridicătură), mai multe localizări: ac, bold, boldan, bolf, bolohan, bord, buric,
cioclovină, ciocodan, claie, cleanţ, colţ, coşcovă, cucă, cuculeu, dâlm,
dărâmătură, dungă, fulgeriş, gărgălău, gâlmeie, ghergheleu, glămeie, glămie,
gol, golaş, goliş, golişte, gorgan, grădişte, grind, grindiş, guguleu, gurgumeu,
hâgă, insulă, limbă, mâncătură, mejdă, mejdină, mohilă, moşoroi, moşunoi, moţ,
mul, muşinoi, muşunoi, namet, ocol, ogradă, ostrov, otar, otmăt, ouşor, parapet,
plai, pleşuv, pochină, potmol, prundiş, râpă, răzor, ruină, ruptură, sălaş, sălişte,
sărătură, sec, secătură, slog, smârc, stei, sterp, sterpătură, surpitură, ţărm,
ţuglui, ţurţudan, umflătură, val, vârtej, viroagă, volbură.
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b) Termeni care desemnează:
– două tipuri de ridicături: cetăţea, ceteţá, chichirlău, chicui, cocârlie,
creastă, cucuioavă, cuculie, culme, curmătură, dâmpă, deal, dig, dolmă, dună,
gâlcă, gâlmă, grămadă, gurguleu, măglie, măidan, mamelon, mămuie, momâie,
moşuroi, pleş, prunt, pustietate, pustiu(-uri), ridicătură, rozor, spic, spulberiş,
stâncă, stean, sucitură, surpătură, surupitură, teşitură, turn, ţâmban, ţugui,
ţuguian, uscătură, vatra, viitură;
– trei tipuri de ridicături: bâtcă, cetate, cetăţuie, colină, dâlmă, deluţ,
maidan, muchie, obrejă, ţanc, ţâlfă, ţărmure, vârv, zid;
– patru tipuri de ridicături: cioacă, coastă, cucui, dâmp, dial, mal,
moghilă;
– cinci tipuri de ridicături: muşuroi, pisc;
– şase tipuri de ridicături: dâmb, vârf;
– şapte tipuri de ridicături: măgură;
– unsprezece tipuri de ridicături: movilă.
3. Repartiţia pe judeţe a entopicelor – cel puţin în cazul primelor 3
definiţii, care au înregistrat şi cel mai mare număr de apelative sinonime – este
următoarea:
– definiţia „ridicătură stearpă pe un deal, muchie golaşă”: Ab – 5, Ag –
8, Ar – 1, Bc – 7, Bh – 1, Bt – 4, Bv – 10, Bz – 5, Cj – 2, Cs – 4, Cţ – 4, Cv – 2,
Db – 4, Dj – 10, Gj – 5, Gl – 6, Hd – 13, Il – 3, Mh – 7, Mm – 5, Mş – 1, Nţ – 9,
Ot – 1, Ph – 6, Sb – 5, Sv – 6, Tl – 6, Tr – 4, Vl – 10, Vr – 4, Vs – 2; cele mai
frecvente judeţe sunt: I. Hd – 13; II. Bv – 10, Dj – 10, Vl – 10; III. Nţ – 9; IV.
Ag – 10;
v definiţia „ridicătură mai mare de pământ, de formă neregulată, în
regiuni de şes sau de luncă”: Ab – 4, Ag – 12, Ar – 3, Bc – 4, Bh – 3, Br – 3, Bt
– 3, Bv – 8, Bz – 3, Cj – 1, Cs – 6, Cţ – 6, Cv – 1, Db – 3, Dj – 10, Gj – 9, Gl –
7, Hd – 17, If – 4, Il – 6, Mh – 6, Mm – 4, Mr – 2, Nţ – 8, Ot – 8, Ph – 3, Sb – 7,
Sm – 3, Sv – 10, Tl – 5, Tr – 11, Vl – 10, Vr – 1, Vs – 7; cele mai frecvente
judeţe sunt: I. Hd – 17; II. Ag – 12; III. Tr – 11; IV. Dj – 10, Sv – 10, Vl – 10;
– definiţia „ridicătură mai înaltă decât cele din jur”: Ab – 3, Ag – 7, Ar
– 3, Bc – 3, Bh – 1, Br – 1, Bt – 2, Bv – 8, Bz – 4, Cj – 1, Cs – 6, Cţ – 2, Cv – 1,
Db – 2, Dj – 7, Gj – 5, Gl – 2, Hd – 11, If – 3, Il – 2, Mh – 6, Mm- 7, Nţ – 9, Ot
– 5, Ph – 3, Sb – 6, Sv – 6, Tl – 4, Tr – 6, Vl – 3, Vr – 1, Vs – 3; cele mai
frecvente judeţe sunt: I. Hd – 11; II. Nţ – 9; III. Bv – 8; IV. Dj – 7, Mm – 7.
Configuraţia terestră are, bineînţeles, un rol major în situarea unor judeţe
pe locurile fruntaşe. Hunedoara, spre exemplu, regiune de munte, ocupă aici
prima poziţie. Destul de bogate în astfel de termeni geografici populari pot fi
însă şi celelalte zone. Doljul, judeţ ce cuprinde în special zone joase5, de câmpie,
se află, totuşi, printre primele patru. Nu este de mirare acest lucru, ţinând cont de
faptul că, orice ridicătură a terenului a primit un nume şi a fost clasificată în

5

Cele mai înalte sunt dealurile Amaradiei, care ajung la o înălţime de 350 de metri
deasupra nivelului mării (http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Dolj).
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categoria formelor de relief pozitive, indiferent de „talia”6 ei şi de locul7 în care
se află.
4. Asemănarea dintre anumite ridicături de pământ şi obiectele din
universul uman înconjurător a făcut ca, o serie de apelative nespecifice
geografiei să fie împrumutate de aceasta (prin intermediul metaforei8) pentru a-şi
denumi propriile „obiecte”. Cele mai frecvente transferuri lexicale s-au făcut din
domeniul terminologiei corpului uman9 (bubă, buric, chelie, chelos, chică,
chicior, coastă, coc, crac, cucui, frunte, gâlcă, limbă, mamelon, mogâldeaţă,
moţ, spinare, sterp, zbârcitură etc.), construcţii (cetate, conac, dig, palisadă,
parapet, pătul, poartă, pod, redută, turn, zid etc.), articole de vestimentaţie
(căciulă/căşiulă, cută), alimente (ouşor, spic), fenomene din natură (chiciură),
păsări (cuc, cuculie), vegetale (codru, copăşel, dumbravă, ostrov, poiană), locuri
diferite (maidan/măidan, ogradă, otar etc.), obiecte din gospodărie (ac, oală,
şa), gust (sărătură, sarbăd) etc.
5. În funcţie de caracteristicile formelor de relief, dar şi de atitudinea
emoţională pe care oamenii o au în legătură cu acestea, apelativele care
denumesc diverse obiecte din teren pot fi derivate cu sufixe diminutivale sau
augmentative. Mai frecvente sunt însă cele din prima categorie: movilă >
moviliţă/mohiliţă; măgură > măgurică; gorgan > gorgănel; dâmb > dâmbuţ,
dâmbuşor, dâmbuleţ / dâmboc, dâmboacă; deal > deluşor, deluţ; grădişte >
grădiştioară; bord > bordan; colţ > colţan etc.
În alte cazuri se crează adevărate familii lexicale: gol > golaş, goliciune,
goliş, golişcă, golişte, golitură; grind > grindac, grindan, grindei, grindiş;
nisip/năsip > nisipărie/ năsipărie, năsâpişte; sterp > sterpătură/ stirpătură,
sterpină, sterpiş; ţugui > ţuguian, ţuguieţ
Cunoaşterea terminologiei geografice populare, sub toate aspectele sale,
pe regiuni, pe anumite clase de definiţii (ca în articolul de faţă) sau în totalitatea
ei este deosebit de importantă, pentru că poate contribui la clarificarea unor
probleme de istorie a limbii, etimologie, dialectologie, poate oferi informaţii
despre formarea şi evoluţia lexicului popular. În acelaşi timp, termenii entopici
dispun atât de calitatea de a se onimiza uşor (dau denumirea unor forme de
relief), cât şi de aceea de a se transonimiza, adică de a-şi împrumuta numele

6

Vezi: „ridicătură mică de pământ, rotunjită sau ascuţită; morman de pământ sau nisip”,
„ridicătură mică de pământ, rotunjită sau ascuţită, morman de pământ sau nisip, uneori făcut ca
semn între locurile oamenilor” etc., dar şi „ridicătură mare şi ascuţită la vârf”, „ridicătură mare de
pământ ca o întăritură bine apărată” etc.
7
Vezi: „ridicătură (mică) de pământ (sau nisip) în locurile de obicei acoperite cu apă”,
„ridicătură înaltă, ţuguiată, în vârful dealului” etc.
8
Problema metaforei în toponimie a fost mai pe larg analizată în Iustina Burci, Metafora
în toponimie, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»”, nr.
XIII, 2012, Craiova.
9
Substantive, dar şi adjective care exprimă diverse trăsături omeneşti.
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altor obiecte – sate, oraşe şi persoane – ceea ce face ca cercetarea lor să aducă
informaţii utile şi în toponimie şi antroponimie.

POSITIVE LANDFORMS AND THEIR SYNONYMS
(Abstract)
The research of the popular geographical terminology on the classes of the
synonymic terms (including, for example, water types, heights, forests, valleys etc.)
offers to us a comprehensive lexical picture, where specialized words occur, but also
words borrowed from other areas of the vocabulary.
In this paper we perform an analysis of the appellatives registered in the
Dicţionarul entopic al limbii române [The entopic dictionary of Romanian language] for
the positive landforms.
Keywords: positive landforms, popular geographical terms, synonyms,
classification.

CÂTEVA CONSIDERAŢII STILISTICE ASUPRA OPEREI
LUI MARIN PREDA
∗

FLORENTINA PASCU

1. Argumentul estetic
Puterea epicii lui Marin Preda provine, în primul rând, din obişnuinţă,
din fascinanta lui obişnuinţă de a contempla spectacolul lumii. Modelul real al
personajului Ilie Moromete, tatăl scriitorului, ţăranul Tudor Călăraşu din
Siliştea-Gumeşti, era un om – mărturiseşte Marin Preda – care stătea ore în şir
privind. Ai lui ştiau că nu este vorba – nici pomeneală! – de lene. Era felul
acestui ţăran inteligent, intrat definitiv în istoria literaturii, de a domina lumea,
universul, reprezentat pentru el de vecinii şi de oamenii din sat, care îi treceau
prin faţa curţii şi încă de câteva lucruri cu dimensiune „cosmică”: pământul, caii,
salcâmul de la poartă, prispa casei, poiana lui Iocan, fonciirea. Contemplarea
aceasta avidă, dar cu aparenţa calmului desăvârşit, a celorlalţi, înseamnă, pe
lângă modalitatea de „profesare” a spiritului critic, obţinerea siguranţei de sine.
Exercitarea încrederii, întreţinere a iluziei. La ţară, notează Marin Preda în Câţi
oameni cunoaştem?, omul cunoaşte mult mai mulţi semeni ai săi decât o poate
face la oraş; viaţa la sat e mai puţin individualistă, „individualismul e moderat de
privirea vecinului sau de ochii uliţei care te vede când pleci de-acasă şi când te
întorci”. La oraş oamenii trec unul pe lângă altul fără, măcar, a se privi. Cel ce
locuieşte cu două etaje mai sus, la altă scară, ca să nu mai vorbim despre cei de
pe altă stradă ori din alt cartier, e, parcă, cetăţean al altei galaxii. La ţară viaţa e
tributară privirii, fiecare mişcare se poate transfoma lesne în prizonier al privirii
celuilalt – şi, deopotrivă, fiecare clipă poate oferi satisfacţia contemplării. Când
toate acestea se tulbură, începe să se risipească acea forţă extraordinară,
exercitată prin privirea analitică a lui Ilie Moromete, acea privire niciodată
îngăduitoare, disimulând bunăvoinţa sau prietenia doar ca să câştige timpul
necesar gândului pentru a se retrage şi a „diagnostica”. Nemaiputându-se
contempla în raport cu semenii, lui Ilie Moromete îi dispare şi puterea sondajului
interior şi prăbuşirea e aproape.
A face abstracţie de viaţa de relaţie („de relaţie simplă, să-i zicem
eternă, dintre un individ şi încă unul sau, şi mai puţin, de relaţia dintre un individ
şi obiectele care-l înconjoară sau soarele care-l încălzeşte”) este pentru Marin
Preda a trăi în absolut, adică într-o naivitate primordială, ca şi anunţat, copilul
care strânge pâinea la piept, pilda cu populaţia primitivă care nu cunoştea
„fatalitatea relaţiei”, măcelărită de străini, este foarte semnificativă. Un om care
∗

Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.
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contactează, în acest fel, „absolutul”, este pierdut în viaţă, iar în literatură îi
lipseşte dimensiunea fundamentală a existenţei.
Pe parcursul lucrării vom încerca să subliniem acele aspecte ale marelui
scriitor, care fac din acesta, în egală măsură, scriitor naţional, dar şi universal.
Marin Preda crede că forţa creatoare a literaturii, mai ales a prozei, se
revarsă dincolo de formele de expresie, că ea se evidenţiază întâi prin ce spune şi
apoi prin cum spune şi că şansa literaturii noastre de a interesa şi pe alţii este ca,
descoperind expresiile purtătoare de farmec ale specificului naţional, să fie,
totuşi, covârşite de conţinut, iar acest conţinut să-şi caute, astfel, nestingherit,
drumul spre universalitate (Circuitul universal din vol. „Imposibila întoarcere”).
2. Argumentul biografic
Pe scurt, viaţa lui Marin Preda nu este departe de cea a personajelor sale.
O incursiune în biografia sa ne este utilă în acest sens.
În data de 5 august 1922, în familia ţăranului Tudor Călăraşu, din
comuna Siliştea-Gumeşti, judeţul Teleorman, s-a născut Marin Preda: „... tata nu
m-a înfiat. Eu port numele din prima căsătorie a mamei”. În septembrie 1930,
Marin Preda a fost înscris în clasa întâi primară din şcoala din comuna natală „cu
scopul mărturisit de tatăl meu să învăţ doar să mă iscălesc”, dar, curând, familia
mea a renunţat la această idee. Viaţa copilului nu se deosebea aparent prin nimic
de preocupările obişnuite ale fiilor de ţărani, dar adolescentul avea intuiţia
subconştientă că între sine şi ceilalţi există o distanţare.
În 1937, Marin Preda se înscrie la Şcoala Normală din Abrud, trecând
examenul de bursă cu media 10. Extrema încordare nervoasă a acestui
adolescent, care doreşte să-şi realizeze destinul presimţit, chiar şi cu preţul unei
rupturi dramatice de mediul său natural, este rememorată într-un episod din
Viaţa ca o pradă. Experienţa celor trei ani de viaţă transilvană va fi descrisă în
Viaţa ca o pradă şi în Cel mai iubit dintre pământeni. În 1940, după Dictatul de
la Viena, Şcoala Normală, mutată între timp la Cristur-Odorhei, va fi transferată
la Bucureşti. De acum datează şi primele încercări literare. Îşi trece, la sfârşitul
anului şcolar 1904-1941, examenul de capacitate, apoi, din cauza marilor
privaţiuni materiale, hotărăşte să renunţe la şcoală. Trăind în condiţii mai mult
decât precare, citeşte multe, scrie, este hotărât să debuteze cu orice preţ.
După terminarea Şcolii Normale începe o perioadă de căutări şi
nesiguranţe. Pentru un timp scurt, Marin Preda lucrează pe un şantier din
Fierbinţi, dar lucrul aici se termină şi el se mută la Bucureşti pentru a găsi de
lucru.
Face cunoştinţă cu Geo Dumitrescu, conducătorul revistei „Albatros”,
căruia îi trimisese spre publicare o schiţă în primăvara anului 1941. Din cauza
suspendării revistei, materialul nu mai apare. Pregăteşte, pentru culegerea
„Sârma ghimpată”, poezia Întoarcerea fiului rătăcitor, însă, volumul fiind
cenzurat, nu apare.
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În 1942, Marin Preda debutează cu schiţa Pârlitu, în pagina literară
„Popasuri” a ziarului „Timpul”. Pentru tânărul de 20 de ani momentul debutului
înseamnă o irevocabilă angajare pe calea vocaţiei confirmate. Anul următor, lui
Marin Preda continuă să-i apară în „Timpul”, „Vremea”, „Evenimentul zilei”
mai multe povestiri şi nuvele: Strigoaica, Salcâmul, Calul, Noaptea, Colina, La
câmp, Rotila. Participă la câteva şedinţe ale „Sburătorului” şi Eugen Lovinescu
îl remarcă. Marin Preda citeşte acolo De capul ei şi Calul.
Din 1943 până în 1945, îşi satisface stagiul militar la Turnul Măgurele.
În 1943, într-un concediu militar de 40 de zile, Marin Preda îşi continuă lucrul la
redacţia „Evenimentul zilei”.
În 1945, este lăsat la vatră şi devine corector la cotidianul „România
liberă”. Colaborează la „Tinereţea”, „Viaţa socială CFR”, „Contemporanul”,
„Studentul român”, „Lumea”, „Revista literară” cu povestiri şi nuvele:
„Doctorul”, „Iubirea”, „Ceaţa”, „Nepotul”, din nou „Salcâmul”. „Salcâmul”
reprezintă nucleul germinativ al romanului „Moromeţii”.
În 1947, Marin Preda lucrează în cadrul Societăţii Scriitorilor, de unde
este concediat după puţin timp. În 1948, apare volumul său de debut, „Întâlnirea
din pământuri”, la editura „Cartea românească”, după ce, cu un an mai înainte, o
versiune mai puţin elaborată a aceluiaşi volum fusese respinsă la congresul de
debut al editurii „Cultura naţională”. Critica vremii a sesizat, în parte, caracterul
de excepţie al acestui debut.
Anul 1949 este anul primei versiuni a „Moromeţilor”. Epuizat, fără vreo
încredere în valoarea cărţii abia terminate, scriitorul îşi lasă manuscrisul să zacă
în sertare mai bine de cinci ani. Are sentimentul că nu va mai scrie niciodată,
preferând să-şi „trăiască viaţa”.
În acelaşi an, îi apare nuvela Ana Rosculeţ, pe care presa vremii o
blamează, socotind-o naturalistă. În 1952, apare nuvela Desfăşurarea, mai întâi
în „Viaţa românească”, apoi în volum separat. Împrejurările scrierii nuvelei şi
caracteristicile generale ale acelei epoci sunt relatate în Imposibila întoarcere.
Marin Preda este distins, pentru această nuvelă, cu Premiul de stat. Din acest an
scriitorul va face parte din redacţia „Viaţa românească”.
Apare, în 1955, romanul Moromeţii. Critica salută romanul ca pe un
eveniment literar, dar analiza nu sesizează întotdeuna structura particulară a
operei.
În 1956, publică, în volum, nuvela Ferestre întunecate, apărută mai întâi
în „Gazeta literară”. În 1959, Marin Preda publică Îndrăzneala, iar prima
încercare de sinteză asupra prozei lui Marin Preda se încearcă în „Romanul
românesc contemporan (1944–1959)” de Dumitru Micu. În 1962, apare romanul
„Risipitorii”, după o lungă perioadă în care scriitorul încercase, prin eforturi
chinuitoare, să-şi schimbe stilul şi domeniul de investigaţie literară pentru a
introduce propria sa temă – „tema autorului”. Anul următor apare nuvela
„Figuri”, ecou al unei călătorii făcute cu şase ani în urmă în Vietnam. Dincolo de
particularităţile peisajului uman şi natural, scriitorul descoperă prezenţa
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omenescului etern şi chiar uimitoarea coincidenţă cu propria sa biografie. În
1965, Marin Preda publică articolul polemic Problematica umană veritabilă şi
„factorii de cuvinte”. Volumul al doilea al romanului Moromeţii apare în anul
1967.
Pornind de la un caz real, caz semnalat într-una dintre scrisorile pe care
le primea de la cititori în vremea când susţinea „Scânteia tineretului”, rubrica
„Să discutăm despre tineret, educaţie şi răspundere”, a scris romanul Intrusul,
care apare în anul 1968. Tot în acelaşi an se publică, în volum, drama Martin
Borman.
Marin Preda este ales vicepreşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor,
iar romanul Intrusul primeşte premiul de proză al revistei „Viaţa românească”.
În 1970, se înfiinţează editura „Cartea Românească”, iar Marin Preda
este primul ei director. Anul următor editează Imposibila întoarcere, culegere de
articole, amintiri, eseuri, note, al cărei nucleu l-au constituit colaborările
scriitorului în anul precedent în revista „Luceafărul”, în cadrul rubricii
„Săptămânal Marin Preda răspunde la o întrebare”.
Romanul Marele singuratic, care ia premiul de proză al Uniunii
Scriitorilor, apare în 1972. Volumul „Convorbiri cu Marin Preda”, de Florin
Mugur, apare în 1973 şi conţine o serie de interviuri, aducând preţioase
informaţii legate de procesul de creaţie, amintiri, consideraţii generale despre
istorie şi rostul artei.
În 1974, Marin Preda este ales membru corespondent al Academiei
RSRS, secţia de ştiinţe filologice, literare şi artistice, iar un an mai târziu, apare
primul volum al romanului Delirul, întâia încercare de reconstituire literară
eliberată de poncife a unei epoci tragice din istoria poporului român. În 1977,
apare Viaţa ca o pradă, primind premiul pentru publicistică al Uniunii
Scriitorilor, iar în 1980, apare romanul în trei volume Cel mai iubit dintre
pământeni, ultima operă a lui Marin Preda care cunoaşte un copleşitor succes de
critică şi de public.
La 16 mai 1980 Marin Preda se stinge din viaţă.
3. Consideraţii generale asupra operei.
Moartea neaşteptată a lui Marin Preda, la nici 50 de ani, încadrează
opera sa între 1948 – anul apariţiei volumului de debut Întâlnirea din pământuri
– şi 1980 – anul apariţiei ultimei sale cărţi, Cel mai iubit dintre pământeni.
În această perioadă, prozatorul a străbătut trei perioade distincte,
caracterizate printr-o structură circulară şi ascensional-calitativă.
Pregătită de şase ani de căutări, de experienţe diverse şi acumulări, întâia
etapă se aşează între anii 1948 – 1959. Este epoca operelor exemplare şi,
exceptând Desfăşurarea, esenţial biografice. Cu rezultate spectaculoase,
prozatorul valorifică experienţa copilăriei şi, parţial, a adolescenţei, limitându-şi
zona de inspiraţie, cu irelevante excepţii, la mediul rural.
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Unele nuvele din Întâlnirea din pământuri vor fi absorbite în Moromeţii.
Este vorba despre O adunare liniştită, cu formidabilul narator Patanghel, viitorul
Ilie Moromete, şi de Dimineaţă de iarnă, cu figura lui Moromete şi a fiilor săi.
Următoarea perioadă, jalonată de anii 1960, când romancierul redactează, într-o
formă primară, Risipitorii, anul 1972, care-i aparţine Marelui singuratic şi al
elaborării volumului Convorbiri cu Marin Preda, constituie etapa formării
romancierului profesionist: patru romane, o piesă de teatru, două cărţi confesive
dau tonul creaţiei. Amintirea adolescenţei continuă să fie utilizată – Moromeţii
vol. II, Marele singuratic, dar notele caracteristice universului românesc sunt
date de caracterul imaginar preponderent. Originalitatea romanului Moromeţii
stătea, fără îndoială, în noua viziune a lumii rurale.
Risipitorii este romanul unor energii disponibile, experimentând politica,
ştiinţa şi tehnica, aventura sentimentală şi cerebrală, riscul, indiferenţa de eşec,
dezgustul de viaţă, ca şi nevoia de ideal, rivalitatea şi solidaritatea. Umanităţii
rurale îi este alăturat spaţiul citadin şi o problematică complexă se revarsă în faţa
celor două lumi.
Anunţată de lectura completă a marilor romancieri străini de limba
franceză, sau traduşi în limba franceză, etapa a fost închisă prin reparcurgerea
operelor fundamentale: Shakespeare, Racine, Molière, Voltaire, Stendhal,
Dostoievski, „peste cinci mii de pagini din Balzac”, Tolstoi, Sadoveanu, Ion şi
Mateiu Caragiale, Bacovia, Rebreanu.
Marcată, în timp, de intensiva documentare efectuată la Biblioteca
Academiei Române, între lunile ianuarie şi martie 1973, cea de-a treia perioadă
se deschide cu romanul Delirul. Perspectiva se lărgeşte grandios, amploarea
viziunii sugerând-o pe acea a lui Tolstoi din Război şi pace. Dacă în perioada
anterioară destinele individuale (Risipitorii, Intrusul) sau ale unei clase sociale
(Moromeţii, vol. I şi II) se străduiau să se armonizeze ori se înfruntau cu istoria,
acum fiinţa naţională a unui popor este asaltată de valurile seismice ale
„delirului”. Romanul valorifică experienţele morale, profesionale şi sociale ale
însuşi prozatorului, a cărui tinereţe este contemporană cu evenimentele
înfăţişate. Paul Ştefanu este Marin Preda, dar retrăieşte existenţa reală a
creatorului său şi, mai cu seamă, viaţa lui de vis.
O altă operă, care impresionează lectorul, este Cel mai iubit dintre
pământeni, carte a unei conştiinţe vii.
4. Marin Preda „par lui-même”
Marin Preda este un scriitor fundamental şi prin lumea imaginară pe care
a creat-o şi prin modul în care a realizat relaţia dintre realism şi naturalism.
Acesta ne-a lăsat destul de multe titluri, procesul meditaţiei sale fiind unul foarte
important: Întâlnirea din pământuri, iar în perioada 1942 – 1948, 17 proze în
presă, variante ale aceluiaşi text.
Autorul a fost o prezenţă discretă până la un moment dat în literatură, el
intrând în literatură aproape de bunul simţ, nefăcând compromisuri cu acea „eră
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a ticăloşilor”. Observator extraordinar al convulsiilor interioare, redă dreptul de
cetate al limbajului oral într-o proză realistă şi chiar naturală.
În nuvela Întâlnirea din pământuri observăm verbozitatea personajelor
şi o vocaţie auditivă. Marin Preda nu va face niciodată literatură de fotoliu, nu
găsim la el clişeele naturaliste, deşi mijloacele sunt naturaliste. A reuşit să ne
facă să înţelegem cum face din romanul rural o meditaţie morală, o interogaţie
morală.
Un alt element definitoriu este actul reflexiv, ce se va revărsa şi va
deveni unul din păcatele Celui mai iubit dintre pământeni. Interogaţia morală
este făcută aproape biblic. Marin Preda aşază lumea aceasta efemeră, afirmând
că Viaţa ca o pradă este „aventura conştiinţei mele”.
Marin Preda este un mare povestitor. El a făcut din literatura română
postbelică „un spaţiu absolut numai al său”. A acaparat acest teritoriu în
cunoştinţă de cauză, descifrând toată psihologia ţării în opera Salcâmul,
publicată în „Revista literară”. El dă dovadă de o maturitate a scrisului, de o
sobrietate care anulează orice eflorescenţă. Se spune că Marin Preda „gândeşte
mult şi scrie puţin”. El are muţenia, ştiinţa de a tăcea a textului, şi o mizantropie,
un soi de idiosincrazie, refuzând dialogul, trăncăneala, şi având o măsură de
sine, o cinste, un mod de a demonstra că proza înseamnă muncă. Această schiţă
îl situează printre romancieri, critica de specialitate, dar şi cititorii simţind
substanţa, puterea estetică a unui text aspru, care reprezintă o excepţie în
literatura vremii.
Proza cazurilor, a chinurilor măreţe, un rău paradoxal al unor personaje
împinse de demonismul psihic, îl situează printre naturalişti. Astfel, întâlnim
gesturi stranii, de exemplu, în Rotila, Nilă vrea să-şi omoare câinele, din care
rezultă puterea de persuasiune a cititorului într-o lume abisală, la fel ca în
Măritişul şi Petra. De asemenea, prozatorul are bunul simţ de a nu da răspunsuri
unice şi naive.
Cele mai frumoase femei din proza noastră postbelică sunt cele ale lui
Preda (Matilda). La Preda, femeile sunt un fel de călugăriţe (vezi Ciuleandra),
putând aminti cu respect de mama Moromeţilor.
De asemenea, este unul dintre puţinii scriitori care nu dă importanţă
naturii înconjurătoare. Preda este rece de dragul reliefării condiţiei umane, nu-şi
pleacă urechea la sensul lumii naturale, este moştenitorul, şi aici, a perspectivei
ţărăneşti, pragmatice. Acesta pune accentul pe amănuntul semnificativ (Viaţa ca
o pradă, Imposibila întoarcere).
„Soarta mea s-a decis ignorându-ma” afirmă scriitorul, putând completa
cu faptul că el este autorul cel mai neliniştit, deoarece nu povesteşte doar
amintiri, ci lucruri care l-au neliniştit, elaborând o „proză a realismului
neliniştit”. Marin Preda îşi mută angoasele, presimte marile cataclisme rurale,
precum dezrădăcinarea, el urmăreşte un lucru care a avut loc, dar care putea să
nu aibă loc şi în clipa aceea te gândeşti la alternativă. Autorul are un mod anume
de a urmări, dintr-o perspectivă demnă, o formă de hibrizi, deoarece neliniştea
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pune lumea respectivă sub semnul întrebării. Se gândeşte la ce s-ar fi întâmplat
în absenţa „colectivizării”, de exemplu.
Funcţia pe care o are fiecare scenă este aceea de a pune lumină în
amintirea pe care o păstrăm, rezultând o diversitate în semnificaţii, prezentă în
operele sale.
Neepuizând întregul conglomerat de amintiri, Marin Preda te lasă veşnic
cu o foame de lectură, această neactualizare a întregului potenţial de semnificaţii
fiind transformată în vocaţie.
Preda ştie să lucreze cu absenţa, cunoaşte primejdia plenitudinii, creează
goluri în proză (vezi Umberto Eco). Într-o proză română postbelică, suferind de
maniheism, de tezism, Marin Preda scapă tutelui. El scrie o literatură
fundamental tragică şi, totuşi, atitudinea este una de nonşalanţă. Exprimă mereu
o speraţă nestrigată, neexpusă retoric, o măiestrie a intuiţiei de care vorbea
Sorescu.
Simţim că răul poate fi înfrânt şi netezeşte asperitatea confuziilor. Dar,
printr-o artă a dozării extraordinare îşi lasă în conştiinţă un fel de angoasă, de
spaimă. Este un scriitor care-ţi protejază psihicul şi, în acelaşi timp, ţi-l răneşte.
Are simplitatea cea mai complexă din epicul românesc. Are un set de convingeri
cu care ne subjugă, este un prozator seducător (mizantropul seducător).
Este nepăsător cu noi, ca cititori, însă găsim şi o justificare morală
pentru acest lucru: te obligă să te fortifici singur în descoperirea de sine.
(capitolul III din Viaţa ca o pradă).
Nu are prejudecata spaţiului fundamental, eliminând zone ale realităţii,
iar temele pe care le întâlnim obsesiv în operele sale sunt: tema condiţiei umane
în lumea ţărănească, condiţia umană a intelectualului, condiţia morală a prozei.
Dar Marin Preda nu întoarce capul lumii celeilalte, ca alţi scriitori.
Creatorul nu are complexul omului de cultură. Simte deosebirea între ceea ce
înseamnă naivitate şi meseria pe care trebuie să o faci, profesionalismul în proză:
„Să moşteneşti obsesia cuiva”, „Sensul artiştilor este că există şi ne uimesc”.
Nu imaginaţia este forţa tutelară a acestui scriitor, ci faptul că realismul
lui Preda are mister la nivel lexical: magia realismului şi a interogaţiei, cunoaşte
forţa cuvântului care poate să fie ambivalentă, această duplicitate prinsă în
reacţia personajelor cu lumea. Societăţile totalitare stau sub semnul duplicităţii.
Toate aceste elemente, personajele, sunt aduse de Marin Preda în proză: „Omul
poate gândi simultan două lucruri care se băteau cap în cap”, „Apele, râurile,
bălţile nu-mi vorbeau, nu puteam mare preţ pe ele...”1.
Întâlnim în operele sale elemente precum: noncosmicitate („Singurul
lucru care mă făcea să rămân mut de fascinaţie era cuvântul rostit de oameni”);
absenţa naturii ca obsesie; noninteresul faţă de animale; obiectele care nu spun
nimic (vezi realismul lui Balzac, Flaubert), adică pragmatismul; pedagogia
scrisului, meseria scrisului, „existenţa” legată de auz; exprimarea spontană (care
1

Preda, Marin, Viaţa ca o pradă, Bucureşti, Curtea veche, 2010, p. 33.
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duce la oralitatea operelor); faptul că pune pe seama ticăloşilor „replici
memorabile”; faptul că îi place să marcheze această diferenţă a lui, un soi de
„nebun”, printr-o continuă semnificaţie; neîncrederea pe care o seamănă,
deformând concluziile trase mai înainte, aici fiind lecţia de violenţă a scrisului
lui Preda, care nu ne cruţă, el dând şi misterul şi încărcătura magică;
„sentimentul de neîncredere care ni se naşte în conştiinţă este adânc”;
neîncrederea ca o formă de eliberare de clişee, dar, mai ales, de presiunea
timpului tragic; abilitatea de a lucra cu abjecţie şi inocenţă; faptul că face din
inadaptare un răspuns în faţa tuturor formelor de opresiune a puterii; acest refuz
de a face concesie căilor, chiar regale, ale stilului epic românesc.
„Ce este comedia umană dacă nu opera unui om adaptat?” (vezi
2
Balzac) . Marin Preda, refuzând această adaptare, a avut şi şansa să nu facă acele
compromisuri ale contemporanilor.
În perioada 1948 – 1955, Marin Preda a preferat să tacă. A refuzat orice
formă de subordonare a literaturii sale faţă de o lozincă, lozinca fiind catalogată
ca „magia literei moarte”3.
Marin Preda are capacitatea de a-şi recunoaşte eşecul4. El elimină toate
aceste îngroşări, exagerări (tautologia din punctul de vedere al conţinutului). Îi
place Steinbeck, dar reţine fundalul forţat, cu un bărbat care suge lapte din sânii
unei tinere frumoase, iar în ceea ce priveşte finalul romanului, şi-l amână cu o
respiraţie: Mai e şi mâine o zi.
Este un om care are nevoie de tandreţe, o recunoaşte atunci când este
realizat estetic, are împotriviri faţă de literatură în sensul de literaturizare5, ştie să
apeleze la o scriitură pe capitole scurte („Ce o să scriu?”), prezintă întrebări care
primesc un răspuns în care este angrenat cititorul.
De asemenea, Marin Preda are această conştiinţă de „a se pune în locul”,
sintagmă preluată din La Bergere. Scrie „inteligibil” şi transparent , fiind adeptul
unei perinităţi, al unui bun simţ, fiind credincios cititoului şi având alergie la
modă6.
Are însă şi obsesia vieţii. Marin Preda nu şi-a refuzat viaţa ca atare.
„Viaţa nu e un cal mort” şi, acest lucru este vizibil şi în viaţa sa ca scriitor, el
construindu-şi o viaţă a creaţiei şi o morală a acesteia.
Nu este complex prin multitudinea ideilor, ci prin densitatea lor. Aceste
câteva idei la el sunt nişte idealuri, nu neapărat personale, ci moştenite de la tatăl
său. „Omul să rămână om, să n-o ia razna împotriva altora şi să stea la plugul lui
dacă era plugar...”.
Are de asemenea oroare de navetismul conştiinţelor, de versalitate,
văzând în această mutare o mare vină.
2

Vezi proza rusească (Gogol, Dostoievski).
Boris Pasternak.
4
Vezi Marin Preda – Zaharia Stancu.
5
Vezi şi Thomas Mann, Hans Castorp.
6
Vezi Eugen Ionesco.
3
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Opinia faţă de legionari o întâlnim în cap. XIII şi XIV, însă Marin Preda
are o atitudine faţă de politică pe care opera lui o dezminte, având un interes
pentru destinul omenirii sub incidenţa politicii vremii. Există un risc minim al
scrisului: scriitorul care nu se află faţă de nicio parte a baricadei.
Întâlnim sentimentul posesiunii (Viaţa ca o pradă), mecanismul care îl
interesează: „Ce este un om”, reacţia la pierderea libertăţii/moralei, observând
faptul că nu se exteriorizează (de exemplu faţă de Gulliver). Este, în acelaşi
timp, un scriitor care ştie ce păcat este în creaţie, ostentaţia, discreţia, montarea
pe dedesupt fiindu-i proprii. „Mai târziu aveam să aflu că autorul român se teme
să fie sincer până la capăt”. Se consideră faptul că marea distracţie a prozei
româneşti este de a râde de natura umană. De asemenea, autorul pune pe seama
celorlalţi macularea personală.
Tema singurătăţii este singura care nu este chinuitoare din iubire, ci
chiar din pricina acelei singurătăţi (Cel mai iubit dintre pământeni), clipă în care
se fac şi cele mai mari greşeli.
Este şi o carte de moralist, deoarece continuă meditaţia asupra condiţiei
umane.
Are conştiinţa că întârzierea prea lungă a spiritului slăbeşte intensitatea
epicului. Marin Preda a urmat o igienă a creaţiei, neîntârziind asupra unei
singure idei epice (romanul rural, romanul urban). Din pricina aceasta, Preda are
şi răbdare (timpul). Aici vine această aşezare într-o vreme în care proza se mişcă
foarte repede. Dovadă este şi capacitatea permanentă de reviziune. Autorul a
ştiut să-şi aştepte ceasul apariţiei. „Nu ideile sunt interesante, ci oamenii care le
poartă”, lucru care duce la formarea de personaje memorabile.
Fiecare idee contează în măsura în care este purtată de un personaj care
devine acoperişul pe care şi-o construieşte. Ţinând cont de acest lucru, autorul
detestă laşitatea într-o lume obligată la laşitate. „Laşitatea face din noi nişte
viermi” (Hamlet).
„Răstignirea” este opera lui Hristos, dar este una morală şi fundamental
creatoare. Acest mit este simptomatic pentru Preda. A creat un permanent
cutremur în conştiinţa lumii, opera sa fiind modelatoare de conştiinţe.
Mimarea înţelegerii este o prefăcătorie ce a vărsat atâţia monştri şi atâtea
jumătăţi de măsură, încât s-au transformat în nişte duşmani activi, pe care îi
avem în noi. Aceasta este o vină foarte gravă. Literatura documentară a avut un
impact foarte mare şi, tocmai de aceea, operele sale au avut succes.
Marin Preda are capacitatea de a prefigura, de a anunţa curente, modele,
este un defrişător. „Eu nu voiam să scriu roman social, politic, mi se părea
plicticos...”.
Întâlnim o întreagă galerie de portrete în operele sale, mărturisiri,
destăinuiri, povestiri. Povestirea se transformă, brusc, într-o destăinuire care
sună, ca la Dostoievski, ca o fatalitate. Amintim, de asemenea, şi
comportamentismul american, ritmul firescului (William Faulkner). Imaginea
Bucureştiului, a librăriilor, a anticarilor, a redacţiei, legată tot de profunzimea
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scrisului. Preda a trăit într-o perioadă a campaniilor (de exemplu, împotriva
Istoriei lui Călinescu), se dezice de ele, ştie că sunt efemere. Autorul scrie la fel
şi proza – nonostentativ.
5. Marin Preda în context naţional
Ce este un scriitor naţional a spus-o foarte bine Titu Maiorescu în
legătură cu Vasile Alecsandri. Corifeul junimist consideră că poetul Pastelurilor
nu este mare numai pentru una sau alta dintre calităţile sale, ci pentru totalitatea
acestora.
Calitatea de scriitor naţional a fost preluată, apoi, de către Mihai
Eminescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi, în cele din urmă, de Marin
Preda.
Acesta, prin tematica sa majoră, semnificativă, prin problemele reliefate
şi chiar prin felul scrierii sale, devine reprezentativ pentru viziunea şi
sensibilitatea unui popor ce se recunoaşte pe sine, ia cunoştinţă de el însuşi prin
opera unui scriitor. Marin Preda detectează, mai întâi, sensibilitatea generală, o
cristalizează artistic şi o amplifică, după care, firesc, ceilalţi se regăsesc în
operele acestuia. Nu orice mare scriitor este şi scriitor naţional, dar Marin Preda
este, neapărat, un mare artist.
Întâlnirea din pământuri, cartea de debut a lui Marin Preda, prefigura, în
1948, o nouă literatură epică. Acest volum de nuvele era, evident, doar o
promisiune, dar una care, la mijlocul deceniului următor, avea să fie îndeplinită
peste orice aşteptări. Marin Preda coboară tot mai vizibil spre fondul naţional
specific, distanţându-se valoric de predecesori şi contemporani, totodată.
Dacă Liviu Rebreanu şi Mihail Sadoveanu au plăsmuit în nesfârşite
variante tipologia ţăranului transilvănean şi moldovean, Marin Preda dă viaţă nu
numai ipostazei regionale a tărâmului muntean, ci, concentrând şi adâncind
complexitatea timpurilor precedente, înfăptuieşte o structură caracteriologică
independentă şi, în acelaşi timp, reprezentativă pentru ţăranul român în genere.
Deschis tradiţiei, Marin Preda aşază marmura altei tradiţii. Apariţia, în
1955, a romanului Moromeţii, a fost ca o ţâşnire din pământ a unei flăcări. Ea nu
a ars numai buruienile unei proze false, confecţionate după reţetarul partinic,
impus cu mijloacele administrative, dar s-a oferit pe sine, cu puterea coercitivă a
evidenţei, ca model de literatură adevărată.
Puţine opere literare româneşti au pătruns atât de adânc şi s-au
statornicit atât de temeinic în conştiinţa naturii. Critica nu a fost de la început
unanimă în aprecierea Moromeţilor drept unul dintre cele mai solide romane din
întreaga literatură română. Prin Moromeţii, Marin Preda a dat sentimentul că
proza românească contemporană se află strâns legată de marile ei experienţe.
Nu întâmplător romanul a fost raportat, în general, la proza românească
de inspiraţe rurală de la începutul secolului şi, în special, la Rebreanu. Moromeţii
pune, din alt unghi, problema pământului. Desigur, a avea pământ este un lucru
foarte important. Toată lumea invidiază, în Moromeţii, pe cei cu două sau trei
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loturi. Dar pământul nu mai are forţa despotică, demonizată, din romanul lui
Rebreanu.
Marile opere au un timp al lor, care este cel al valorii, şi, din faptul că
Moromeţii prilejuiau rediscutarea cu intensitate a unor probleme fundamentale
ale literaturii române, s-a născut şi încrederea în valoarea, verificată azi, a
operei.
Viaţa ca o pradă deschide spre operă noi căi de acces fiindcă, dincolo de
valoarea ei literară şi, desigur, românească, este, indiscutabil, un laborator.
Scriitorul a simţit că trebuie să ne dea nouă, cititorilor săi, anumite explicaţii, să
ne introducă în secretele unei opere atât de larg cunoscute şi recunoscute – ceea
ce şi facem.
Marin Preda, povestind istoria unei vocaţii, ne ajută să înţelegem multe
dintre secretele scrierilor sale şi multe dintre secretele artei şi ale artistului, în
genere. Marea abilitate a lui Marin Preda este sinceritatea. Viaţa ca o pradă este
scrisă sub semnul sincerităţii. Numeroase amintiri, memorii, jurnale au un
caracter static, opac, în timp ce Viaţa ca o pradă are, pe lângă curajul
sincerităţii, acest aspect viu-creator prin excelenţă.
Pentru a urni un roman care nu mergea deloc – şi care avea să devină
Moromeţii, Marin Preda porneşte de la schiţa sa, Salcâmul, pe care, dintr-un
sentiment nelămurit, nu o inclusese în volumul de debut, Întâlnirea din
pământuri. În viaţa ca o pradă, care este cartea unei cărţi, se întâlnesc câteva file
în care este „spus” procesul blocajului psihologic, cum, din aproape în aproape,
se deschide poarta spre un alt tărâm, care tărâm este, de fapt, o carte –
Moromeţii. Moromeţii pare să se constituie simetric prin opoziţia la Ion şi la
perspectiva umană a romanului lui Rebreanu.
Că Viaţa ca o pradă constituie romanul unei vocaţii sciitoriceşti este
indiscutabil, dar este tot atât de adevărat că este şi aventura unei conştiinţe –
procesul formării conştiinţei.
Un mare scriitor, cu atât mai mult un scriitor naţional, nu se poate
mulţumi să ne povestească întâmplări, fie ele şi foarte interesante şi adevărate pe
deasupra, ci el încearcă să-şi pună şi să rezolve, în felul său, întrebările esenţiale
ale existenţei. Dacă eroul cărţii trece prin întâmplări extrem de dificile cu o
linişte interioară uneori de-a dreptul stupefiantă, acest lucru se întâmplă pentru
că el este în posesia unei certitudini: vocaţia sa literară. Sigur că eroul şi
naratorul nu pot fi confundaţi, între ei iniţiându-se un mare spaţiu al realizării,
dar un scriitor nu poate extinde asupra eroului său o linişte pe care acesta nu a
avut-o.
Scriitorii nu pot reveni la tema vieţii de la ţară cu optica ţăranilor de ieri,
scrie Marin Preda în Imposibila întoarcere, ei trebuie să vadă lucrurile cu ochii
omului de azi, desigur fără a nesocoti valorile morale inalterabile ale lumii
satului.
Pe acestea le apără Marin Preda, ca şi valorile raţiunii, în genere, în
Delirul, roman întemeiat pe documente, dar şi trăit, al guvernării generalului
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Antonescu, memorial „Moromeţii”. Cartea conţine, alături de Bietul Ioanide, de
George Călinescu, viziunea cea mai adâncă a nebuniei tragice prin care ţara
noastră a trecut în întunecaţii ani 1940-1941, Intrusul putând fiind echivalat cu
Ciuleandra, iar Delirul cu Pădurea spânzuraţilor.
Căutând, mai întâi pentru sine, apoi pentru toţi, răspunsul la întrebările
existenţei, scriitorul accede la marea literatură care depăşeşte, întotdeauna,
literatura.
Naratorul lui Marin Preda nu mai izbuteşte să se identifice, precum acela
al lui Slavici, cu vocea colectivităţii. Armonia dintre motivările individului şi
acelea sociale ne apar mult mai dificil de realizat. Anumite tensiuni persistă
permanent sub forma unor distanţe de natură psihologică, etică, filosofică, ca în
Mara. În romanul lui Slavici, echilibrul era menţinut prin trecerea firească a
povestitorului dintr-un plan în altul, de la indivizi la obşte şi înapoi. O astfel de
soluţie îi este refuzată naratorului din Moromeţii. Moromete este cel din urmă
ţăran în acest roman al deruralizării satului. Colectivitatea zugrăvită în Mara este
relativ omogenă, ca şi aceea din Baltagul. S-a spus, mai demult, şi pe drept
cuvânt, că în centrul romanului Moromeţii se află problema paternităţii, a
raporturilor lui Moromete cu fiii săi, la fel cum în Mara o aflăm pe aceea a
raporturilor Marei cu copiii săi.
6. „Moromeţii” sub lupa analizei
Ceea ce a stârnit curiozitatea analitică este un aspect nedezvăluit prea
mult de critică. Este vorba despre dubla tragedie a Moromeţilor, în volumul al
doilea al romanului lui Marin Preda.
Opera lui Marin Preda nu a suscitat prea multe polemici şi, spre
deosebire de clasicii literaturii noastre, ea rămâne subiectul editării noastre
tocmai pentru că la fiecare lectură noi subtexte nebănuite ni se revelă împotriva
prejudecăţii ce se impusese, că înţelegerea ei nu ridică probleme prea mari.
Citate, adeseori, de critică pentru valoarea lor, ultimele pagini ale
capodoperei lui Marin Preda, Moromeţii, au fost însă mai puţin comentate ca
atare, cu toate că ele se disting prin densitatea de idei şi exprimarea impecabilă,
ce condensează câteva caracteristici ale romanului în totalitatea sa, pe care
exegeza le-a abordat, însă, dispersat şi fără o demonstraţie convingătoare şi pe
text, limitându-se mai ales la volumul I.
Ca şi Liviu Rebreanu, prin volumul al doilea al Moromeţilor (1967),
Marin Preda ne dă un roman de construcţie, unde fiecare cuvânt are locul său
bine stabilit, nu este deloc pus la întâmplare şi, la o lectură atentă, ne putem da
seama de semnificaţiile lor, dincolo de ceea ce vor să pară.
Iată începutul fragmentului pus în discuţie: „... Ah, nu mai pot dormi,
s-ar putea ca de aici înainte... Ce întuneric e sub pleoapele mele şi nu mai trece
nimeni pe drum să mă uit ca altă dată şi să adorm senin... Tată! De ce nu te-am
visat niciodată şi de ce mie nu mi te-ai arătat la fel ca mamei?”. Recunoaştem
propoziţii reluate pe parcursul volumului al doilea de Niculae Moromete, înainte
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de a adormi. Monologul său este, deci, între realitate şi ficţiune, într-un spaţiu
oniric, spaţiu în care se desfăşoară, în finalul Moromeţilor, un întreg destin de
om. Sunt momentele sale de dialog cu „eul” său în relaţie cu ceea ce se iveşte pe
acest „drum” fictiv. „Drumul moromeţian”, cum l-am putea numi, este unul
dintre motivele romanului lui Marin Preda, cu nenumărate simboluri. Este un
drum al cunoaşterii şi simbolizează un cod al desfăşurării romanului. Este un
drum al cunoaşterii, al vieţii în care destine se înfiripă şi se conturează. Ce se
întâmplă în acest context? Pe fundalul acestui drum (la care vom reveni de mai
multe ori) se proiectează tragedia tată – fiu, din volumul al doilea. Este limpede
că motivul neliniştii lui Niculae este remuşcarea ce o simte faţă de tatăl său,
atunci când acesta nu mai este, că fantoma tatălui îl urmăreşte în subconştient,
dându-i senzaţia de întuneric, că Niculae îşi cheamă tatăl în vis, pentru că altfel
nu mai este posibil, pentru a-şi recâştiga seninul somnului şi lumina ce se
proiecta pe drumul monologurilor sale.
În general, exegeţii au afirmat că Ilie Moromete este, în acest volum, un
personaj secundar. De ce atunci nu am putea caracteriza pe Niculae Moromete,
considerat personajul principal al acestei părţi, fără a pune în discuţie relaţia
dintre Ilie şi Niculae, personalitatea tatălui? Este, desigur, o lege a prozei, ca
personajele să se definească unele prin altele, dar Niculae nu poate exista ca
personaj fără Moromete tatăl (să ne închipuim puţin personalitatea personajului
Ion al romanului rebrenian fără Ana!) şi Ilie Moromete rămâne, şi în volumul al
doilea, eroul principal, dacă-l privim din acest unghi de vedere, şi anume, al
raportului său cu Niculae. Ilie Moromete şi fiul său trăiesc, în acest volum,
tragedia timpului şi, din acest punct de vedere, îi putem defini.
Niculae îşi continuă autointerogatoriul: „Eşti supărat pe mine că n-am
fost la căpătâiul tău când ai murit? Dar n-am putut veni, ca şi Sande, când ai fost
pe la mine cu el, mi s-a făcut rău când te-am văzut... Nu e adevărat că n-am ştiut,
a fost Ilinca pe la mine şi mi-a spus că ai căzut la pat dar eu am vrut să cred că
n-o să ţi se întâmple nimic, ca să pot să nu viu să te văd aşa cum eşti, adică tare
bătrân şi cu chipul morţii pe fată... Vezi, tot noi vrem să trăim, care rămânem, în
timp ce voi vă duceţi şi tot noi vrem ca voi să aveţi chipuri tinere, ca şi când o
viaţă întreagă nu ne-a ajuns cât s-a săpat în sufletul nostru...”7. De ce se
dezvinovăţeşte Niculae? Regăsim în acest fragment tragedia întoarcerii fiului
risipitor, o nouă interpretare modernă pe care Marin Preda o dă versiunii biblice.
Niculae acceptă să trăiască cu o iluzie, aceea că tatăl lui nu va muri, pentru a mai
putea să-l vadă, crezând că astfel o să-şi răscumpere toată tăcerea cu care îl
condamnase pe tatăl său când acesta avea mai multă nevoie de el. Niculae este
urmărit ca Hamlet de urma tatălui, alt mit reinterpretat modern, şi nu va putea
să-şi recapete lumina spiritului decât după împăcarea căutată cu înfrigurare.

7
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În vastul său studiu despre proza contemporană8, Cornel Ungureanu
afirmă: „Confruntarea dintre aceste două personaje, Ilie Moromete şi Niculae,
reprezintă cheia înţelegerii cărţii. Şi unul şi celălalt instaurează într-o lume a
dezastrelor imperiul inocenţei”9. Luată astfel, constatarea sa este foarte justă.
Mai întâi tatăl încearcă să-şi răscumpere greşala şi apoi fiul, când o face, este
prea târziu.
La un moment dat, Ilie Moromete caută (şi o face până la sfârşit) să
discute cu fiul său, după ce acesta se înstrăinase tot mai mult de tată, fiind retras
de la şcoală.
„– Cu tine vorbesc, nu cu dudul ăsta, zise Moromete văzând că Niculae
nu zice nimic.
– N-ai ce să vorbeşti cu mine, răspunse Niculae cu totul în treacăt,
aruncându-i tatălui o privire rapidă, de constatare, reluându-şi absorbit lectura.
– Te rog să mă crezi, continuă atunci Moromete cu un glas de parcă ar fi
fost sătul de convingere şi nu mai făcea decât să aleagă cu uşurinţă lucrurile pe
care avea să i le spună lui Niculae, te rog să mă crezi, repetă el, că sunt la curent
cu tot şi nu zic nimic. (...) Şi acum viu eu şi te întreb: dumneata cauţi ceva pe
lume! Ce?”10.
Este scena în care poziţiile celor doi sunt foarte bine puse în evidenţă.
Moromete este tot timpul preocupat de destinul fiului său şi o va dovedi nu o
dată, cu toată indifereţa sa simulată. El încearcă, şi o va face mereu, să înţeleagă
concepţia fiului şi, implicit, a lumii acestuia; nu rămâne deloc pasiv la noile
ideologii, fiind mereu preocupat de politică în acest volum. Şi luciditatea sa din
acest volum nu poate fi pusă la îndoială:
„– Ţi-am pus o întrebare, zise Moromete.
– Ce întrebare? A, da! Să ştii, zise Niculae, că asta nu te priveşte.
– Asta, zise şi Moromete, e cel mai lesne, să-mi spui că nu mă priveşte.
– Şi cel mai greu care e?
– Cel mai greu e să-mi răspunzi.
– De ce?
– Păi fiindcă nici tu nu ştii”11.
Iată, deci, „inocenţa” lui Moromete. El este primul şi singurul care îşi dă
seama de instabilitatea fiului, de greşelile sale. El afirmă categoric faptul că nu
ştia ce vrea nici el, ceea ce este foarte grav, dar să mai ştii şi pentru alţii, aşa cum
o cerea noua ideologie. Refuzul lui Niculae este refuzul la o întrebare pe care ar
trebui să şi-o pună sieşi.
„– Parcă dacă o să-ţi spun o să înţelegi tu mai mult de-o grămadă.

8
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– Spune tu, zise Moromete liniştit, şi vedem noi cine înţelege mai bine şi
cine nu.
– Bine, zise Niculae, îţi spun, dar cu o condiţie, dacă n-o să înţelegi, să
nu-mi ceri să-ţi explic şi să-şi vadă fiecare de treburile lui.
– Ei, spune, acceptă Moromete.
Urmă o nouă tăcere, după care Niculae deodată declară:
– Eu îmi caut eul meu.
Moromete se uită în altă parte. Era limpede că în ciuda simplităţii
cuvintelor, totuşi nu înţelegea. Uitase însă că în acest caz trebuia să se ridice şi
să plece”12.
Dialogul este convingător şi din el desprindem câteva idei în sprijinul
demonstraţiei noastre. Se înţelege că Moromete, cu disimulata sa uimire, nu
înţelegea cuvântul „eul”, dar sensul „căutării” îl înţelegea perfect. Spiritul său
lucid constată obiectiv că fiul greşea. Ce înseamnă această căutare fără un scop
sigur, fără un ideal, decât o căutare? „A nu şti ce vrei” nu este deloc bine,
gândeşte Moromete. Oricât se străduia el să priceapă ce şi unde caută Niculae,
„eul” său nu poate pentru că nici Niculae nu o ştia. Observăm, în structura
„interioară” a romanului, un strat aparent obiectiv, ni se dezvăluie cauzele
înfrângerii lui Moromete fiul (relaţiile lui cu sătenii, neînţelegerile din timpul
strângerii recoltei) şi un strat de esenţă mult mai profund: adevărata cauză este
de ordin subiectiv, moral. Şi aici se dezvăluie caracterul analist al romanului şi
talentul cu care o face Marin Preda. Ilie Moromete simte cel mai bine că Niculae
nu este pregătit pentru această lume pe care vrea să o construiască de la temelii
deoarece nici el nu ştie ce vrea şi acest lucru este pentru Moromete cel mai grav.
Cu o pagină în urmă el afirmă o frază memorabilă prin justeţea ei: „Felul cum se
poartă un om are, totuşi, rostul lui, domnule!”. Niculae întâreşte, surprinzător,
afirmaţia lui Ilie. Atunci când Moromete se face vinovat că îl retrăsese de la
şcoală şi îi spune necesitatea de a-şi urma şcoala, Niculae îi dă replica cu o
naivitate adolescentină:
„– Şi-aşa nu mai am nevoie de nimeni!
– Asta nu se poate, zise Moromete, cu cine o să trăieşti?
– Cu nimeni, zise Niculae. O să mă duc în pustiu, şi de acolo o să mă
întorc şi o să propovăduiesc”.
Totul i se pare lui Moromete, personajul principal, în continuare absurd
şi fără explicaţie logică: „Ce să propăvăduieşti Niculae? Crezi că nu e lumea
plină de propăvăduitori?”.
Pentru cine să propăvăduiască şi ce să propăvăduiască din pustiu?
Trebuie să o faci între oameni şi mai ales pentru oameni. Logica lui Moromete
nu este deloc lipsită de temei. Adică această nouă religie (ideologie), pe care
Niculae o susţine şi o învaţă din cărţi, se poate face aşa? Aceasta va fi şi
principala cauză a prăbuşirii sale, şi tatăl său, rămânând în prim-planul
12
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romanului, i-o prezice. Ne dăm seama foarte bine că Marin Preda are o viziune
filosofică extraordinar de subtil inserată în acest volum, asupra celor două
mentalităţi sociale, viziune proiectată în relaţiile dintre Niculae şi Moromte.
Dacă vrei să schimbi o lume, cum visa Niculae, ai nevoie, în primul rând, de
oameni şi de înţelegerea lor. Faptul că ne aflăm în perioada de început a noii
orânduiri, greşelile sunt iminente şi justificate. Ilie Moromete reprezintă
elementul stabil al vechii societăţi, şi nu pentru că ar fi fost un conservator
convins, ci, pur şi simplu, pentru că nu înţelegea această mentalitate şi, aşa cum
i-o explica fiul său, venea în contradicţie cu concepţii înrădăcinate adânc în
oameni.
„– Crezi, zise atunci Moromete, că omenirea asta, de când e ea pe
pământ, n-a ştiut să trăiască şi venirăţi voi s-o învăţaţi?!
– Asta în orice caz! răspunse Niculae.
– Adică voi sunteţi mai deştepţi decât tot globul? (...)
Niculae pufni:
– Şi ce te miri aşa? Sigur că suntem mai deştepţi.
– Cu Stalin în cap? ... zise Moromete şi pronunţă numele cum ar fi zis
Marin.
Şi se enervă brusc şi porni din loc, o luă încolo pe drumul de plan cu o
ţintă foarte precisă.(...)”13.
Ironia cu care sancţionează Moromete naivitatea şi netemeinicia fiului
său sunt evidente. Bine, nu înţelegea el această ordine, dar să-i explice Niculae!
Cum? Prin ce mijloace să-i explice, dacă el este în căutarea eului său? Utopia lui
Niculae reiese din patima cu care se avântă în această luptă fără a ţine cont de
structura oamenilor. („– Bine, zise Moromete, dar ce ţi-a făcut, ce-ai cu el?” îl
întreabă tatăl o dată; „Da' ce tu eşti raionul de partid? zise tatăl. Eşti şi tu un om
şi poate că o fi vrut şi el să-ţi spună ceva. (...) Ce-ai cu el, ce ţi-a făcut? Tatăl era
acum curios şi fiul lui răspunse agasat: – N-auzi că nu mi-a făcut nimic, nu-ţi
spusei? – Când îmi spuseşi?”). Drama sa, „efortul adolescentului de a răspunde
marilor întrebări ale existenţei”14, de aici rezultă. „Marea sa singurătate” nu va
dispărea decât atunci când se va realiza apoi tânărul notar, aşa cum îi prezisese
tatăl, în primul rând profesional, când îşi va da seama că misiunea sa este să-şi
ajute semenul. El se maturizează în această luptă cu toate pornirile tinereţii, în
această luptă dintre nou şi vechi, dintre trecut şi prezent. Dar drama lui
Moromete tatăl începe atunci când simte dureros că îşi va pierde singurul fiu, pe
care îl mai avea lângă el. Îl va pierde, pentru că îi desparte timpul şi, până în
ultima clipă a vieţii sale va lupta să micşoreze aceste distanţe. Dar pe Niculae şi
pe Ilie Moromete îi separă mentalităţile lor sociale. Întâlnirea lor devine, astfel,
„imposibilă”, iar lupta cu destinul, de care nu se pot detaşa, este tragică. Niculae
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şi tatăl său sunt doi „reflectori” ai unor mentalităţi sociale: şi unul şi altul trăiesc
o iluzie a timpului lor.
Vasile Popovici15 făcea această apreciere globală: „S-a afirmat despre
Moromete că ar fi victima propriilor sale amăgiri, că interpretarea dată lumii este
falsă. Este ea falsă?”. Fiul său va judeca mai târziu, din perspectiva propriei sale
ideologii, la fel ca Ilie Moromete într-o frază antologică: „Binele, domnule, reluă
Moromete de astă dată cu o voce schimbată în care simţirea lui proprie fusese
reprimată şi răzbătea iarăşi plăcerea lui pură pentru cuvinte, binele n-a dispărut
niciodată din omenire, repetă stârnind o înghesuită uimire pe chipurile tuturor”.
„Unde este amăgirea aici? Şi cum poate fi învinuit Moromete pe temeiul liniştii
sale dacă liniştea aceasta a fost clădită în ultimii ani ai vieţii pe o cumplită
nelinişte?” se întreabă îndreptăţit criticul.
Ambii, şi fiu şi tată, trăiesc intens o dramă a singurătăţii. Ei se
depărtează sufleteşte tot mai mult, pentru că Niculae nu înţelege cât îi era de
necesar tatălui său. Moromete îl caută tot timpul să discute cu el, dragostea sa
paternă se doreşte împărtăşită într-un ultim efort de a stabili contact cu fiii săi.
La astfel de răspunsuri se vede că Moromete se stăpânea din răsputeri să nu uite
că era fiul cel care îi spunea aceste lucruri, şi nu un duşman, şi că urmările
schimbului de cuvinte să nu ajungă acolo în adâncul lui unde întotdeauna se
luptase să fie linişte şi nu cumva din pricina a ceea ce se întâmpla pe lume să-şi
îndepărteze de tot şi pe acest băiat, desfăcea braţele ca şi când s-ar fi lăsat
răstignit pe aceste mari neînţelegeri ale acestor timpuri, numai să nu se supere
copilul, şi spunea: „Nu ştiu! Dacă nu ştiu, nu ştiu! De ce să zic că ştiu, când nu
ştiu?!”. Ceea ce încearcă Moromete este imposibil, până la urmă, el vrea să
împace timpul cu concepţia sa şi cu sentimentele sale. Faptul că îşi crescuse şase
copii şi acum rămăsese singur, când oamenii au cel mai mult nevoie unii de alţii,
nu înţelege Niculae. „Prizonier parcă fără scăpare al elementelor şi al lui însuşi”,
cum ni-l prezintă autorul, Moromete îşi va duce drama până la sfârşit într-un
mod tragic, dar de o demnitate ce îl înalţă peste platitudinea micimii omeneşti; el
dorise să scoată, din copiii săi în primul rând, oameni, şi aceasta îi dă o măreţie
tragică, demiurgică. Niculae va înţelege prea târziu acest lucru. Dar ceea ce ne
propunem este să demonstrăm modul cum realizează Marin Preda tragedia
moromeţiană.
Imaginea tatălui, întocmai ca în tragediile shakespeariene, îl urmăreşte
pe Niculae, înnegrindu-i lumina liniştii sale! „Un an de zile nu m-am gândit la
tine după ce te-ai dus, crezând că e mult mai bine ce fac împotriva uitării, fără
să-mi dau seama că întunericul năvăleşte tot mai negru în serile mele, peste
mine...”. Visul mamei sale este cel care declanşază, la cote maxime, drama sa
înăbuşită. De ce încercase oare să-l uite? Pentru că Moromete se crezuse „centrul
universului”, retrăgându-l de la şcoală, pentru că nu putea să se adapteze noii
15
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religii, ca orice ţăran adevărat din generaţia sa, cu o concepţie de viaţă
înrădăcinată adânc? Problema rămâne deschisă, dar credem că răspunsul cel mai
convingător îl dă soţia sa, Catrina, şi apoi Moromete însuşi: „Fusese el
necredincios, adăugase mama, dar singurul lui păcat în afara necredinţei şi a
rătăcirii din urmă nu fusese decât trufia, prea credea că n-o să mai moară
niciodată, şi ar fi vrut să ştiu dacă Dumnezeu l-a iertat...”16. Trufia sa nu era
decât demnitatea omului liber de a nu se pleca în faţa nimănui. Tot orgoliul său
îl va face să afirme, într-una dintre ultimele sale clipe, de luciditate: „... eu
totdeauna am dus o viaţă independentă”. Să fii un om liber toată viaţa, să ştii
să-ţi păstrezi această libertate, nu este puţin lucru şi dovedeşte o personalitate
remarcantă. Dincolo de moarte nu-ţi rămâne decât trufia ta de om liber, pentru că
în viaţă toate sunt trecătoare, instabile, şi, cu atât mai mult, când rămâi singur.
Descifrăm apoi, în finalul de tragedie umană, mai multe motive ale
romanului lui Marin Preda, care ne dezvăluie o întreagă lume şi destinele ei. Cel
mai relevant este, desigur, drumul, şi despre el s-a discutat foarte puţin. Drumul
reprezintă începutul şi sfârşitul romanului şi, între drumul vieţii şi cel al morţii,
se desfăşoară destinul unei lumi. Drumul reprezintă, pentru personajul principal,
Ilie Moromete, ieşirea din contingent, din ocupaţiile obişnuite ale oamenilor,
înseamnă vederea pe care Moromete o aruncă asupra lumii (se pot face şi
asemănări cu simbolul întâlnirilor din poiana lui Iocan): „ ... arăta foarte senin şi
se uita pe drum ceasuri întregi, exact ca pe vremuri, fără să aibă adică nevoie de
nimic din afară ca să se simtă trăind”. Prin aceasta se individualizează, de fapt,
figura lui Moromete. Drumul său este un drum al cunoaşterii şi un drum al vieţii:
„Moromete ieşea afară sau se ridica de unde era şi o lua spre poarta de la drum
ca spre poarta mântuirii: dincolo de ea era lumea (...), putea să se ducă în lume şi
să scape”. Acest drum (sau şosea, potecă şi chiar grădină) reprezintă pentru
Moromete modul său de cunoaştere şi instrumentul cunoaşterii. Şi acest motiv se
altoieşte pe altul, ce simbolizează spaţiul închis, interiorul lumii satului, acela al
gardului: „Tulburată de plâns imaginea tatălui în acelaşi loc sub aceiaşi salcâmi
ai curţii, luând-o agale pe şosea. Stătea însă mereu cu spatele şi mergea exact ca
un om care e adevărat că al lui nu era numai ceea ce era împrejmuit cu gard, dar
şi peste rest cine îl împiedica să se uite?”. El priveşte, deci, şi dincolo de „eul”
său şi drumul îi defineşte starea de spirit: „... Moromete părăsi locul, se sculă şi o
luă dincolo spre grădină. Nehotărât, se întoarse şi se uită în mijlocul bătăturii.
Acum ce să fac eu, păru să spună, acum încotro s-o iau, spre poarta de la grădină
sau spre poarta de la drum?”. Copiii cred, la un moment dat, că „din pricina
drumului” îi este rău, pentru că umblă prea mult în loc să stea liniştit acasă. Dar
tocmai drumul este pentru Moromete ieşirea din contingent, dintr-un spaţiu
delimitat de înseşi condiţiile vieţii. Moromete este însetat de cunoaştere şi,
atunci când o ia spre drum, pleacă parcă să afle ce rost are viaţa aceasta. Chiar şi
atunci când simte că este foarte slăbit scapă din împrejurimile gardului, vrând să
16
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afle cât mai mult înainte de a muri, pentru că „timpul nu mai are răbdare”.
Drumul este independenţa lui Moromete. Moromete filosoful este ţăranul care
priveşte spre tainele lumii şi încearcă să-i decodifice sensurile cele mai
profunde, şi aici tragedia eternă a omului. „... şi o luă încet spre poarta de la
drum cu mersul lui ciudat care îţi spunea că de acolo de unde vine e greu să-ţi
spună ce-a fost, dar de-acolo de unde se duce s-ar putea să se întoarcă el cu un
rezultat... Ce rezultat?...”17. Sensurile umane şi eterne, intuite de Marin Preda în
cele două personaje, ni se dezvăluie surprinzător. Ce rezultat aduce Moromete
dincolo de drumul său? Viaţa este mereu o căutare spre dezvăluirea sensurilor
lucrurilor, oamenii au, totuşi, un rost pe pământ. Trebuie să ştii să-ţi faci viaţa
frumoasă, s-o trăieşti, dar să nu-ţi pierzi libertatea ta spirituală.
Şi aceste motive nu sunt singurele care sugerează tragedia moromeţiană.
Singurătatea şi tăcerea sa revin ca leitmotiv în viziunea fiului său: „Adică aşa
cum făcuse în partea din urmă a vieţii lui, când dădea de înţeles că singurătatea
şi tăcerea nu pot fi alungate de nimeni o dată ce au pătruns în inima omului şi că
nu-i mai rămânea decât trufia, pe care o păstrează şi dincolo de moarte, cu toate
că moartea se luptă cu noi să ne ia totul”. Aceasta este atitudinea pe care o
adoptă tatăl său în ultimii ani, retrăgându-se într-o singurătate tragică:
„Moromete se resemnase de mult să lase să curgă astfel peste capul lui această
ploaie de ameninţări şi învinuiri. Nu mai zicea nimic, tăcea şi asculta cu privirea
albă, rătăcind pe lucruri care nu erau acolo şi nu se vedeau şi din când în când
doar tresărea, dar foarte slab, luptând cu mâhnirea şi tristeţea. Ce mai putea să-i
facă acestui băiat?”. Ce poate fi mai emoţionant? Singurătăţile tatălui vor reveni
obsesiv în memoria fiului său ca un semn parcă al sorţii, el nu poate fugi de
singurătate şi, din nou putem pune în discuţie relaţia destinului tragic al lui
Niculae şi Ilie Moromete.
Cei doi se împacă, merg alături, dar cu capul în pământ, sunt împreună
dar tac, altă dată mai comunicau, şi mai ales sunt singuri pentru că îi desparte o
distanţă incomensurabilă, un drum fără întoarcere. Sunt împreună, totuşi, doar
într-un spaţiu fictiv, în acea lumină a verii cu infinite simboluri ale vieţii şi
morţii: „Moromete ieşi pe podişcă şi Niculae porni alături cu fruntea în pământ...
Văzuse că nu vrea să se uite la el...”. Fiul îşi recunoaşte astfel vinovăţia. E
târziu? Dacă ne gândim că Moromete nu mai există, este târziu, dar dacă privim
lumina proiectată asupra singurătăţilor, lumina verii, într-un simbol al
solidarităţii umane dincolo de conflictele sale la fel de fireşti. Liniştea lui
Niculae nu poate veni, decât dacă va merge alături de tatăl său, chiar în
imaginaţia sa. Şi Moromete îl iartă, îl laudă pentru prima dată, dar în celălalt
tărâm.
Singuri în „lumea veşnicei veri” este metafora revelatorie a finalului
moromeţian. Lumina lor veşnică este situarea în eternitate a figurii lor şi a
simbolurilor umane ce le întruchipează. Este lumina de vară ce inundă întreg
17
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romanul lui Marin Preda, lumină sub care îşi proiectează Niculae copilăria sa,
dar şi întâlnirea „dintre pământuri” cu tatăl său: „În acea clipă Niculae văzu cum
stratul gros de întuneric (în care gândurile lui se înlănţuiau cu acea tărie care
alungă totdeauna somnul şi nelinişteşte sufletul) se dă la o parte dinaintea
ochilor lui asemeni unei uşi şi în lumina veşnicei zile de vară care scălda
bătătura şi salcâmii de acasă apăru chiar tatăl său din gradină”18. Şi acest motiv
al luminii are mutiple simboluri: este lumina verii copilăriei lui Niculae (şi
corespondenţe se pot face cu imaginea luminoasă ce o proiectează Nică asupra
Humuleştilor), dar este şi lumina veşnică, deci eternă, în care este proiectată
singurătatea celor doi, lumina tragediei Moromeţilor.
Iertarea tatălui reprezintă, pentru Niculae Moromete, purificarea sa,
purificarea prin suferinţă: „Tată! şopti deodată Niculae şi, în aceeaşi clipă simţi
cum se năpusteşte asupra lui din adâncul neştiut al fiinţei un val de duioşie
agresivă, care îi pipăi apoi gâtul şi începu să-l sugrume. Tată, tată, chemă el şi îşi
duse coatele la ochi hohotind. Unde te duci tu acum, încotro o s-o iei după ce
deschizi poarta şi o să ieşi iar la drum?...”19. Plânsul şi apoi râsul dimineţii ne
aduc din nou la simboluri umane, ceea ce îl făcea pe Eugen Simion să spună că
e „tot ce s-a scris mai mişcător pe această temă gravă în literatura română”20.
7. Concluzii argumentate
Surprindem, în finalul „Moromeţilor” (volumul II), sensuri etern umane
şi general valabile în tragedia umană, în fond, realizată în viziunea celor două
personaje: „Şi eu vreau să spun ca şi tine că binele n-a pierit niciodată din
omenire, dar că trebuie să ajungem să-l facem pentru toţi... Altfel crezi că
merităm să vedem lumina soarelui? Tată, mă auzi?”21. Niculae este, în acest
sens, aşa cum sublinia Cornel Ungureanu, „moştenitorul tatălui său, logicianul”.
Dar Niculae vrea să meargă mai departe, înlocuind scepticismul lui Ilie
Moromete cu o idee constructivă22. Niculae nu va mai susţine că nu are nevoie
de nimeni, că va trăi singur; maturizarea sa va însemna formarea pentru noua
ideologie în care îşi va găsi rostul şi sensul vieţii. Apoi, integrarea individului în
masă este o altă idee deloc neglijabilă în acest final: „Bun, bine, am înţeles,
mergem mai departe şi e şi ăla cu care ne întâlnim un om şi ăsta care stă pe loc
lângă stâlpul ulucii lui şi celălalt de la celălalt stâlp de la cealaltă poartă peste
drum, ca să nu mai vorbim de cel la care ne ducem, care e omul cel mai în
puterea cuvântului dintre toţi...”23. Drumul continuă, deci viaţa continuă şi
18
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trebuie să mergă mai departe pentru oameni şi printre oameni şi nu în pustiu, şi
nu oricum, ci într-o lumină veşnică de vară: Moromeţii este, cum spune Cornel
Ungureanu24, înainte de cuceririle tehnice ale personajului central, cucerirea
dreptului la puritate a prozei româneşti. Şi emoţia la citirea acestor pagini de
antologie ne-o dovedeşte plenar, iar sensurile ei profund umaniste nu se opresc
aici: „imposibila întoarcere” rămâne posibilă în prezentul nostru prin întoarcerea
sensibilităţii noastre către înţelegerea prozei lui Marin Preda, atât cât „timpul
mai are răbdare”.

A FEW STYLISTIC CONSIDERATIONS ON MARIN PREDA’ S WORKS
(Abstract)
This analysis encourages us to carefully read the most important work of Marin
Preda, Moromeţii. Even though the analytical emphasis is on this epic masterpiece of the
post-war period of the Romanian literature, we also include some references to other
works of the author, to foreign writers, but, first of all, we wish to re-evaluate the epic
qualities of the second volume of Moromeţii. The most important thing is how the author
„writes”, „sees” this uncertain historical period of our country.
Keywords: moral question, absence, amănunt semnificativ, nelinişti, absenţă,
inadaptare.
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Poporul român a conservat, în cultura sa tradiţională, un repertoriu bogat
de obiceiuri, rituri şi ceremonialuri, practicate, multe dintre ele, şi astăzi, în
virtutea unor credinţe şi a unui ansamblu de reprezentări şi de idei despre lumea
înconjurătoare. În mentalitatea societăţilor tradiţionale, cultura este un ansamblu
organizat de relaţii cu lumea şi cu Universul.
Omul tradiţional este un homo religiosus. El trăieşte într-un Cosmos
„deschis”, la care, raportându-se, şi-a cucerit locul în Univers. Aşadar, omul se
socoteşte un microcosmos, adică parte a creaţiei zeilor, întreaga sa viaţă fiind
omologată vieţii cosmice. Sacrul şi profanul definesc omul religios. Sunt „două
modalităţi de a fi în Lume”, cum le defineşte Mircea Eliade1 şi sunt determinate,
de fapt, de diferitele poziţii pe care omul le-a cucerit în Cosmos. Întotdeauna şi
oriunde, spiritul uman a înţeles sacrul şi profanul ca fiind genuri separate, două
lumi complet distincte, „energiile care se manifestă într-una din ele nu apar în
cealaltă la un alt nivel de manifestare: ele sunt de o cu totul altă natură”2.
Aşa cum arată Mircea Eliade, „sacrul echivalează cu realitatea prin
excelenţă, iar omul poate trăi doar „într-o lume sacră, deoarece numai o
asemenea lume participă la fiinţă, există cu adevărat”3. Actul manifestării
sacrului este, de fapt, o „ieşire din profan” şi este numită de M. Eliade
hierofanie4. Roger Caillois precizează sacrul ca pe „o categorie a sensibilităţii”,
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pe care se sprijină atitudinea religioasă5. Autorul vorbeşte, în lucrarea sa –
L' home et le Sacré –, despre ambiguitatea sacrului, subliniind faptul că el
provoacă, în acelaşi timp, atracţie şi teamă, fascinaţie şi spaimă, este pur şi
impur, sfânt şi întinat, iar ceea ce este mai înspăimântător pentru om e „le
mélange”6.
Lumea sacrului este, prin definiţie, o lume aparte, un domeniu al
primejdiosului şi al interzisului. În opoziţie cu Sacrul, lumea Profanului este cea
a vieţii cotidiene, a gesturilor care nu necesită prudenţă. Dar, împreună, Sacrul şi
Profanul se situează doar aparent în opoziţie, aflându-se, de fapt, într-o relaţie
permanentă de intercondiţionare7. Între lumea Sacrului şi cea a profanului se
instituie o relaţie destul de dificilă prin ea însăşi, deoarece presupune
circumspecţie şi iniţiere. Ea este posibilă în măsura în care profanul este
modelat, îşi pierde unele însuşiri, devinind, el însuşi, într-o oarecare măsură,
sacru. Existenţa celor două „lumi” în viaţa fiecărui individ trebuie să fie într-un
oarecare echilibru, deoarece Sacrul este, după cum spuneam, o lume a
periculosului, putând fi, încontinuu, invadată de profan. Reglarea raportului
dintre cele două stări se face prin intermediul ritului, formă de comunicare „în
care intervin reprezentările mitologice, care, deci, se plasează la nivelul sacrului
în virtutea credinţelor vechi ale mediilor folclorice”8. René Girard precizează, în
studiul publicat în anul 19959, coordonatele de existenţă şi de eficienţă ale
ritului, menţionând că acesta conservă violenţa pentru a captiva şi a fi eficient,
dar, în principiu, el are ca scop ordinea şi pacea. Ritul este, de fapt, rezultatul
comunicării iniţiatice cu Sacrul.
Pentru a da rezultate, actul ritual este legat de o serie de condiţii
speciale. Fundamentale sunt, în acest sens, condiţiile de spaţiu şi timp,
considerate două „categorii de ontologie mitică”, fără de care nu pot fi explicate
conţinutul, extensiunea şi valoarea altor categorii10 sau drept „două coordonate
care subordonează existenţa umană”11. Ambele au calităţi care pot influenţa
condiţia individului, dar, în egală măsură, şi comunitatea.
În cele ce urmează, ne propunem să urmărim diferitele ipostaze ale
locului şi spaţiului locuinţei în gândirea tradiţională, cu referire specială la
obiceiurile vieţii de familie (naştere, nuntă, înmormântare).
În gândirea primitivă, spaţiul era perceput ca spaţiu simbolic, legat de
evenimente individuale, de nevoi şi interese imediate. Treptat, spaţiul nu mai
5
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există pur teoretic, ci populat de puteri magice, demonice, divine, care pot afecta
calitatea acestuia, transformându-l într-un spaţiu instabil, ceea ce creează o
atmosferă de fantastic şi neprevăzut.
Pentru omul religios, spaţiul este lipsit de omogenitate. Prezintă, în
cadrul său, rupturi care determină deosebiri calitative între diversele părţi ale
masei sale. Aşadar, există un spaţiu sacru, deci „puternic”, semnificativ, şi alte
spaţii amorfe, lipsite de structură şi consistenţă12. Spre deosebire de gândirea
religioasă, pentru experienţa profană spaţiul este omogen şi neutru, fără a
prezenta diferenţieri calitative în structura sa.
În toate societăţile tradiţionale se observă o separare între spaţiul locuit
şi teritoriul înconjurător, necunoscut şi nedeterminat, perceput ca un mediu ostil,
impur13. Referindu-se la acest aspect, M. Eliade sublinia: „Aşezarea într-un
teritoriu înseamnă, de fapt, consacrarea lui. Când aşezarea nu mai este
provizorie, ca la nomazi, ci permanentă, ca la sedentari, ea implică o hotărâre
vitală, care priveşte existenţa întregii comunităţi. Aşezarea într-un loc anume,
organizarea lui, locuirea, sunt acţiuni care presupun o alegere existenţială:
alegerea unui Univers care va fi asumat prin creaţie… el face aşadar parte din
lucrarea sfântă a zeilor… După ce am desprins valoarea cosmogonică a
Centrului înţelegem mai bine de ce orice aşezare umană repetă Facerea Lumii,
plecând de la un punct central”14. Fixarea unui axis mundi permitea, ulterior,
extinderea în spaţiu a oricărui tip de locuire, fie ea permanentă sau provizorie.
Apartenenţa la spaţiul sacru este, după cum spuneam, fundamentală
pentru omul arhaic, acesta având o valoare existenţială. Mircea Eliade consideră
că „nimic nu poate începe, nimic nu se poate face fără o orientare prealabilă, şi
orice orientare presupune dobândirea unui punct fix. … Ca să trăieşti în Lume,
trebuie mai întâi s-o întemeiezi, şi nicio lume nu se poate naşte în «haosul»
spaţiului profan, care este omogen şi relativ. Descoperirea sau proiecţia unui
punct fix – «Centrul» – echivalează cu Facerea Lumii”15.
În mentalitatea satului românesc tradiţional, spaţiul este înţeles ca „loc”,
un loc concret, organic şi viu, cu anumite însuşiri, ceea ce îi creează o
individualizare şi o mare diversitate. Ernest Bernea nota faptul că, „spaţiul de
concepţie populară apare într-o multiplicitate de forme şi sensuri, încărcat cu un
potenţial ce se actualizează continuu şi într-un mod deseori neprevăzut. Acest
spaţiu, legat indestructibil de lumea reală, concretă, nu poate fi conceput ca o
abstracţiune, ci ca o adevărată substanţă vitală”16. Pretutindeni, el este străbătut
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Mircea Eliade, Sacrul ..., p. 19.
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de forţe spirituale active, care îi imprimă o calitate specifică: „Spaţiul este un
fenomen aparţinând lumii naturale dar şi celei spirituale”17.
În modul cum omul tradiţional gândeşte spaţiul şi, mai ales prezenţa
spaţiului calitativ, o categorie importantă o reprezintă satul, iar în cadrul lui,
casa. Ca şi templul sau cetatea, casa este centrul lumii pentru cei care locuiesc în
ea, este un loc, un loc bun, rodnic, cu calităţi specifice. Romulus Vulcănescu
afirma: Casa a devenit pentru român centrul microcosmic al activităţii lui
spirituale magico-mitice, în care se reflectă rânduiala macrocosmosului întreg.
Este incinta sacră în care autohtonul s-a născut, întocmai ca şi înaintaşii lui, în
care îşi duce traiul cu toate greutăţile vieţii, cu aspiraţiile, visele, datinile şi
tradiţiile neamului lui, în care, în cele din urmă, îşi va da sfârşitul”18. În lumea
tradiţională, a face casă înseamnă a construi un lăcaş sacru, unde se va derula
viaţa întregii familii19. De fapt, casa „reprezintă” lumea. În acest spaţiu sacru,
cum apare în concepţia omului tradiţional, nu putea să intre nimeni fără
permisiunea membrilor gospodăriei. Chiar în casa rămasă deschisă după
plecarea familiei gospodarului la muncă, conform datinei, niciun străin nu avea
voie să treacă pragul porţii, această încălcare fiind considerată ca profanare a
căminului.
Casa tradiţională este aceea pe care Romulus Vulcănescu o numeşte cu
prispă în horă20, deoarece prispa înconjura casa pe toate cele patru părţi. Cu sau
fără balustradă, prispa în horă era nu numai un element de arhitectură cu rolul de
a proteja pereţii exteriori, ci avea şi un rol de protecţie magico-simbolică. Se
constituia ca un spaţiu tranzitoriu între înăuntru şi în afară, în prispă
desfăşurându-se anumite activităţi magico-mitice, legate de sărbătorile
calendaristice sau familiale (naştere, nuntă, moarte etc.). Stâlpii de la prispă, pe
lângă simbolistica deja cunoscută, legată de verticalitate (ca axis mundi), datorită
ornamentelor în zig-zag, simboluri solare, în cruce, capătă şi rol de protecţie, de
trecere între două spaţii, asemenea pragului, uşii sau festrelor.
Spaţiul participă activ la tot ceea ce se întâmplă în interiorul lui. De
aceea, în felul de a gândi al omului tradiţional, se acordă o mare importanţă
calităţii acestuia. Nu tot locul este bun pentru săvârşirea unui act ritual, deoarece
fiecare loc are calităţi specifice. După credinţa populară, există loc bun şi loc
rău. Primul este benefic omului, iar celălalt generator de rău. Consecinţele
locului se pot manifesta la nivelul omului, atât în domeniul fizic, cât şi în cel
psihic. Însuşirile proprii ale locului din casă sunt diferite de cele din hotar, cele
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Idem, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Editura Humanitas,
1997, p. 113.
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Romulus Vulcănescu, Mitologie..., p. 452.
19
Pentru importanţa care era acordată ridicării unei construcţii în lumea tradiţională, vezi
Anca Ceauşescu, Credinţe, obiceiuri şi practici magice la construirea locuinţei, în „Arhivele
Olteniei”, Serie nouă, nr. 25, 2011, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 259-268.
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Romulus Vulcănescu, Fenomenul horal, Craiova, 1944, p. 190.
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din curte de locurile din holdă, la fel şi calitatea locului de la fântână sau de la
răscruce.
Centrul casei tradiţionale îl constituie vatra focului, considerată, la toate
popoarele indo-europene, spaţiu sacru de care se leagă numeroase credinţe,
practici şi obiceiuri. În calitate de simbol solar, care reuneşte oamenii prin
lumina şi căldura sa, dar şi locul unde se prepară hrana, vatra de foc a constituit
centrul de unitate al vieţii familiale. Simbol al permanenţei, ea exprimă, totodată,
„materializarea spiritului divin”, „un sanctuar asupra căruia este chemată
protecţia lui Dumnezeu”21.
În jurul vetrei gravita întreaga viaţă cotidiană, şi, împreună cu hornul,
după cum subliniază Romulus Vulcănescu, îndeplineau un rol hotărâtor în
activităţi magico-mitice-domestice: „Pe vatră se năştea prima dată ca să aducă
noroc, se bolea pe vatră sau pe cuptorul vetrei, se făceau vrăji de dragoste pe
pricipiul vetrei ridicate, se blestemau oamenii răi să nu mai aibă parte de
binefacerile vetrei. În Oltenia de sud colindătorii, numiţi piţărăi, cântau colindul
în casă scormonind tăciunii din vatra liberă cu bastonaşele lor înflorate”22 şi tot
pe vatră îşi aflau fetele de măritat ursitul prin aruncarea boabelor de grâu în
foc23.
Ca loc destinat producerii şi întreţinerii focului, vatra a deţinut, în
societăţile tradiţionale, un rol sacru. Ea a fost percepută ca simbol sau chiar ca
stâlp al statorniciei, un altar domestic, un punct de convergenţă a spaţiului intern
cu cel aferent locuinţei. Hornul, coşul de deasupra vetrei, reprezenta, în
mentalitatea arhaică, un loc de comunicare între spaţiul intern şi extern al casei,
un fel de „fereastră spre cer”, pe unde pătrundeau forţele benefice sau malefice
existente în jurul casei. Spre deosebire de uşă şi fereastră, vatra rămâne deschisă
permanent acestei comunicări. Vatra a fost descrisă ca „loc ce concentrează o
suită de activităţi casnico-gospodăreşti, dar şi cel mai propice demersurilor
menite să asigure continuitatea spiţei de neam, confortul material şi spiritual al
nucleului familial, armonizarea relaţiilor în cadrul mai larg al comunităţii,
captarea binevoinţei strămoşilor, împlinirea în sfera materială, îndeobşte
prosperitatea în toate palierele existenţei”24. În sudul judeţului Dolj, la
Mărăcinele şi Târnava, sunt menţionate vetre portative (cirimne) de formă
rotundă şi puţin adâncite25, cu funcţii similare. Vetre portative au existat din
21

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. III (P-Z), Bucureşti,
Editura Artemis, 1993, p. 273.
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Romulus Vulcănescu, Mitologie..., p. 451.
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Ştefan Enache, Viziunea românească tradiţională asupra lumii, Craiova, Editura
Sitech, 2001, p. 25.
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Marcela Bratiloveanu Popilian, Valori ale vetrei şi pragului regăsite în practica
populară din spaţiul carpato-danubian, în: „Ethnos. Revistă ştiinţifică de etnografie, folclor, artă
populară”, nr. 5, Bucureşti, 2004 (extras).
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op. cit., p. 43.
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preistorie, ele fiind găsite de arheologi în tumulii de la Vârtop şi Ghidici26, jud.
Dolj, la Bistriţa, jud. Vâlcea sau la Popeşti, jud. Giurgiu27.
Caracterul sacru al vetrei se regăseşte în diferite acte magico-rituale,
efectuate în cadrul celor trei momente importante din existenţa unui individ –
naştere, nuntă, înmormântare – numite de etnologul francez Arnold von Gennep
rituri de trecere28.
În satul nostru tradiţional, femeile năşteau, de cele mai multe ori, pe
solul familial al locuinţei, lângă vatră sau pe vatră, lângă cuptor sau pe cuptor, în
genunchi sau culcate pe pământ: „Năşteau acasă, pe pământ, jos”29; „Se năştea
acasă, lângă vatră. Punea fân. Mai punea o haină ca să nu fie rece”30. Acest
obicei, al naşterii pe sol (humi positio), a fost răspândit în multe zone ale lumii
(Asia Centrală, Africa, China, India, Brazilia)31, practica naşterii în contact
direct cu pământul perpetuându-se până la începutul secolului al XX-lea.
Încercând să dea o explicaţie naşterii pe pământ, omul tradiţional spune
că „pământul este sfânt” sau „omul este al Pământului”. La romani, divinitatea
Pământului era socotită ca fiind supremă, fiind considerată zeiţa fecundităţii şi
fertilităţii terestre (Tellus Mater, Terra Mater): „Pământul, glia, simbolizează
funcţia maternă: Tellus Mater. Ea dă viaţa şi o ia înapoi”32. În textele
ceremoniale familiale româneşti, Pământul-Mumă apare mitizat. Aşadar, el este
preţuit şi divinizat, aşa cum apare în legendele culese de Elena NiculiţăVoronca: „Pământul e sfânt; la pământ să baţi mătănii şi să te închini, să-l săruţi,
căci pământul ne hrăneşte şi ne ţine, din pământ avem hrana, din pământ avem
apa, pământul ne încălzeşte, pământul e mama noastră. «Băteţi mătănii şi
sărutaţi pământul, le zic eu la copiii mei, şi vă rugaţi să ne ţie că din pământ
ieşim şi în pământ avem să mergem»”33.
Semnificaţia contactului permanent al femeii cu pământul, în timpul
naşterii, ca şi aşezarea pe pământ a copilului, imediat după naştere, era de a
primi energiile sale benefice şi de a-şi asigura protecţia acestuia. Se pare că, la
venirea dintr-o lume (la naştere) şi la plecarea într-o altă lume (la moarte),
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pruncul şi muribundul au nevoie de o energie suplimentară oferită de PământulMamă34.
În societatea tradiţională românească s-a conservat sentimentul unei
„intimităţi materne cu pământul”. De fapt, în toate momentele fundamentale ale
vieţii, omul găseşte în Pământul-Mamă fie o sursă de energie vitală, fie o alinare.
De aceea, naşterea se făcea la vatra casei, pe pământ, pentru ca nou-născutul să
aibă de la început snagă (vlagă, vigoare) şi pentru ca Pământul-Mamă să-l apere
împotriva duhurilor necurate. Pentru a înţelege semnificaţia obiceiului aşezării
copilului direct pe pământ vom relua un exemplu, pe care îl preia Mircea Eliade
în Eseuri, din lucrarea lui Marcel Granet, Le Dépot de l'enfant sur le sol. Rites
anciéns et ordalies mythiques35. În China antică, atât nou-născutul, cât şi
muribundul sunt aşezaţi pe pământ, acesta reprezentând, de fapt, un prag:
„Pentru a te naşte sau pentru a muri, pentru a intra într-o familie vie sau
ancestrală (sau pentru a o părăsi pe una sau pe alta), există un prag comun,
Pământul natal. Nu e numai locul unde se inaugurează viaţa şi viaţa după
moarte, el este şi marele martor al iniţierii într-un gen de existenţă nouă: e
puterea suverană care decide succesul Ordaliei latente în această iniţiere...
Numai Pământul trebuie să confirme, de îndată ce un nou-născut sau un
muribund este aşezat pe el, dacă naşterea sau moartea sunt valabile, dacă ele sunt
percepute ca nişte fapte dobândite, fireşti...”36.
Aşadar, femeia năştea lângă vatră sau pe vatră, ţinându-se cu mâinile de
lanţurile coşului, iar nou-născutul era pus pe vatră, unde era ţinut, uneori, 3 zile,
până la venirea ursitorilor. Dacă femeia năştea în afara gospodăriei, la muncile
câmpului, copilul era adus acasă şi aşezat pe pământ, lângă vatră. Tot aici se
efectua, în unele sate din Oltenia, prima scaldă a copilului. Ca adăpost al
sufletului, după naştere, placenta era îngropată pe locul unde a născut femeia,
adică, lângă vatra focului sau în tinda casei (sub masă sau sub uşă), în pivniţă
sau în beci, împreună cu plante magice (usturoi, piper, tămâie, busuioc).
Semnificaţia ritualică a vetrei se regăseşte şi în momentul creştinării
copilului. În Oltenia, judeţul Dolj (com. Desa), „după ce veneau de la biserică,
moaşa lua copilul din braţele naşei, venea cu el la vatra focului şi-l dădea sus de
trei ori, şi-i spunea numele, până atunci copilul nu era strigat pe nume”37.
O valoare istorică şi culturală deosebită o are botezul copilului la vatra
focului, obicei care a putut fi reconstituit în Gorj. Dacă imediat după naştere
copilul murea nebotezat, atunci, înainte să moară, i se schimba numele,
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Anca Ceauşescu
_______________________________________________________________________________

346

adăugându-se la cel declarat la primărie şi un nume sfânt din calendar38. Botezul
se făcea de către moaşă, prin stropirea copilului cu apă şi busuioc, pe vatra
focului.
Tot atât de semnificativă este şi aşezarea muribundului pe pământ pentru
a-i uşura moartea: „Se punea pe pământ, când trăgea greu şi nu putea să moară”
(Dăbuleni, jud. Dolj, Câineni, jud. Vâlcea)39; „Nu putea să-i iasă sufletul dacă
era pe pat. O soră a mea, cum am coborât-o pe pământ, cum a murit” (Cireşu,
Isverna, jud. Mehedinţi)40. În spaţiul cultural românesc, explicaţia populară a
acestei practici, considerată a fi eficientă, este că acolo unde se naşte omul
trebuie să şi moară. În credinţa veche, pământul avea virtuţi regeneratoare. În
întreaga lume a fost răspândită ideea conform căreia oamenii mor pentru a se
întoarce în pământul matern, unde se nasc din nou şi se întorc la viaţă sub forma
unor tinere vlăstare. Dar, pământul avea această calitate înnoitoare numai în
spaţiile consacrate ritual prin întemeierea locuinţei. Aşezarea pe pământ nu se
făcea orinde. De regulă, se prefera pe vatra sau locul din imediata ei apropiere.
În epoca eneolitică, în aria culturii Sălcuţa a fost făcută o descoperire
interesantă, legată de felul în care societăţile primitive corelau spaţiul sacru al
vetrei cu anumite ritualuri de trecere. Din păcate, lipsa unor informaţii
suplimentare nu ne poate lămuri ce ritual anume practicau comunităţile
respective. La Curmătura, jud. Dolj, într-un nivel cu materiale ceramice de tip
Sălcuţa, s-au descoperit mai multe cuptoare de pâine, pe vatra unuia dintre ele
fiind aşezat, în poziţie chircită, un schelet de copil. Înmormântarea unui copil
într-un cuptor, în cadrul aşezării, reprezintă o situaţie deosebită, după cum
mărturisesc arheologii, care nu a mai fost întâlnită la ritualurile de înmormântare
specifice culturii Sălcuţa41.
Divina maternitate a pământului a fost păstrată şi în practicile de
însănătoşire a copiilor bolnavi. Aşa cum nou-născutul este aşezat pe pământ
imediat după păşirea sa în „lumea albă”, tot aşa, copiii care sunt bolnavi sunt
puşi pe pământ, uneori chiar îngropaţi. Ion Ghinoiu semnalează, pentru spaţiul
românesc, obiceiul de a simula moartea copilului bolnav, prin introducerea
acestuia într-o groapă săpată în pământ şi scoaterea printr-o alta apropiată
(naşterea simbolică), a unui copil sănătos42. Prin urmare, aveam de-a face cu o
moarte simbolică a copilului bolnav, prin intrarea sufletului pe o gură, şi trezirea
din nou la viaţă a acestuia, sănătos, prin ieşirea pe altă gură. Ritul echivalează,
aşadar, cu o a doua naştere.
38
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Riturile ce ţineau de caracterul sacru al vetrei sunt prezente şi în cadrul
ceremonialului de nuntă. În acest moment, vatra este locul de unde, mireasa,
privind în sus, se ruga ca să intre în stare binecuvântată. În judeţul Mehedinţi
(com. Cireşu): „Când ajung la casa băiatului soacra îi primeşte. Îi leagă cu un
peşchir peste mijloc, îi duce până-n tindă, unde este o masă rotundă cu o scoarţă
pe ea şi un pahar de apă în mijloc. O urcă pe mireasă pe masă, o învârteşte de
trei ori. ... Apoi mireasa se aşează pe vatră, adună tăciunii pe vatră, apoi i se dă
un copil mic pe genunchi. Aşa cum stau tăciunii pe vatră, aşa să stea mireasa la
casa ginerelui şi primul copil să fie băiat”43.
În societăţile tradiţionale, lumea este alcătuită din două jumătăţi care
formează sisteme spaţiale complexe. Între cele două lumi, lumea celor vii şi
lumea morţilor, există o relaţie complexă, care include comunicarea, dar, în
acelaşi timp, separarea, discontinuitatea. Limita de separaţie dintre cele două,
graniţa dintre ele, presupune însă şi existenţa unor „breşe”, care asigură
posibilitatea de comunicare între cele două lumi. Astfel de funcţii îndeplinesc
uşa, podul, tunelul, poarta. Structurarea spaţiului lumii de aici implică şi
complexa funcţionare a limitei, înţeleasă, atât ca întrerupere în continuitatea
spaţiului, cât şi ca delimitare magică. Riturile de trecere au scopul să
reglementeze raporturile dintre cele două lumi şi, totodată, să evite rămânerea pe
limita de separaţie dintre ele44. Există un întreg sistem de practici magicoreligioase, care întreţin buna stare şi rodnicia trecerii.
Din punct de vedere simbolic, o importanţă deosebită le era acordată,
alături de vatră, şi uşii şi pragului casei, prin acestea realizându-se trecerea de la
o stare la alta, dintre o lume necunoscută şi plină de mistere la cea cunoscută. Îl
întâlnim în toate societăţile, fie ele tradiţionale sau moderne, şi la toate tipurile
de construcţii, de la casele de locuit la cetăţi, temple sau biserici. „... toate aceste
uşi se deschid spre un demers transformator care duce la cella templului, la
Sfânta Sfintelor, la inima edificiului, el însuşi o poartă a cerului. Ianus, zeul
deţinător al cheilor porţilor solstiţiale, supraveghea misterele… La catedralele
noastre, Cristos binecuvântând reprezenta poarta ce se deschidea la miezul nopţii
pascale”45.
Simbolismul pragului este unul cu implicaţii profunde pentru viitoarea
existenţă. Este vorba despre un simbolism iniţiatic, care provine din rolul lui de
spaţiu de trecere între exterior (spaţiu profan) şi interior (spaţiu sacru). „Pragul
este graniţa sacrului, care ia parte la transcendenţa centrului”46. În acelaşi timp,
pragul simbolizează „despărţirea şi posibilitatea unei alianţe, uniuni sau
reconcilieri. Posibilitatea aceasta se împlineşte, dacă cel care soseşte este
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întâmpinat în prag şi introdus în interior; şansa realizării ei se îndepărtează, dacă
cel venit rămâne în prag şi nicio persoană nu-l primeşte”47. De aceea, în vechime
fiecare prag era împodobit cu toate semnele distinctive ale casei sau ale
templului. În credinţa romanilor, pragul avea un caracter sfânt şi, ca urmare, îi
dedicaseră un zeu propriu, numit Lummentinus, care apăra intrarea de puterea
forţelor malefice ori de răutatea oamenilor. În unele tradiţii, pe care le găsim
răspândite din Asia Centrală şi Siberia, până la populaţia şiită din Asia sau
triburile bambara din Mali, pragul casei sau al templului trebuie trecut fără a fi
atins cu piciorul. A trece pragul înseamnă a pătrunde în viaţa familiei, într-un
univers sacralizat şi a te aşeza sub protecţia stăpânului casei. De aceea, pragul
cere rituri speciale. Trecerea lui impune o purificare a corpului şi a sufletului.
O serie de credinţe şi practici magico-rituale, din ciclul obiceiurilor
familiale, reflectă caracterul sacralizat al pragului casei, rolul lui de depozitar al
tuturor energiilor celor care locuiesc în casa respectivă. Cele mai multe practici
magice, legate de prag, se regăsesc în cadrul ceremonialului de la naştere. Ca să
nască uşor, femeia gravidă trebuia să treacă peste pragul uşii, deoarece, în
credinţele vechi, „copilul putea veni ca un dar divin, fie din pântecele
Pământului, la trecerea femeii peste pragul uşii, fie din Cer, pe coşul casei”48. În
unele părţi ale Transilvaniei, „dacă o femeie nu poate naşte cu înlesnire, moaşa
dă de trei ori cu piciorul în uşă”49. Cordonul ombilical şi casa copilului se
îngropau, de asemenea, sub prag sau la un loc curat, în grădină, la un pom unde
să nu calce nimeni. Se are în vedere protecţia copilului şi a mamei, căci, conform
credinţei populare, dacă cineva călca locul unde au fost îngropate placenta şi
buricul copilului, va fi călcat în picioare şi copilul de toată lumea.
Ştefania Cristescu-Golopenţia descrie ritualul de „îngropare a sânului”,
un obicei practicat în satul Drăguş din Ţara Oltului, pentru ca lehuzei să nu-i
lipsească laptele50. Astfel, în pragul casei se face o gaură unde se îngroapă
câteva picături de lapte, trei boabe de piper, trei de tămâie, puţină sare şi o
bucată din cămaşa pătată, folosită la naştere. Gaura este astupată cu un dop de
lemn şi, în acest fel, se credea că femeia va avea lapte pe toată perioada alăptării.
Tot în Drăguş, până la sosirea ursitoarelor nu aveau voie să treacă pragul
persoane străine51. Pentru ca acestora să le fie permis accesul, trebuiau, mai întâi,
îndeplinite anumite ritualuri pentru protejarea mamei şi a copilului.
În riturile de naştere, pragul îndeplinea un rol complex, caracterul
sacralizat al lui fiind reflectat într-o serie de practici magice, care se efectuau
aici pentru a scăpa nou-născutul de diverse boli sau de anumite semne pe corp.
47

Ibidem.
Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale
Române, 1999, p. 53.
49
Artur Gorovei, Datinile noastre la naştere, Bucureşti, Editura Minerva, 1909, p. 27.
50
Ştefania Cristescu-Golopenţia, Drăguş – un sat din Ţara Oltului (Făgăraş).
Manifestări spirituale. Credinţe şi rituri magice, Bucureşti, 2011, p. 49.
51
Ibidem, p. 48.
48

Ipostaze ale locului şi spaţiului în gândirea tradiţională
349
______________________________________________________________________________

Romulus Vulcănescu descrie, pentru judeţul Gorj, un obicei practicat de către
familiile cărora le mureau mai mulţi copii52: pe prag se cumpănea cu un pietroi
ultimul născut. Pe scândura aşezată pe prag era aşezat, în interiorul casei,
copilul, iar în exterior, pe prispă, un pietroi. După cumpănirea pietroiului cu
copilul, pietroiul era dus în spatele curţii sau în afara ei, unde era înmormântat,
crezându-se, în acest fel, că ultimul copil, sortit şi el morţii, va scăpa.
În studiul său asupra credinţelor şi superstiţiilor poporului român, Artur
Gorovei consemnează următorul obicei, în legătură cu naşterea: „Dacă se naşte
vreun copil cu vreun semn pe corp, apoi e bine ca mama lui să-l ieie şi să se
aşeze cu dânsul pe pragul uşii pe când toacă şi trag clopotele pentru leturghie şi
să-l lingă de trei ori pe frunte zicând: precum trece sunetul clopotelor şi al toacei,
aşa să treacă şi semnul lui”53. În Drăguş, dacă pruncul se naşte cu anumite ticuri
ciudate, pentru a-l vindeca, mama îl alăptează pe prag, privind spre casă, în trei
Vineri54. Şi la botez, în practicile magice româneşti, pe prag se făceau anumite
rituri. În Oltenia, la întoarcerea de la botez, naşa dă copilul mamei peste prag,
zicând de trei ori: „Mi-ai dat un păgân, ţi-am adus un creştin”55. Naşa stinge
lumânarea pe pragul de sus al uşii56.
Riturile de prag sunt prezente şi în cadrul celui de-al doilea mare
moment de trecere – nunta. În cadrul acestui ceremonial, pe prag erau primiţi
mirii de către socri şi naşi. La intrarea în noua ei casă, mireasa trecea pragul
purtată în braţe de către mire: „Ginerele (mirele), când intră în casă, trebuie să ia
mireasa în braţe şi să o treacă pragul uşii”57. În tradiţia românească se proceda
astfel pentru ca mireasa să fie legată de casă şi să nu poată trece pragul în afară
singură, fără soţul ei. La romani, miresei îi era interzis să atingă pragul cu
picioarele şi era, de asemenea, purtă în braţe. Obiceiul avea ca scop să împiedice
mireasa să calce acest loc sfânt, închinat zeiţei casei Vesta, înfăptuind, în acest
fel, o profanare. Obiceiul este întâlnit şi în Asia, Africa, Europa.
În ceremonialul nunţii sunt evidente, de asemenea, la prag, riturile cu
sens augural. „Când se venea de la biserică, soacra primea mireasa în prag. O
punea să calce pe o pernă aşezată pe prag şi-i dădea să mănânce pâine cu miere
de albine” (Scorniceşti, jud. Olt)58; „înainte de a intra (mireasa cu ginerele) în
casă socrii mari îi primeau cu miere (sau zahăr) să le fie viaţa dulce” (Ghioroiu,
jud. Vâlcea)59. La Drăguş, Ţara Oltului, în Făgăraş, înainte ca mireasa să treacă
pragul şi să intre în noua ei casă, soacra îi pune în cap un blid cu orez: „Îl ridică
52
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la capul miresii ca să fie bună şi o întreabă: – Ce mi-aduci draga mamei? –
Dragoste şi voie bună!” 60. Ritul semnifică fecunditatea femeii şi prosperitatea în
noua ei familie.
Căsătoria tinerilor prin „fuga” acestora îmbracă aspecte proprii în
legătură cu integrarea fetei în noua ei familie. Pentru a fi acceptată, aceasta
recurge la mijloace magice: „Tânăra fugită arunca un ban de argint în casa
viitorilor socri, în momentul când le trecea pragul casei”61.
Simbolistica pragului apare şi în cadrul celui de-al doilea hotar biologic
al existenţei umane – înmormântarea. Marea despărţire, în concepţia tradiţională,
nu reprezintă încheierea definitivă a destinului individului, ci o trecere
ireversibilă din lumea celor vii în lumea celor „de dincolo” – o lume nu total
necunoscută, ca în momentul naşterii, ci o lume reprezentată printr-un model
imaginar. Înmormântarea încheie, în plan uman, o existenţă fizică, dar ea se
continuă în plan magico-ritual, ca o existenţă spirituală. „Moartea este
considerată suprema iniţiere, începutul unei existenţe spirituale”62. De aici grija
pentru ca despărţirea, trecerea şi integrarea în lumea „de dincolo” să fie perfecte
şi definitive, pentru a se evita reîntoarceri ale defunctului în lumea viilor (sub
formă de strigoi, moroi). În ceremonialul de înmormântare abundă o serie de
practici străvechi, accentul fiind pus pe secvenţele care marchează marea
despărţire şi pregătesc marea trecere.
Credinţa potrivit căreia „sufletul mortului”, după înmormântare, mai
sălăşluieşte pe Pământ, printre cei vii, este întâlnită pe întreg teritoriul locuit de
români şi, pe un spaţiu mult mai larg, în tot sud-estul Europei. Imediat după
deces, sufletul se odihneşte în interiorul casei în mai multe locuri, fie lângă uşă
sau deasupra ei, fie sub grinda tavanului, iar în exteriorul casei, în faţa ferestrei.
În Oltenia, la Unirea (jud. Dolj), timp de 40 de zile de la înmormântare, femeile
puneau după uşa camerei în care a stat decedatul, un pahar cu apă şi un colac
pentru ca sufletul să-şi potolească setea şi foamea63. La fel se procedează şi în
localitatea Cetate, din acelaşi judeţ, numai că, aici, obiceiul se rezumă doar la o
săptămână64. În Moldova, S. Fl. Marian consemnează obiceiul de a se pune un
ştergar la fereastă şi un pieptene pe prag, deoarece sufletul mortului vine după
trei zile după ce s-a despărţit de corp65.
O serie de rituri speciale sunt întâlnite la trecerea pragului, când
decedatul este scos din casă. În Oltenia, când se scoate sicriul din casă, acesta
este oprit pe prag. Aici, cei care purtau sicriul pe umeri simulau că-l trag când
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afară, când înăuntru în casă, adică se dă o luptă între cei care doreau să reţină
decedatul în casă şi cei care vroiau să-l scoată din casă. În comuna Ilovăţ, judeţul
Mehedinţi, „se punea tronul pe prag; cei ai casei stau în casă, cu spatele la mort,
trag tronul înăuntru şi zic: «Noi tragem de tine, tu să nu tragi de noi»; de trei ori
fac aşa; cei străini iau mortul şi-l duc la car”66. Un aspect interesant, asupra
căruia merită să ne oprim, este consemnat de către Romulus Vulcănescu, în anul
1938, în judeţul Gorj. Este vorba despre un alt rit de prag, mai complicat,
efectuat paralel cu ritul trecerii pragului prin lupta dintre purtătorii sicriului, şi
anume, „ritul ruperii cu dinţii a unei haşchii din sicriu, de către un membru al
familiei dintre cei ce purtau pe umeri sicriul şi scuiparea discretă a haşchiei în
sicriu, lângă mort. Ritul acesta, efectuat de o rudă apropiată mortului, simula
străvechea antropofagie funerară, care completa ritul ospăţului funerar din
coşciug”67. Gail Kligman consemnează, în Transilvania, obiceiul ca după ce
sicriul a depăşit pragul casei, uşa să fie închisă de trei ori, pentru siguranţa
membrilor familiei, care, deşi au dorinţa ca decedatul să se întoarcă, vor să
împiedice o asemenea eventualitate68. La fel şi la Glogova, judeţul Gorj, după ce
sicriul a fost trecut pragul, „se închid toate uşile; în uşa de la ieşire se loveşte cu
ciocanul de trei ori, să nu vină moroiul”69. În judeţul Dolj, există obiceiul ca,
după scoaterea sicriului din casă, să fie spartă oala cu care s-a tămâiat: „Când
iasă din casă, ciobul cu care se tămâie, imediat cum iasă mortul, o femeie îl
sparge. Dă cu strachina, ciobul, ce e, şi o sparge. Dă cu ea la pragul casei. Aşa
trebuie. Aşa se sparge”70. La fel, Ştefania Cristescu-Golopenţia consemnează
obiceiul şi pentru satul Drăguş71. Avem de-a face, de fapt, cu rituri speciale de
separaţie şi de protejare a celorlalţi membri ai familiei, care vor locui, în
continuare, în casa respectivă.
Un aspect interesant este descris de către Simion Florea Marian, pentru
Bucovina. În unele localităţi din această zonă a fost întâlnit obiceiul ca, înainte
de a trece cu decedatul peste pragul tindei, să-l lovească cu sicriul de trei ori, iar
în altele să atingă sicriul de câte trei ori de fiecare prag peste care trec cu
mortul72.
Fereastra casei îndeplinea şi ea un rol complex în riturile de trecere. Ca
şi uşa şi streaşina casei, fereastra nu este numai element de arhitectură, ea devine
deschidere spre exterior, care trebuie protejată de forţele ostile. Simbolurile
prezente în decorul ei (soare, cruce, şarpe, cap de cal) capătă tocmai această
funcţie.
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Simbolismul ferestrei provine din rolul ei de spaţiu deschis spre cer şi
lumină, de trecere între înăuntru şi afară, între intimitatea casei şi lumea
exterioară. „... ferestra simbolizează receptivitatea; dacă fereastra este rotundă,
este vorba de o receptivitate asemănătoare celei a ochiului şi a conştiinţei (ochi
de bou); dacă este pătrată, se referă la receptivitatea terestră în opoziţie cu
aportul cerului”73. Aşadar, fereastra reprezintă locul comunicării, al intrării şi
ieşirii; prin urmare, în mentalitatea omului arhaic ea acumulează puteri magice,
ca şi uşa şi pragul.
Fereastra joacă un rol important în ceremonialul care însoţeşte primul
moment al existenţei umane – naşterea. În Oltenia, se presupune că ursitoarele
vin în seara celei de-a treia zile de la naşterea copilului, la fereastră, şi, pentru ca
ele să poată intra, trebuie să se ţină deschise atât uşile, cât şi ferestrele casei: „A
treia noapte lăsa fereastra deschisă că vin ursitoarele şi femeia visa viitorul
copilului la miezul nopţii” (Prunişor, jud. Mehedinţi)74, „Ursirea avea loc la trei
zile de la naştere, la 12 noaptea, lângă copil veneau trei fete şi meneau viitorul
copilului. Intrau în casă pe fereastră” (Bărbăteşti, Păuşeşti, Vlădeşti, jud.
Vâlcea)75. S. Fl. Marian descrie o credinţă răspândită în satele din Moldova,
potrivit căreia ursitoarele vin la fereastra camerei copilului şi-i croiesc destinul:
„Cei mai mulţi inşi cred şi spun că ele (ursitoarele n.n.), după ce au sosit se
postează la fereastra casei, unde se află copilul, şi stând acolo încep mai întâi şi
întâi a-i toarce firul vieţii, şi anume, cea mai mare, adecă Ursitoarea, ţinând o
furcă în mână pune firul şi învârte fusul; cea mijlocie, adecă Soarta, îl toarce din
caierul prins la furca ce o ţine ursitoarea la brâu, şi-l învârteşte pe fus; iar cea
mai mică, adecă Moartea, ţinând în mână un foarfece pintre tăişurile căruia
trebuie să treacă firul, când voieşte, atunci strânge foarfecele laolaltă şi taie
firul”76.
În practicile magice româneşti, în momentul creştinării copilului, la
fereastră se făceau anumite rituri. În Banat, la ieşirea din casă pentru a pleca la
biserică, moaşa dă copilul pe fereastră zicând: „Cum se ţine fereastra de casă aşa
să se ţină şi pruncul de mă-sa!”.
Fereastra casei servea, în acelaşi timp, şi în rituri de împiedicare a unei
predestinări. Este vorba despre datul copilului de pomană pe fereastră (ultimul
născut dintr-o serie de copii morţi) şi de vânzarea simbolică77 a acestuia, o
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practică magică foarte veche, prin care se realiza schimbarea formală a părinţilor
copilului. La aceste practici magice recurgeau familiile care au pierdut mai mulţi
copii şi doreau să-l protejeze pe noul-născut: „De nu-i trăiesc copiii, pe copilul
ce i-a rămas îl vinde pe fereastră unuia norocos la copii”78 sau în cazul unor
îmbolnăviri: „Când un copil e apucat de boală grea i se schimbă numele
prefăcând o vânzare către altă femeie”79.
„Vânzarea” se făcea pe fereastră, pentru a evita ieşirea pe uşă, pe unde
ieşiseră şi ceilalţi copii morţi. Ca prag de trecere între sacru şi uman, între
necunoscut şi familial, fereastra reprezintă, după cum menţionează Narcisa
Ştiucă, o supapă a răului, capabilă să facă moartea să încurce drumul”80. În cazul
„vânzării” simbolice a copilului se simula, de fapt, o a doua naştere. Condiţia de
bază era ca nou-născutul să se vândă unei femei căreia îi trăiau toţi copiii şi erau
sănătoşi, în credinţa că, prin integrarea copilului (integrare simulată) într-o
familie cu un fond vital puternic, va fi influenţată şi sănătatea acestuia. Aşadar,
era simulată o vânzare-cumpărare. Femeia care-l cumpăra îi dădea un ban
mamei spunând: „Îţi dau un leu, dumneata să-mi dai copilul”, iar mama dădea
copilul pe fereastră zicând: „Uite, ţi-l dau, şi să ai noroc de el”81. Cu această
ocazie se schimba şi numele copilului, pentru ca moartea sau boala să nu-l mai
recunoască. Din acest moment, copilul spunea „mamă” şi acestei femei. Prin
urmare, devenea frate de suflet cu copiii acesteia şi nu se putea căsători cu ei. În
credinţa populară, semnificaţia acestei practici este aceea de a corecta o anume
stare de anormalitate şi de reintegrare în normalul firesc al existenţei.
Obiceiul vânzării simbolice este întâlnit şi în Moldova: „Când îţi mor
copiii, să-i vinzi pe fereastră altora şi cu banii ce-i iei pe dânşii să cumperi
lucruri de mâncare şi să le dai de pomană. Copiii se vând numai celor ce le
trăiesc băieţii”82.
Tot pe fereastră erau răpite fetele ai căror părinţi nu erau de acord ca
acestea să se căsătorească cu alesul inimilor lor. Există credinţa generală, la
români, că în acest fel se va pierde urma răpitorului.
Mai puţin prezentă în ceremonialul nunţii, simbolistica ferestrei apare şi
în cadrul celui de-al doilea hotar biologic al existenţei umane – moartea.
plecarea unui membru al ei. Această plată simbolică se face către rudele miresei (surori, fraţi,
mătuşi). Însăşi mireasa trebuie să „plătească” flăcăilor din satul ei, care au scos-o la horă, au dus-o
la jocuri etc. În cadrul ultimului episod al ceremonialului nupţial, şi anume acela în care este
scoasă cununa miresei, moment ce marchează schimbarea statutului social al acesteia, intervine,
din nou, practica magică a „vânzării simbolice”, deoarece voalul trebuia cumpărat de naşă „ca să
fie pomana ei”.
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După credinţa mai multor popoare europene, fereastra este locul pe unde iese
sufletul omului când moare83.
În spaţiul românesc, sufletul mortului este perceput ca o realitate
imediată şi obiectivă, ca o prezenţă în casă, ceea ce obligă familia la îndeplinirea
actelor necesare mulţumirii acestuia. Credinţa este deosebit de veche, fiind
atestată atât în textele funerare egiptene, respectiv în Cartea Morţilor din Egipt,
în spaţiul mediteranean (în Antichitatea greacă şi latină), cât şi în spaţiul trac (la
geto-daci). S. Fl. Marian consemnează, pentru Moldova, obiceiul ca în perioada
în care stă decedatul în casă, să se pună la fereastră un vas cu apă şi deasupra lui
un colac sau o bucată de pâine cu o lumânare, în credinţa că acolo se aşează şi
stă sufletul în decursul celor trei zile, până la înmormântare84. În tot acest timp,
sufletul celui decedat gustă din pâinea şi din apa de pe fereastră. În unele sate
din Bucovina există obiceiul ca „îndată după ce moare cineva, să se puie pe
fereastra de către amiază două pahare pline: unul cu apă curată, iar altul cu vin
sau rachiu, unde se lasă până după scoaterea mortului din casă; când se scoate
mortul, se caută la pahare, şi din care pahar e mai deşert, dintr-acea băutură se
crede că cere mortul ca să i se dea de pomană”85. Această perioadă, cuprinsă
între decesul confirmat oficial şi înmormântare, constituie, de fapt, o stare de
tranzit, prin care cel decedat trebuie să treacă înainte de intrarea în lumea „de
dincolo”86.
În credinţa multor popoare din Europa, fereastra, asimilată cu o limită,
ca şi uşa sau răscrucea, este departe de a fi un loc benefic. Dimpotrivă, ea este
locul unde se adună spiritele malefice, diavolii şi vrăjitoarele87. Pe aici pătrund
sufletele morţilor în casă. În nordul ţării există credinţa că „după nouă ani,
copilul avortat se-ntoarce la mama criminală, bate la fereastră şi-i cere cămaşă.
Aceasta nu poate scăpa de el decât prin demersuri magice complicate”88. În
Oltenia se spune că strigoii bat la geamuri (la fereastră): „Băteau la geamuri,
speriau oamenii” (Hinova, Isverna, jud. Mh)89. Pentru a fi alungaţi, se pune
usturoi la uşi şi la ferestre. În unele aşezări din Transilvania, pe fereastră sunt
scoşi din casă sinucigaşii90.
Din cele expuse până aici se poate desprinde, credem, însemnătatea pe
care omul tradiţional o acorda locului şi spaţiului, în general, şi spaţiului
83
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locuinţei, în special. În vechiul sat românesc, casa este văzută nu numai în sens
material, ci şi ca un spaţiu cu o mare încărcătură spirituală. Aşa cum am încercat
să arătăm mai sus, casa este un loc bun, rodnic. Spaţiul său interior este văzut ca
un loc cu calităţi specifice, calităţi care îl definesc şi care au influenţă deosebită
asupra vieţii omului.

DIFFERENT HYPOSTASES OF PLACE AND SPACE IN THE
TRADITIONAL BELIEF
(Abstract)
In this material, the author follows different hypostases of place and space in
the traditional way of thinking, on addressing the family life habits (birth, wedding,
funeral). For the traditional village man, the house is a sacred micro-space in which
arrive, through birth, children, grandchildren, great-grandchildren and leave, through
death, parents, grandparents and great-grandparents. The centre of the traditional house
is represented by the fireplace, considered sacred space. It was regarded as a symbol or
as a sign of steadiness, a domestic shrine, a crossroad between the internal space and the
dwelling one. From the symbolic point of view, a special importance is given, along with
the fireplace, to the threshold and the windows, seen as spaces for passing between the
exterior (profane space) and the interior (sacred space), between an unknown and
mysterious world and a known one. In the passing rites, the fireplace, the threshold and
the window of the house fulfil a complex role, their sacralised character being reflected
in numerous beliefs, practices and customs.
Keywords: space, traditional home, popular beliefs, traditional mindset, family
habits.

SPRE O ANTROPOLOGIE COSMICĂ? PREMISE ŞI
FUNDAMENTE ALE ALEGERII LA NIVELUL BASMULUI
ROMÂNESC
∗

COSTEL CIOANCĂ

În toate basmele, în care avem de-a face cu interdicţia de a privi înapoi,
invariabil eroul (muritor al) basmului românesc este cel care alege să
„inoportuneze”, cu dorinţa sa (erotică), un personaj feminin cu o altă natură,
substanţă fizică decât a sa, din categoria fiinţelor (semi)divine (zâne), fiind
extrem de rare cazurile inverse – în care o astfel de fiinţă (semi)divină iniţiază
relaţii erotico-maritale cu eroul muritor1. Mai mult, sunt basme în care existenţa
propriu-zisă a eroului este precedată de o preexistenţă2, naşterea fiind posibilă
abia după rostirea unei potrivite făgăduieli de mariaj cu o astfel de fiinţă
(semi)divină, dintr-o altă dimensiune (Rozuna, Doamna Florilor; Zâna Apelor;
Raura Lună; Fata Brună, cu Faţa Rumenă, cu Cosiţa Groasă etc.).
Firesc, după naştere eroul de basm va revendica (într-o „anatomie a
posedabilului”) doar dimensiunea materialului (şi anume: transformarea acelui
„corp de neatins” într-unul al trăirii materiale, fizice, erotice), de care este
interesat sau capabil eroul. Această potrivită făgăduială a unui personaj dintr-o
altă dimensiune3 nu face decât să (re)aducă în discuţie problema hierogamiei.
Fără îndoială, în contextul epic-fantastic al basmului românesc, dincolo
de repetatele încercări ale părinţilor de a-i promite eroului ceva pentru încetarea
plânsului şi/sau spre naştere (până la potrivita făgăduială), alegerea (eroticomaritală) a unei fiinţe dintr-o altă dimensiune, cu o altă substanţă, subliniază,
dacă mai era nevoie, şi o anumită preştiinţă a viitorului, de care dă dovadă
pruncul nenăscut încă. Căci, rămânând impasibil în faţa unor bunuri lumeşti,
(aparţinând sau supuse efemerului) şi reacţionând doar la potrivita făgăduială
(mariajul cu o fiinţă semidivină), deducem că eroul ştie cine sau ce este această
∗
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fiinţă (semi)divină promisă. Şi, (abia) născut, cu o „virilitate abia deşteptată”,
eroul nubil îşi revendică promisiunea în virtutea căreia (ori pentru care?!) se
născuse: „Principiu al vieţii în sânul morţii, principiu al morţii în sânul fiinţei”4.
Insistent, cochetând frecvent cu moartea (iniţiatică), dispus să înveţe (a se citi: să
se iniţieze în) orice îi poate (re)aduce corpul esenţial al fiinţei dorite, eroul
basmului românesc alege (spre căsătorie) o fiinţă care este în flagrantă
contradicţie ontologică cu eroul, într-o permanentă discontinuitate fiziologică cu
acesta. Dulcis virgo, aceste fiinţe râvnite de eroul de basm sunt tinere zeiţe din
lumea energiilor vitale, arhetipale, în care sălăşluiesc deopotrivă carnalul şi
spiritualul (sau virginitatea fecundabilă şi maternitatea posibilă), însăşi numele
lor vorbind despre calitatea substanţei ontologice (Zâna munţilor; Zâna
Soarelui din Ostrovu Mărilor; Fiica Pământului; Zâna apelor; Crăiasa Zânelor;
Fata din răsăritul soarelui, de la şapte babe; Fata din piatră născută, de nouă
babe crescută; Mândra lumei; Frumoasa Lumii; Floarea florilor, Doamna
zânelor; Rozuna, Doamna florilor; Raura Lună; Fata Nevăzută, Neauzită, din
Cer căzută etc.).
Frumoase (câteodată, frumuseţea acestor fiinţe amintind de frumuseţea
statuară a zeiţelor antice:
[…] După ce ieşi din apă şi se îmbrăcă pe pagiştea cea verde cu flori,
se ivi împrejurul său suflarea unui vânt încetişor, care îi aduse un somn adânc.
După acesta numai ce răsare din sânul valurilor o femeie cu părul lung, de aur,
cu faţa rumenă ca trandafirul şi cu braţele albe ca lăcrămioarele: o zână înaltă
la statură şi frumoasă, încât pe soare te puteai uita, iar la dânsa ba.)5,
modele de puritate şi moralitate […] Mă rog, zâna ar fi putut-o învinge
pe babă, da` n-avea voie să fie brutală, că de aia era Zâna Zânelor. Şi-a primit
soarta)6, uneori existenţa lor este pusă sub semnul întrebării, tocmai datorită
naturii lor imateriale:
[…] Tu spui că umbli după o zână, de care n-ai auzit pomenindu-se de
când calci atâta lume. Şi acum, mai lumea întreagă este bătută de picioarele
tale; bine, n-ai văzut tu niciun chip de femeie, un bujor de fată, care să-ţi fie pe
plăcere şi care să te facă a uita o nălucire ce-a zburat, un vis ce s-a topit, o
umbră ce s-a şters? Stăi cu noi în ăste palaturi fără seamăn şi te bucură şi te
veseleşte, gustând toate plăcerile ce doreşti, ori te întoarnă cu alai la leagănul
copilăriei tale. Drept să-ţi spun, cumnate dragă, asta nu s-a mai pomenit pe
lumea lui Dumnezeu, ca tu, pentru o arătare înşelătoare să părăseşti rang
strălucit de împărat, atâta cinste şi bogăţii. Pentr-o vedenie ce s-arată cu
măgulire în visurile omeneşti, tu să lepezi haine de aur împărăteşti şi să pui pe
4
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trupul tău haine proaste zdrenţuroase, să te depărtezi nesilit de nimene de
locaşul de odihnă şi pace şi să iei lumea în cap, ca un ieşit din minţile sale,
s-ajungi a te odihni pe bolovanii pustietăţilor nemărginite ş-a dormi pe
pământul gol, unde te-apucă noaptea?7.
Ba mai mult: dacă în majoritatea basmelor se subînţelege că avem de-a
face cu fiinţe nemuritoare, caste, avem şi basme în care se spune explicit că sunt
nemuritoare şi veşnic frumoase, chiar dacă au vârste înaintate8. Îndelung
„vânate” de eroii basmelor româneşti (găsirea lor fiindu-le intermediată de
cineva deja iniţiat, care le dezvăluie modul în care pot subjuga/incatena, pentru
o perioada scurtă de timp şi doar prin respectarea unor interdicţii, trupul material
al acestor fiinţe imateriale), acestea sunt „de găsit” în cele mai diverse forme, cu
nevoi fiziologice specifice. Spre exemplu, astfel de fiinţe semidivine (în
totalitate feminine), se intersectează cu eroul basmului, metamorfozate în
păsări9, animale10, peşti11, fructe12, plante13, ceva nedefinit14, majoritatea dintre
aceste forme de materializare nefiind alese întâmplător.
Astfel, dintre păsările a căror formă o împrumută unele fiinţe
(semi)divine pentru a se arăta în planul material, dacă turtureaua este „simbol al
fidelităţii conjugale”15, bufniţa simboliza „noaptea, întunericul, înţelepciunea,
reflecţia, ştiinţa, misterul, moartea”16, în timp ce porumbelul, „pasăre plăcută
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lui Dumnezeu”, cum o consideră mitofolclorul românesc17, are o evoluţie a
semnificaţiilor simbolice mult mai amplă – în mitologia ugarită era pasărea
dedicată zeiţei Anat, care patrona (şi) dragostea şi fecunditatea; în Grecia şi
Roma antică era simbol al zeiţei Afrodita/Venus, simbolizând dragostea fericită;
în Vechiul Testament este pasărea care re-aduce speranţa – Geneza 8, 8-12,
fiind şi simbol al Duhului Sfânt, principiul energetic, dinamic („cuvântul
măicuţei din ceruri, Sophia”18), al triadei creştine; în alchimie este pasărea lui
Hermes19. Dintre animalele sub forma cărora, la nivelul basmului românesc,
divinul se arată nedivinului, cu o simbolistică majoră este învestită broasca
ţestoasă, „animal mitic primordial pe care se sprijină universul”, simbolizând,
totodată, misterul, înţelepciunea, longevitatea sau imortalitatea20.
De foarte multe ori, divinităţi ale apelor aleg să se arate unui muritor
sub forma unui peşte – îndeosebi mreană (în legendele româneşti mreana, cu un
substrat sexual pronunţat, conotând „femeia şi luna”21, la fel de important de
remarcat fiind şi faptul că această „ihtioteofanie” devine posibilă (în planul
material, fizic-palpabil al eroului), doar în virtutea unei sortiri, unei obligaţii
impuse de cineva divin-superior acestei fiinţe semi-divine22 ([…] – Eu sunt zâna
apelor, zise fata, şi la porunca lui Dumnezeu, am intrat în mreaja ta şi pentru
binele tău şi al altor oameni trebuie să-ţi fiu muiere!).
Tot înspre o fenomenologie a trupului, ca depozitar catartic al
daimonului, de care, din capriciu epic sau considerente metafizice „beneficiază”
eroul basmului românesc, ne îndreaptă şi prezenţa divin-interioară în anumite
fructe (rodie). Acest fruct, încărcat simbolic cu varii accepţiuni („Poeţii persani
folosesc numele acestui fruct ca metaforă a sânului feminin”, formă de rodie
având şi „ciucurii hainelor preoţeşti”, în creştinism acest fruct devenind un
„simbol al bisericii care, aidoma rodiei cu multe seminţe, adună la un loc toţi
credincioşii”)23, a fost folosit şi de imaginarul popular pentru a re-povesti un mit
clasic (Hades-Persephone). Printre basmele culese de P. Ispirescu avem un basm
(Cele trei rodii aurite) care tratează tocmai acest episod mitic: […] Arcadienii
aduc în acest templu (sanctuarul Despoinei de la Akakesion – n.m., C.C.) fructe
de tot felul dintre cele care se cultivă, în afară de rodii”24, nota traducătorului la
17
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tabel cronologic de I. Iordan), Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2007, pp. 78-88; I. PopReteganul, op. cit., pp. 355-358.
18
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generală (trad. M. Aderca, postfaţă C.M. Ionescu), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
2000, p. 132.
19
C.G. Jung, Psychologie et alchimie, Paris, Buchet-Chastel, 1970, p. 436.
20
M. Coman, op. cit., pp. 89-98; I. Evseev, op. cit., p. 25.
21
I. Evseev, op. cit., p. 138.
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23
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24
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Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, VIII, 37.

Spre o antropologie cosmică?
361
_______________________________________________________________________________

această menţiune fiind: „Rodia sau granata (fruct de mărimea unui măr,
astringent) era exclusă din practicile cultului Demetrei, deoarece fiica acesteia,
Persephone, mâncând în Hades o rodie şi-a pierdut nădejdea întoarcerii din
lumea subpământeană” (nota 171, pagina 374). În sens invers tabu-ului instituit
la nivel de mit în respectivul sanctuar, în basmul sus-amintit, feciorul unui
împărat este blestemat de o bătrână (căreia îi sparge vasele cu care venise să ia
apă de la fântână), să nu se însoare „până ce nu va găsi cele trei rodii aurite”. Le
va găsi după o călătorie iniţiatică şi, după tipicul basmului, abia la a treia rodie
va reuşi să menţină, în lumea sa, apariţia divină dintr-o altă lume25. Această
adevărată „experienţă a eliberării” divinului dintr-un fruct, chiar şi la nivelul
basmului românesc, este mai mult decât o simplă „cădere în carnalitate” a unei
fiinţe divine. Pornind de la substratul mitic (Hades o ademeneşte pe Persephone,
fiica Demetrei, în tărâmul subpământean prin oferirea unor seminţe de rodie,
„act de magie a dragostei, care o va determina să nu se mai poată despărţi
niciodată de răpitor”26), imaginarul tradiţional a re-contextualizat şi/sau resubstanţializat acest mit (la nivelul basmului luat în discuţie – Cele trei rodii
aurite), oferindu-ne nu doar o variantă de continuitate a mitului, ci şi (sau, mai
ales!) o interesantă perspectivă asupra gândirii (de factură mitică), care a stat la
baza acestei re-contextualizări, re-substanţializări de factură tradiţională a unui
mit clasic.
Căci, eroul este blestemat de o bătrână să nu se însoare până ce nu va
găsi cele trei rodii aurite. Ceea ce preuspune că, în subsidiar, această bătrână
este o persoană iniţiată, care cunoştea esenţa naturii acestor rodii aurite, şi
care, dintr-un motiv subiectiv-obiectiv, trasează efectiv destinul eroului (ori,
doar îi oferă impulsul primar?!). La nivel mitic-subiectiv, spargerea vaselor
poate justifica această condiţionare maritală a eroului (– Până nu vei găsi cele
trei rodii aurite, să nu te însori, dragul mamii; şi se întoarse acasă tristă şi fără
tivgă şi fără apă)27, dar, obiectiv, şi explicabil la nivelul epicului tradiţional, în
care totul este făcut cu un scop bine determinat (moral, ontologic), credem că
altul este motivul acestui blestem: avem de-a face cu eroul basmului, care
trebuie să aibă un traiect spectaculos pentru a ieşi din anonimat (şi anume: a
intra în mentalul colectiv prin epicul determinat de acţiunile sale), ieşire care
presupune tocmai această călătorie într-o altă lume/dimensiune, unde poate
descoperi fructele depozitare de divin-feminin doar în urma unor fapte care
probează, caracteriologic, justeţea alegerii eroului pentru a fura cele trei fructe
aurite28. Iar modul în care eroul reuşeşte să menţină, într-o lume a materialului, o
formă dintr-o lume a non-materialului, trimite către dialectica şi rolul purificator

25
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jucat (în imaginarul tradiţional) de un element fundamental cum este apa29, rolul
acesteia în basmul citat (mai ales stropirea cu apă, acest pocedeu „rezumând
simboluri multiple”30), fiind esenţial31.
„Să nu te încrezi în aparenţe”. Această dorinţă de altceva, care
determină alegerea (în scop erotico-marital, de către un ne-muritor a unui
muritor sau viceversa), are ca leitmotiv – atât în mit, cât şi în basm –,
frumuseţea. Evident, este vorba despre frumuseţea care face diferenţa şi care,
totodată, are eternitatea înaintea ei (altfel, teofaniile în scop erotico-marital
amintite supra, fiind sau devenind doar „ne-olimpiene” dorinţe de a poseda ceva
frumos). Remember: Zeus suferă un adevărat coup de foudre când o zăreşte pe
Europa ([…] Zărind-o pentru prima oară, Cronidul mult s-a zbuciumat / iar
inima i-a biruit-o, cu tăinuitele-i săgeţi / chiar Kypris, singura în stare să-l
dovedească şi pe Zeus!)32, frumuseţea ei fiind desăvârşită ([…] prinţesa pe toate
le-ntrecea precum / stă mai presus de Graţii Venus, din spuma mării zămislită33.
Tot astfel, mânată de un dor nestăvilit, zeiţa dragostei iniţiază o relaţie erotică
cu muritorul Anchises ([…] Zeus i-a trezit dorinţa dulce să-şi dea iubirea lui
Anchise. / Păstorul juncilor pe plaiuri de munte unde curg pâraie, / în Ida:
după-nfăţişare părea un zeu nemuritor; / când l-a zărit întâia oară surâzătoarea
Afrodită / l-a îndrăgit şi pătimaşa dorinţă i-a robit simţirea)34.
Astfel de uniri erotice dintre zei şi muritori, sunt fie inoportune şi lipsite de
morală ([…] Deci, ca să nu dezlănţuiască mânia preageloasei Hera / şi dornic
să înşele prea lesne necoapta minte a copilei, / el îşi ascunse zeitatea
schimbând făptura lui în taur)35, fie inoportune şi blamabile ([…] De-acum
încolo totdeauna în întrunirile zeieşti / voi fi amarnic înjosită din vina ta, de
bună seamă. / Toţi se temeau odinioară de vorba şi de vrerea mea, / căci eu pe
toţi nemuritorii îi împingeam să se unească / cu muritoarele: de-a valma
gemeau sub jugul vrerii mele. / Acuma nu cutez nici gura s-o mai deschid spre a
vorbi / olimpienilor de asta, căci rătăcirea mea e mare, / cumplită, greu să-i afli
nume: de-a dreptul mi-am ieşit din minţi / şi port un prunc sub cingătoare,
unindu-mă cu-n muritor)36.
Dacă frumuseţea muritorilor zăpăceşte în anumite cazuri unele divinităţi,
determinându-le să adopte un anumit comportament (… căci rătăcirea mea e
29
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mare, / cumplită, greu să-i afli nume: de-a dreptul mi-am ieşit din minţi…), nici
forma în care aceşti ne-muritori se arată muritorilor nu este una oarecare ([…]
Deci, ca să nu dezlănţuiască mânia preageloasei Hera / şi dornic să înşele prea
lesne necoapta minte a copilei, / el îşi ascunse zeitatea schimbând făptura lui în
taur. / Nu din cei închişi în ţarcuri şi ghiftuiţi, nici din cei / ce-s înjugaţi să taie
brazde, târând un plug încovoiat, / nici din cei ce pasc cu turma în câmp, şi nici
de teapa celor / mânaţi necontenit cu biciul, să tragă care-mpovărate. / Ci
trupul taurului nostru avea tot părul arămiu, / şi doar la jumătatea frunţii lucea
un rotocol de nea, / sub care-i scăpăra privirea vărsând văpăile iubirii)37, uneori
metamorfoza propriu-zisă fiind precedată de pregătiri „lumeşti” ([…] Zori spre
Cypru şi pătrunse în templul plin de mirodenii, / în Paphos, unde-şi are crângul
şi aromatul ei altar, / intră şi trase după dânsa strălucitoarele canaturi. / Aici
Harite o scăldară şi-o unseră cu untdelemnuul / nemuritor ce licăreşte pe
busturi veşnice de zei, / unsoarea sacră şi plăcută umplând-o toată de
parfumuri, / apoi şi-acoperi făptura cu cele mai frumoase straie / şi dauritele-i
podoabe surâzătoarea Afrodită)38.
Evident, astfel de transfigurări au un efect năucitor asupra muritorilor
vizaţi: […] dar încotro, divine taur? Şi cine eşti? De ce colinzi / căi nebătute de
cornute cu mers târşit şi nu te temi / de hăul umed, căci noianul e o cărare unde
zburdă / corăbii iuţi şi drumul mării a speriat mereu pe tauri. / Pe unde afli apă
dulce, ce hrană vei găsi în valuri? / Eşti zeu, fireşte, şi zeiască îmi pare a fi
purtarea ta! / Nu umblă pe pământ delfinii, nici taurii la rândul lor / în largul
mărilor. Tu însă şi pe uscat, şi pe noian, / mergi vitejeşte pe copite ce ţin la tine
loc de vâsle. / Te vei urca în scurtă vreme şi-n slava cerului albastru / şi-acolo
vei zbura, desigur, asemeni păsărilor repezi39; […] Şi tocmai Afrodita, fata lui
Zeus, a stat în faţa lui; / părea înaltă de statură, cu chipul pur şi feciorelnic, / ca
nu cumva să-l înspăimânte când ochii lui o vor zări. / Îndată ce-o văzu, Anchise
o cercetă înmărmurit / de boiul plin de măreţie şi orbitoarele-i veşminte. / Purta
un peplum lângă care văpaia focului pălea. / Brăţări nespus de mlădioase, flori
cu petale sclipitoare / şi salbe neasemuite în jurul gâtului gingaş, / frumos şi
felurit lucrate din aur; sânul virginal / îi licărea la fel ca luna – privelişte de
neuitat!40.
Această „împovărătoare” calitate – frumuseţea care limitează libertatea
de mişcare, imobilizează sau chiar pune în primejdie de moarte eroul –, este
omniprezentă şi la nivelul basmului românesc, exemplele următoare fiind
sugestive41. Că această prezenţă a divinului în sfera materialului este, de foarte
37
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multe ori, o aparenţă, ne-o demonstrează atitudinea şi acţiunea acestor
personaje divine, constrânse să rămână în sfera materialului, pentru ieşirea din
această dimensiune fără substanţă şi temporară naturii lor adevărate, aceste
personaje divine recurgând, invariabil, la şiretlicuri42. Şi totuşi, de ce sau de
unde necesitatatea recurgerii la şiretlicuri pentru recuperarea atributelor
divinităţii (haine de pene, voal, aripi, cămaşă)? Voi vorbi pe larg despre acest
aspect într-un studiu viitor (în care voi încerca să tratez ce anume este real şi ce
este virtual în acest „joc al teofaniei” dintre un ne-muritor şi un muritor, precum
şi nevoia de apropiere dintre aceştia…), dar câteva cuvinte se cer spuse încă de
acum.
Descinse dintr-un univers ingenuu într-un „tărâm al intermediarului”
(nici locurile în care sunt de găsit aceste fiinţe divine, nu sunt locuri obişnuite,
din cotidianul eroului, acesta ajungând aici, în aceste locuri, graţie iniţierii
altcuiva43, aceste fiinţe (semi)divine îşi schimbă esenţa, dimensiunea spirituală
pentru una (efemer-)materială doar pentru a întreprinde un ritual (scăldatul în
lac sau tăul de lapte), ritual care le asigură sau le mediază, se pare, perpetuarea
acestei dimensiuni spirituale. Tot astfel, demn de remarcat este aspectul ludic al
acestor şiretlicuri la care recurge fiinţa ne-muritoare incatenată într-un univers al
efemerului, într-o dimensiune materială, străină esenţei sale fireşti: după furarea
veşmântului magic al divinităţii şi pentru recuperarea sa, aceasta apelează la joc
şi/sau cântat. Evident, sunt elemente definitorii în formarea unei societăţi
tradiţionale (cum este cea românească, generatoare şi, mai ales, perpetuatoare de
basm), în care identitatea se moştenea, se păstra şi se perpetua pe cale orală,
dar care, având în vedere şi background-ul mitic al temei, trimit fără doar şi
poate la motivul Orfeu, cântăreţul desăvârşit care a călătorit într-o altă lume spre
a-şi recupera soţia şi care, nerezistând tentaţiei, se uită înapoi şi pierde
(definitiv) ceea ce părea (temporar) câştigat…
În aceeaşi măsură, este (doar) de remarcat (acum), şi un alt aspect de
sorginte mitică în legătură cu această incatenare a fiinţelor ne-muritoare într-un
alt univers decât cel firesc-esenţei-lor: timpul în care se încearcă furarea
(atributelor) identităţii acestor fiinţe (semi)divine. În toate basmele luate în
discuţie (şi anume: cele în care avem menţionată această interdicţie a uitării
înapoi, mai ales în timp ce sau imediat după efectuarea unor activităţi esenţiale
pentru reuşita finală a eroului – furarea hainelor, a unui purcel de lapte de la
scroafa cu păr lins-prelins etc.), se insistă asupra timpului optim de acţiune:
cându-i cruce amiazăzi. Cu siguranţă, avem de-a face cu un (ne)timp în care
muritorul privilegiat poate acţiona, un (ne)timp prestabilit: toate fiinţele semidivine care îl ajută sau îl iniţiază pe erou desconspiră acest tempus optimus, în
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42
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care acţiunea lui, altfel destabilizatoare la nivel ontologic, poate avea sorţi de
izbândă.
În fine, cu caracter sintetic şi cu strictă referire la aparenţele acestei
(pre)relaţii dintre un ne-muritor şi un muritor la nivelul basmului românesc, se
cer menţionate două aspecte.
În primul rând, teofania acestor fiinţe (semi)divine în planul
(material-)perceptibil al eroului de basm nu are nimic (sau are foarte puţin!) din
ceea ce, în situaţii asemănătoare, unii autori numeau „seninătatea ludică a
Olimpului”44. Zânele descinse în zona de contact, de percepţie a eroului de basm
(fie şi-n mijlocul unei păduri – un crâng sacru, cunoscut doar de unii iniţiaţi!),
vin, în primul rând, pentru perpetuarea sau îndeplinirea unui ritual (baia sacră)
care dă stabilitate, esenţă naturii lor divine. Sigur, fiecare erou de basm
românesc care spionează o astfel de baie sacră este un alt Acteon, după cum
fiecare fiinţă (semi)divină spionată, trebuie să admitem, că (pre)simte şi/sau
aşteaptă o astfel de spionare: acest aspect este un truism şi vom vorbi, în
rândurile unui viitor studiu, şi despre acest aspect.
În al doilea rând, după pierderea acestei fiinţe divine, este menţionată
(de fiecare dată!) posibilitatea re-găsirii acesteia într-un alt tărâm decât cel al
eroului45.
Ori, după raptul comis de erou (care înseamnă pur şi simplu furarea
identităţii divine!) şi după recuperarea acesteia printr-un şiretlic, o astfel de
menţionare mută mobilul (epic al) basmului de pe latura erotic-maritală pe una
ceva mai profundă (nevoia, aş spune chiar obligativitatea!, unei călătorii
iniţiatice a eroului). Cu alte cuvinte, accentul de pe reductibilul formei trebuie
mutat pe cel al funcţiei acestui rapt, ceea ce obligă, în fapt, la o mitanalizare (şi)
a drumului parcurs de erou pentru re-găsirea acestei fiinţe divine în măreţia
spaţiului ei firesc, altul/altfel decât cel din care vine eroul…

TOWARDS A COSMIC ANTHROPOLOGY? PREMISE AND FOUNDATION
OF CHOICE IN THE ROMANIAN FAIRY TALE
(Abstract)
In the present study I am trying to map out a phenomenology of the body at the
level of Romanian fairy tales. Starting from the (classical) mythical fundament`s, my
myth-analysis seeks to underscore its symbolism implied by such an approach (with the
erotic-marital substrate) at the level of the Romanian traditional mentality (generator
and/or consumer of fairy tales).
44
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The marriage of a mortal person, even the king`s son, with a (semi-)divin
human being, from a different world/dimension that of the material of the hero, could
only update the hierogamy theme. As such, and from the perspective of hermeneutics, I
tried to capture how the hero`s actions undermine or violate the traditional rules, the
final aim of the hero, assuming, in the alternative, infringement or cancellation of these
rules.
The new “mode of operation” of the hero (in relation to the specific facts of a
traditional communities, such as generators, and/or consuming of fairy tale), brings in
the foreground the traditional thinking, still active, still perceptible, but which,
inevitably, is subject to the inherent transformation, in which only the gestures, actions
or behaviors of the hero become significant, both in relation to the physical and material
world, palpable, as well as with the world and non-material being accessed and coveted
by the fairy tale hero.
Keywords: romanian fairy tales, phenomenology of the body, hero, traditional
thinking, traditional rules.

ARTA BRODERIEI MEDIEVALE LA MĂNĂSTIRILE
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ∗
∗

LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU

Statele medievale creştine europene au fost întemeiate şi au evoluat în
acelaşi timp cu ierarhia bisericească a fiecăruia, ceea ce a presupus existenţa,
chiar de la început, a unor obşti călugăreşti. Desigur, în cadrul acestor centre
călugăreşti, unde erau respectate reguli şi norme canonice incipiente, viaţa
monahală avea ca fundament credinţa schivnicilor.
Primele menţiuni documentare, referitoare la o organizare bisericească
ortodoxă românească, survin încă din prima jumătate a secolului al XIII-lea.
Bunăoară, în scrisoarea adresată principelui de coroană al Ungariei – în 14
noiembrie 1234 – de către papa Grigorie al IX-lea, se menţiona faptul că: „După
cum am aflat, în episcopatul cumanilor sunt nişte oameni care se numesc valahi,
care, deşi după nume se socot creştini, îmbrăţişând diferite rituri şi obiceiuri
într-o singură credinţă, săvârşesc fapte ce sunt potrivnice acestui nume. Căci,
nesocotind Biserica romană, primesc toate tainele Bisericii, nu de la venerabilul
nostru frate, episcopul cumanilor, care e diecezan al acestui ţinut, ci de la nişte
pseudoepiscopi, care ţin ritul grecilor, iar unii, atât unguri, cât şi teutoni,
împreună cu alţi dreptcredincioşi din regatul Ungariei, trec la dânşii ca să
locuiască acolo şi (...) primesc sus-numitele taine spre marea indignare a
dreptcredincioşilor şi spre o mare abatere a credinţei creştine (...)”1. Această
scrisoare are o însemnătate deosebită, deoarece, pe de o parte dezvăluie acţiunea
energică şi ofensivă a catolicismului asupra populaţiei româneşti, iar pe de altă
parte demonstrează prezenţa unei anumite ierarhii religioase la românii din
părţile sudice şi estice ale Carpaţilor. Aceşti ierarhi ortodocşi, pe care papa îi
numea „falşi episcopi”, erau români, ca şi cei pe care îi păstoreau, au hirotonit,
neîndoielnic, preoţi, şi au ctitorit o serie de aşezăminte ecleziastice.
Un alt document, care atestă faptul că în teritoriile mai sus precizate
exista o organizare bisericească, este diploma dată de regele Bela IV al Ungariei,
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cavalerilor ioaniţi, la 2 iunie 12472. Astfel, erau menţionate „bisericile clădite şi
cele ce se vor clădi în ţările sus zise” (este vorba despre: Ţara Severinului – estul
Banatului de azi şi vestul Olteniei; voievodatul lui Litovoi – pe valea Jiului şi în
Ţara Haţegului; cnezatul lui Ioan – în dreapta Oltului; cnezatul lui Farcaş –
probabil în Vâlcea, şi „ţara lui Seneslau, voievodul românilor” – în stânga
Oltului), ale căror venituri le rămâneau „arhiepiscopilor şi episcopilor”. Se
subînţelege, din cele afirmate în diplomă, că aceşti voievozi şi cneji se sfătuiau
cu câte un ierarh, în vederea rezolvării problemelor vieţii bisericeşti.
După întemeierea Ţării Româneşti asistăm la o consolidare a organizării
bisericeşti, prin recunoaşterea, formală şi deplină, de către Patriarhia din
Constantinopol, a ierarhiei locale. Prin urmare, începând cu anul 1359, când a
fost înfiinţată Mitropolia Ungrovlahiei3, au fost construite primele mănăstiri cu
organizare canonică. În hotărârea Sinodului Patriarhiei Ecumenice, prin care
Iachint de Vicina era strămutat în scaunul mitropolitan al Ţării Româneşti, se
arăta că domnul muntean „a şi chemat acum câtva timp pe apropiatul său,
preasfinţitul mitropolit de Vicina, (...) şi a cerut cu mare rugăminte, ca
deocamdată să se strămute acest preasfinţit mitropolit de Vicina, care se arată a
fi foarte bine primit de un asemenea mare voievod, în Biserica a toată
Ungrovlahia”4. Până la această dată, nu avem informaţii referitoare la existenţa
vreunei vetre monahale, cunoscute fiind numai bisericile unde credincioşii se
adunau la serviciul divin. Acestea au fost clădite, în cele mai multe cazuri, pe
urmele celor din epoca precedentă, adică în acele zone unde existaseră
voievodatele din 1247.
Este binecunoscut faptul că, deşi nu s-au păstrat până astăzi, încă din
Antichitate broderiile lucrate în ţesături cu aplicaţii de fibre organice au cunoscut
o vastă răspândire şi diversificare stilistică. Atât vechii egipteni, cât şi grecii şi
romanii cunoşteau şi practicau meşteşugul broderiei cu acul, mărturie stând
textele biblice în care se vorbeşte frecvent despre anumite veşminte brodate,
„lucrate cu iscusinţă din fire de aur, de mătase violetă, stacojie şi vişinie”. Din
ţările Orientului, broderiile au ajuns către lumea mediteraneană, în ultimele
veacuri ale Antichităţii, şi către cea bizantină, în primele secole ale Evului
Mediu.
Odată cu importul de produse persane şi siriene, caracterizate prin
somptuozitate şi rafinament, în Bizanţ au fost organizate renumitele ateliere de
broderie care au proliferat produsele şi tehnologiile în toate zonele de influenţă
ale culturii şi artei bizantine. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al
IX-lea, broderiile bizantine cu destinaţie cultică, ca şi picturile murale, icoanele
2
Mircea Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe române, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, p. 64.
3
Vezi: Constantin C. Giurescu, Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, în: „B.O.R.”, nr.
7-10/1959, pp. 673-697.
4
Documente privind Istoria României, veacul XIII, XIV şi XV (1247-1500), B. Ţara
Românească, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1953, pp. 13-14.
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şi miniaturile, au dobândit un stil canonizat. Repertoriul lor figurativ şi
ornamental surprinde unitar tradiţii dintre cele mai îndepărtate, atât în timp, cât
şi în spaţiu.
Odăjdiile şi podoabele liturgice brodate constituie unul dintre aspectele
definitorii ale artei feudale româneşti. Broderia medievală românească a
asimilat, pe un fond autohton, tradiţiile bizantine şi orientale, unele idei ale
goticului târziu şi ale Renaşterii italiene, toate gândite într-o sinteză nouă, cu
trăsături originale, cu precădere în cea de-a doua jumătate a secolului al XV-lea
şi în prima jumătate a celui de al XVI-lea. Acest meşteşug s-a practicat
neîntrerupt la noi, perfecţionându-se treptat sub înrâurirea produselor şi
atelierelor bizantine, fie constantinopolitane, fie sârbe sau macedonene.
În evoluţia broderiei medievale româneşti, în literatura de specialitate, au
fost stabilite, din punct de vedere tehnic, două etape distincte. Prima etapă este
cuprinsă între veacurile XIV-XVII, „când se coase în puncte foarte mici, cu fire
de aur, de argint şi de mătase colorată”, remarcându-se elementele de unitate cu
broderia sud-dunăreană, iar cea de-a doua etapă, între secolele XVIII-XIX,
„când firele de metal, adeseori şi cele de mătase, nu mai sunt cusute, ci aşezate
pe traseul dat şi prinse aproape invizibil din loc în loc”.
Pentru perioada de început a broderiei medievale româneşti pot fi
remarcate influenţele slavono-bizantine, dacă ne raportăm la meşterii artişti,
proveniţi din zonele sud-dunărene, sau la legăturile dintre domnitorii români şi
cei ai statelor din Peninsula Balcanică. Ţesături fine de mătase, importate din
ateliere orientale sau italiene, dublate cu pânză rezistentă de in sau cânepă,
constituiau suportul pe care se broda pe faţă, în fir de aur punctat cu mătăsuri
colorate. Aceste cusături erau rezultatul unei conlucrări între pictori şi broderi,
fiind binecunoscut faptul că, o piesă de broderie era cusută cu acul cu fire din
diferite materiale pe un suport textil, potrivit unui proiect realizat de către un
pictor. Perlele, utilizate nu de puţine ori, întregeau imaginea şi ofereau un plus
de strălucire. Predominarea unui colorit rezistent şi cald se datora şi faptului că,
aceste culori erau extrase din diverse sucuri din plante.
Odoarele necesare săvârşirii cultului religios au fost dăruite de către
domnitori, episcopi, egumeni şi boieri, care au făcut o serie de danii însemnate,
sau au înnoit privilegiile şi daniile acordate de către predecesori. Prima
menţiune, cu privire la o danie de piese brodate bisericeşti, datează din anul
1374, când Vladislav Vodă a dăruit Vodiţei, între altele: „O pereche de odăjdii
preoţeşti de mătase, perdele de altar (...) un epitrahil şi mânecuţe cusute cu fir de
argint”5.
Deşi în marea majoritate a cazurilor numele meşterilor care au
desăvârşit aceste capodopere ale artei feudale româneşti nu sunt cunoscute
(evident, sunt şi excepţii), este posibil ca atelierele de brodat să fi funcţionat în
5

Mircea Păcurariu, Istoria bisericii ortodoxe române, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991, p. 407.
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cadrul mănăstirilor, cunoscute centre de cultură şi de artă [spre exemplu,
Tismana, Cozia, Bistriţa Olteană, Argeşul, Hurezi (în Ţara Românească), sau
Neamţu, Putna, Suceviţa şi Dragomirna (în Moldova)].
Ţesăturile, bogat brodate, pe care le vom studia în continuare, fac parte
din colecţiile păstrate în muzeele mănăstirilor din Oltenia, în Muzeul Naţional de
Artă al României ori au fost executate, chiar de la început, pentru locurile sfinte
de la Muntele Athos, din Palestina şi din Sinai. Este vorba despre piesele
destinate împodobirii interiorului bisericesc – dverele (perdele), piesele utilizate
la desfăşurarea ceremonialului liturgic – aerele (procoveţele), epitafele,
epitrahilele, mânecuţele, bederniţele şi cele care acoperă pietrele de mormânt ale
ctitorilor locaşurilor de cult. În continuare, în cadrul acestui articol, deşi nu am
urmărit realizarea unei analize aprofundate a acestor odăjdii şi podoabe liturgice
brodate, vom trece în revistă câteva piese care ne vor face să reflectăm la
minunatele opere de artă ale culturii noastre medievale româneşti.
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea, asemănarea
iconografică şi compoziţională dintre broderia bizantino-slavă şi cea românească
este evidentă, dacă ne raportăm, de exemplu, la bederniţa provenită de la
mănăstirea Tismana, din anul 1370. Această bederniţă, una dintre cele mai vechi
piese de broderie din Ţara Românească, este executată sub formă de romb şi
surprinde secvenţa Învierea lui Hristos (Anastasis) (fig. nr. 1).

Fig. nr. 1. Bederniţa de la Tismana – 1370
(după Maria Ana Musicescu, 1969).

În conformitate cu iconografia bisericii răsăritene6, pe fondul de mătase
albastră este brodat Iisus, cu fir de mătase, aur, argint şi perle, care în prezenţa
profeţilor distruge porţile Iadului, eliberând pe Adam şi pe Eva.
6

Virgil Vătăşianu, Studii de artă veche românească şi universală, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1987, p. 83 (în continuare se va cita: Studii de artă veche românească şi universală...).
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Referitor la întrebarea: Cui i-a aparţinut bederniţa de la Tismana?, cele
patru monograme din rotocoalele care împodobesc colţurile bederniţei dezvăluie
că aceasta a fost a mitropolitului grec Antim Critopulos (1370-1392). Broderia
este, probabil, o operă a meşterilor unui atelier constantinopolitan, mai puţin
evoluat pentru acea perioadă. Iată câteva elemente care confirmă cele precizate:
personajele sunt redate disproporţionat; întreţeserile de elemente florale, care
înlocuiesc decorul din fundal; caracterul arhaic al alternanţei semipalmetelor de
pe chenar. Veşmântul lui Iisus a fost brodat în faza incipientă a realizării acestei
piese de broderie religioasă, cu fir de mătase cafenie şi desăvârşit cu fir de aur.
Faldurile hainei Mântuitorului şi ale lui David sunt de culoare roşie, iar cutele
îmbrăcămintei „celor drepţi” sunt scoase în evidenţă prin folosirea unui fir de
mătase de culoare verde. Ţesătura de mătase albastră, pe care este lucrată toată
broderia, este prinsă pe o îndoită pânză de in albastru deschis. În partea din spate
se află o foaie de mucava, care susţine broderia. De cele patru colţuri (cu
excepţia celui de sus, de care este prins un inel pentru agăţat) atârnă câte un
ciucure, realizat din fire de argint şi de aur, cu franjuri de mătase cafenie, printre
care se întrezăresc fire de aur foarte subţiri. Uşile iadului, marginea sau laturile
mormintelor sunt împodobite cu fire de argint.
Din setul cu bederniţa făcea parte, probabil, şi omoforul (veşmânt
bisericesc pe care arhiereul îl poartă pe umeri în timpul serviciului bisericesc),
brodat cu cercuri întrepătrunse, fiecare având în mijloc bustul unui sfânt (este
vorba despre 80 de chipuri de sfinţi7). Pe fondul de mătase albastră, căptuşit cu
în alb, sunt brodate cu fir de mătase şi aur chipurile sfinţilor. Medalioanele sunt
alcătuite dintr-un rotocol brodat cu aur şi înconjurat, în exterior, cu un altul
brodat cu fir de argint. Rotocoalele mari se unesc prin altele mici, centrale,
aşezate între grupe, în mijlocul cărora se află un punct mai gros din fir de aur,
înconjurat cu mătase roşie. Între medalioane, serafimii sunt brodaţi cu fir de
mătase, iar aripile sunt de aur. Este posibil ca, acest omofor să-i fi aparţinut
aceluiaşi mitropolit grec, Antim Critopulos.
Petre Ş. Nasturel, în studiul Cuviosul Nicodim cel Sfinţit şi odăjdiile
mitropolitului Antim Critopol de la Tismana8, analizează un patrafir descoperit
de acesta, în anul 1956, la mănăstirea Tismana. Pe un fond care constă într-o
pânză de culoare roşie închisă, sunt executate broderii florale şi animale, cu fire
de mătase de culoare galbenă şi castanie. În interiorul unor hexagoane rotunjite,
sunt redaţi balauri, care privesc spre partea stângă, şi acvile care privesc atât spre
partea stângă, cât şi spre partea dreaptă. La mijloc este cusută o panglică brodată
cu fir de aur. În partea de jos, patrafirul este prevăzut cu şapte nasturi auriţi,
grupaţi câte doi. Hexagoanele cu păsări sunt prevăzute, în partea exterioară, cu
7

Pentru detalii vezi G. Millet, Broderies religieuses de style byzantin, Paris, 1947,

pp. 2-6.
8

Petre Ş. Nasturel, Cuviosul Nicodim cel Sfinţit şi odăjdiile mitropolitului Antim
Critopol de la Tismana, în: „M.O.”, nr. 7-8/1959, pp. 419-430.

Loredana-Maria Ilin-Grozoiu
_______________________________________________________________________________

372

câte patru rotocoale din mătase verde şi roşie, pe care sunt petrecute două
dunguliţe arcuite din fir de aur. Marginea rotocoalelor este lucrată cu fir de
argint. Deşi nu se cunoaşte cu certitudine atelierul căruia să-i fie atribuită – din
punct de vedere tehnic – această piesă de broderie, stilistic şi iconografic putem
aprecia că a fost realizată, ca şi baderniţa şi omoforul, în capitala bizantină.
Tot secolului al XIV-lea îi aparţine şi epitaful, provenit de la mănăstirea
Cozia, din anul 1395-13969 (fig. nr. 2).

Fig. nr. 2 Epitaful de la Cozia (1395-1396)
(după Maria Ana Musicescu, 1969).

Executat după model pur constantinopolitan, se poate remarca calitatea
şi frumuseţea, dar şi naturaleţea reprezentării personajelor şi expresivitatea lor.
În centrul acestui epitaf distingem incripţiile, făcute cu litere greceşti10. Până în
prezent, nu se ştie cu certitudine, dacă această piesă de broderie religioasă a fost
executată la mănăstirea Cozia sau într-un important atelier din străinătate. Pe un
fond de mătase albastră este brodată, cu fir de aur, argint şi mătase colorată,
scena Plângerii: Maria îmbrăţişează corpul lui Iisus, întins pe lespedea de
mormânt (piatra de la Efes), apostolul Ioan se apleacă smerit la picioarele lui
Iisus, iar de veghe stau patru îngeri în costume imperiale bizantine, dintre care
doi ţin în mâini ripidele. Referitor la veşmintele personajelor, artistul a desenat
numai linii întreţesute.
9

Cu privire la datarea acestei piese religioase, vezi: Emil Lăzărescu, În jurul datării a
două vechi broderii româneşti, în: „Studii şi Cercetări de Istoria Artei”, 2, 1958, pp. 169-173.
10
Studii asupra tezaurului restituit din URSS, Bucureşti, 1958, p. 119 (în continuare se
va cita: Studii asupra tezaurului restituit din URSS...); P. Johnstone, The byzantine tradition in
church embroidery, London, 1967, pp. 39, 83-89; Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările
Române, vol I. Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1959, p. 468.
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Comparând epitaful de la Cozia cu vestitul epitaf, descoperit de N. I.
Kondakov la Salonic11, datat în prima jumătate a secolului al XIV-lea, pe care
este reprezentat Iisus mort, întins pe piatra de mormânt, putem afirma că, arta
broderiei din Ţara Românească se îndrepta către o direcţie proprie, ceea ce se va
vedea în secolele următoare.
Către sfârşitul secolului al XV-lea, în timpul domniei lui Radu cel
Mare, şi pe parcursul celui următor, în vremea domniei lui Neagoe Basarab, arta
broderiei medievale româneşti a cunoscut o mare apreciere la curţile domneşti şi
în rândurile reprezentative ale familiilor boiereşti.
Remarcabile, din punctul de vedere al tehnicii şi al stilului, sunt un
epitrahil12 şi o pereche de mânecuţe13 (provenite de la mănăstirea Govora), din
prima jumătate a secolului al XVI-lea, care alcătuiesc o garnitură ce pune în
lumină caracterele specifice ale şcolii munteneşti, dar şi legătura dintre aceasta şi
şcoala bizantină, şi receptivitatea la influenţele orientale. Referitor la repertoriul
ornamental, se remarcă asemănarea dintre aceste piese brodate şi cele din
Grecia, Bulgaria, Serbia sau de la Muntele Athos. Potrivit inscripţiei de pe
epitrahil, aceste broderii au fost dăruite de către domnitorul Radu cel Mare (nu
este precizat anul). Pe el sunt desenate, sub câte o arcadă trilobată cu arc frânt,
de tip oriental, figuri de sfinţi, iar „drapajul este modelat în cute ample,
naturaliste”14. Se remarcă împletiturile ornamentale, care delimitează arcadele de
partea inferioară a epitrahilului, şi cercurile întreţesute şi ornamentate cu cruci,
care acoperă mânecuţele. Pe cele două mânecuţe este înfăţişată Buna Vestire
(îngerul şi Fecioara Maria), „fiecare personaj fiind aşezat sub un arc oriental,
susţinut de colonete subţiri, cu capiteluri formate dintr-un fascicol de mici
baghete divergente, care par reducţia schematizată a unui capitel corintic. Bazele
reiau acelaşi motiv, răsturnându-l”15. Probabil că în acelaşi atelier a fost executat
şi epitrahilul trimis de către Neagoe Basarab mănăstirii Xenofonte de la Muntele
Athos, care prezintă o serie de asemănări cu cel de la Govora, precum ar fi
configuraţia capitelurilor şi arcadelor.
Observaţiile şi consemnările călătorilor străini, care au străbătut Ţara
Românească în Evul Mediu, contribuie la cunoaşterea îndeaproape a istoriei
cultului, a societăţii româneşti din Evul Mediu. Cu o deosebită acurateţe a
descrierii pământului românesc şi cu o deschidere caldă şi profundă către
spiritualitatea de la noi, călătorul sirian Paul de Alep a reuşit să creioneze modul
de viaţă al localnicilor, credinţele, obiceiurile şi, mai ales, practicile religioase
săvârşite cu ocazia diferitelor evenimente. Paul de Alep a participat la oficierea
slujbelor religioase şi a ceremoniilor, alături de patriarhul Macarie, în calitate de
11

Virgil Vătăşianu, Studii de artă veche românească şi universală..., p. 83.
Johnstone P., op. cit., p. 89.
13
Sp. Cegăneanu, Din odoarele bisericeşti ale Muzeulul Naţional, în: „Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice” III, 1910, p. 8.
14
Virgil Vătăşianu, Studii de artă veche românească şi universală..., p. 85.
15
Ibidem, p. 86.
12
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diacon al acestuia. În anul 1657, a văzut şi a admirat naturaleţea şi frumuseţea
broderiilor (perdelele iconostasului) care împodobeau biserica episcopală din
Curtea de Argeş: „Uşa naosului este lată şi frumoasă, fiind de marmură albă;
este acoperită cu o ţesătură (din fir) de aur, brodată peste tot cu înfăţişarea
Adormirii Maicii Domnului. Acest acoperămînt sau perdea este o lucrare de
mare frumuseţe şi măiestrie; se zice că ar fi fost dăruită de însăşi doamna sus
amintitului voievod. Chipurile soţului şi cele ale feciorilor ei sunt lucrate pe
aceeaşi ţesătură, în partea dreaptă, iar cel al doamnei şi al fetelor pe partea
stângă, în josul vălului”16.
Maria Ana Musicescu, în studiul O broderie necunoscută din vremea lui
Neagoe Basarab17, ne oferă informaţii despre epitaful lucrat la îndemnul lui
Neagoe Basarab şi al soţiei acesteia, Miliţa, reprezentând Coborârea de pe
Cruce (fig. nr. 3).

Fig. nr. 3 Coborârea de pe Cruce
(după Maria Ana Musicescu, 1958).

Deşi în inscripţie nu este menţionat numele locaşului de cult căruia îi era
destinat, se consideră, pe bună dreptate, că această broderie îi era destinată
mănăstirii Argeş18. Piesa era gata în anul 1517, când a fost sfinţită biserica
acesteia.
Inscripţia religioasă, în limba slavonă, dispusă pe un chenar lat, care
încadrează broderia pe cele patru laturi, cusută cu litere în fir de argint pe fondul
de aur, menţionează: „Când de pe lemn te-a coborât mort, cel din Arimatheia pe
16

Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1976, p. 342.
17
Maria Ana Musicescu, O broderie necunoscută din vremea lui Neagoe Basarab, în:
„Studii şi Cercetări de Istoria Artei”, anul V, nr. 2/1958, p. 35-49.
18
Ibidem, pp. 37-38.

Arta broderiei medievale la mănăstirile din Ţara Românească
375
_______________________________________________________________________________

tine viaţa tuturor, cu smirnă şi cu giulgiu te-au înfăşurat, pe tine Hristoase, şi cu
iubire s-au îndemnat cu inima şi cu buzele a sărutat trupul tău; însă prinşi de
frică se bucurau strigând: Mărire smereniei tale, iubitorule de oameni”19 şi
„Cerut-a Iosif trupul lui Iisus şi l-a pus în mormântul său nou că se cuvenea din
mormânt ca dintr-o cămară să iasă, cel ce ai sfărâmat puterea morţii şi ai deschis
oamenilor uşile raiului”20. O altă incripţie se află pe o bandă ce dublează, pe
latura dreaptă, chenarul cu inscripţia religioasă: „Această Coborâre «de pe
cruce» şi Îngropare a făcut-o Io Neagoe voievod şi Doamna lui Despina şi copiii
lor Io Theodosie voievod, Io Petru voievod şi Ion voievod”21. În cuprinsul
reprezentării însăşi, în dreapta şi în stânga micilor îngeri, stă scris: „Coborârea
de pe cruce a lui Hristos”, iar pe cruce: „Împăratul măririi”22.
Crucea, cu braţe lungi şi late, separă fundalul de cetate şi cele zece
personaje, grupate pe două planuri. În cele două colţuri superioare, încadrate în
câte un cerc, luna şi soarele, cu chipuri omeneşti încoronate, iar spre interior
două perechi de îngeri cu aripile întinse, care zboară în poziţii diferite,
preînchipuie, ca în toate scenele Răstignirii, Coborârii de pe Cruce şi Plângerii,
lumea spirituală ce participă la drame care se petrec pe pământ.
În centru, Iosif din Arimateia, în picioare pe scară, susţine peste mijloc
trupul lui Iisus, care, desprins de pe cruce, formează în cădere un arc de cerc.
Acest arc „dă trupului în cădere al lui Iisus o pondere omenească, diferenţiind
reprezentarea de pe broderie de cea mai mare parte a compoziţiilor de acest tip
cunoscute, compoziţii în care trupul, frângându-se în unghi, dă căderii ceva
chinuit şi, totodată, mai puţin evocator al unei realităţi posibile”23. Sf. Ioan
cuprinde în mâinile sale mâna lui Iisus, lipindu-şi obrazul de ea, gest de
veneraţie24. În partea stângă, una dintre sfintele femei susţine celălalt braţ al lui
Iisus. În dreapta, Nicodim, „cel care venise la El mai înainte, noaptea, aducând
ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe”25, în genunchi lângă Sfântul
Ioan, smulge cu cleştele cuiele care încă mai ţin unul dintre picioarele lui Iisus.
Lateral, două grupuri formate fiecare din câte două femei (Maria
Magdalena, Maria, mama lui Iacob şi a lui Iosif, mama fiilor lui Zevedeu)
privesc îndurerate la cele petrecute.
Jos, în partea stângă a broderiei, sunt reprezentate Doamna Despina cu
cele trei fiice: Stana, Roxandra şi Anghelina.
Piesa de broderie Coborârea de pe Cruce este una dintre cele mai
reprezentative pentru arta broderiei de tip bizantin, artă care s-a dezvoltat din
19

Ibidem, p. 36.
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Ibidem, p. 37.
22
Ibidem, p. 36.
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Ibidem, p. 42.
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secolul al XII-lea până în secolul al XVI-lea în Balcani, Rusia, Ţara Românească
şi Moldova. Având o valoare artistică deosebită, această broderie poate fi
comparată cu piese moldoveneşti din secolele XV-XVI (epitaful lui Siluan,
epitaful de la Dobrovăţ, vălul de tâmplă de la Bogdan cel Orb şi cele de la
Alexandru Lăpuşneanu), precum şi cu epitrahilul dăruit, în anul 1521, mănăstirii
Bistriţa de către Negoslava, soţia lui Barbu Craiovescu, ale căror chipuri sunt
brodate pe partea de jos a piesei26 (fig. nr. 4). Aici, o inscripţie grecească
menţionează: „Barbu Pahomie, anul 7029. Epitrahilul de faţă, confecţionat din
mătase, s-a făcut cu ajutorul şi cheltuiala boieroaicei, a doamnei Neagoslava”27.
Originalitatea artei broderiei din Ţara Românească, în această perioadă,
constă în brodarea portretelor boiereşti pe piesele liturgice, aspect neîntâlnit,
bunăoară, în Moldova. Exemplificăm prin: epitrahilul amintit mai sus, dăruit de
către Barbu Craiovescu, în anul 1521; dvera care poartă data 1602-1607,
executată la îndemnul lui Jupan Preda, mare ban al Craiovei, şi al soţiei sale,
Cătălina, pentru biserica mănăstirii Stăneşti28 (păstrând tradiţia artistică din
secolul precedent) (fig. nr. 5); epitrahilul de la mănăstirea Meteore (Grecia)29,
reprezentându-l pe Preda Buzescu, pe soţia acestuia şi pe copii lor; epitrahilul
din anul 1606 de la Stăneşti, reprezentându-l pe Stroe Buzescu şi pe soţia lui,
Sima30.

a

b

Fig. nr. 4 Epitrahil de la Bistriţa (Oltenia, 1521). a – detaliu Apostolii Marcu şi Luca; b –
detaliu Barbu Craiovescu şi soţia sa, Negoslava (după Maria Ana Musicescu, 1969).

26
Vezi Corina Nicolescu, Broderiile din Ţara Românească din secolele XIV-XVIII, în:
„Studii asupra tezaurului artistic restituit de URSS”, Bucureşti, 1958.
27
Al. Elian, Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti, vol. I, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1965, pp. 710-711.
28
Maria Ana Musicescu, Portretul laic brodat în arta medievală românească, în: „Studii
şi Cercetări de Istoria Artei”, an IX, 1962, p. 58.
29
Idem, Broderia medievală românească, Bucureşti, Editura Meridiane, 1969, p. 15.
30
Ibidem.
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În anul 1514, Neagoe Basarab i-a donat mănăstirii Bistriţa Olteană
acoperământul31 de catifea albastră, pentru racla în care se păstrează sfintele
moaşte ale Sfântului Grigorie Decapolitul. Pe o bordură de atlas roşu este cusută,
cu litere bogate, inscripţia slavonă: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Duh, eu robul lui Dumnezeu, Io Neagoe voievod, m-am dus la Mănăstirea
Bistriţa, hramul Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu, şi am dăruit Sfântului
Grigorie Decapolitul un acoperământ şi un inel de aur; şi cine va strica, să fie
anatema cu Iuda. Scris în august 4 zile, în anul 7022”32.
Deşi numărul broderiilor munteneşti care s-au păstrat din această
perioadă este redus, atelierele din Ţara Românească au asigurat necesarul de
piese bisericeşti brodate al Bisericii Ortodoxe din Europa Răsăriteană. În acest
sens, menţionăm cele două poale de icoană de la mănăstirea Cutlumus33, care-l
înfăţişează pe domnitorul Vintilă, doamna Rada şi fiul Drăghici, în genunchi,
urmând a primi binecuvântarea lui Iisus. Sunt brodate, pe fundal, câteva motive
vegetale, iar pe poală o împletitură de elemente florale.

Fig. nr. 5 Dvera de la Stăneşti (1602-1607)
(după Maria Ana Musicescu, 1969).

31
Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa Olteană, Sfânta Mănăstire Bistriţa Eparhia
Râmnicului, 1996, p. 222.
32
Al. Elian, op. cit., p. 735.
33
Virgil Vătăşianu, Studii de artă veche românească şi universală..., p. 86.
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Arta broderiei din timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu s-a
caracterizat prin diversitate, printr-un înalt grad de realizare, având „ca bază de
plecare tradiţia locală, pe care s-au altoit elemente străine într-un tot unitar, tot
care a primit denumirea de epocă şi stil brâncovenesc”34. Stilul acesta
impresionează prin „perfecţiunea formelor, culorilor şi reliefurilor, cât şi prin
aceea că atât întregul, cât şi fiecare amănunt respiră un anume duh al
sfinţeniei”35. Din centrul cultural de la Hurezi, o serie de piese de broderie
religioasă au fost executate de renumiţi artişti străini şi autohtoni, contactaţi de
domnitorul Constantin Brâncoveanu pentru a înfrumuseţa ctitoriile sale. Între
aceştia, o menţionăm pe Despinetas din Constantinopol, cea care a lucrat cu sârg
la diferite cusături religioase, pe care „le-a ornamentat cu o uluitoare
minuţiozitate”36. Dintre piesele brodate, realizate de către aceasta, amintim
epitrahilul (1695) executat pentru mănăstirea Hurez, la îndemnul lui Constantin
Brâncoveanu37.
În broderiile lucrate şi donate de familia lui Brâncoveanu se recunoaşte
vizibil atât paternitatea, cât şi structura artei populare româneşti38: epitrahilul de
catifea roşie, bogat împodobit cu broderie în aur, fluturi şi mărgăritare, cu 4
cruci şi 24 de ornamente în formă de frunze, a fost donat mănăstirii Bistriţa
Olteană, în anul 1692, potrivit inscripţiei slavone de „Io Constantin Basarab
voievod şi doamna Maria. 7200”39; stiharul brâncovenesc – confecţionat din
mătase verde cu flori mari, model bizantin, acesta datează din epoca
brâncovenească40.
Dintre piesele de broderie, atribuite secolului al XVII-lea, se distinge în
mod deosebit epitaful (1680-1681) dăruit mănăstirii Tismana de către doamna
Maria, soţia lui Şerban Cantacuzino41. Inscripţia liturgică, în limba slavonă, este
încadrată într-un chenar interior, pe când cea de danie este cu litere chirilice. Pe
fondul de mătase roşie sunt brodate, cu fir de aur, argint şi mătase colorată, două
scene: Coborârea de pe cruce şi Plângerea lui Iisus. În partea de jos a Plângerii
sunt reprezentaţi, în genunchi, în costume de ceremonie, Şerban Cantacuzino,
Doamna Maria şi copiii acestora, Gheorghe şi Casandra. În partea de sus, în

34
Sergiu Columbeanu, Radu Valentin, Constantin Brâncoveanu şi epoca sa, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1967, p. 68.
35
Valeriu Anania, Cerurile Oltului, Râmnicu Vâlcea, Editată de Episcopia Râmnicului
şi Argeşului, 1990, p. 208.
36
Maria Ana Musicescu, op. cit., p. 20.
37
Studii asupra tezaurului restituit din URSS…, pp. 135-136.
38
G. Popescu-Vâlcea, Iniţiator şi protector al unui nou stil în Arta Românească: stilul
brâncovenesc, în „B.O.R.”, anul LXXXII, nr. 9-10/1964, p. 911.
39
Gr. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de antichităţi din Bucureşti, Bucureşti,
1906, p. 105.
40
Veniamin Micle, art. cit., p. 221.
41
Studii asupra tezaurului restituit din URSS..., p. 133; Maria Ana Musicescu, op. cit.,
p. 45.
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centru, doi serafimi; în colţuri, simbolurile evangheliştilor; deasupra fiecărei
cruci, soarele şi luna; în medalioane, reprezentări de îngeri, prooroci şi sfinţi.
Tot acestui secol îi aparţine şi poala de icoană (1681)42 executată de
către ieromonahul Gherasim de la Galata, din iniţiativa lui Şerban Cantacuzino
şi a Doamnei Maria, pentru mănăstirea Cotroceni. La aceste piese brodate
religioase se remarcă decorativul (înlocuind figurativului), predominând
motivele vegetale, înfăţişate naturalist sau stilizat.
În secolul al XVIII-lea, dintre odăjdiile preoţeşti (stiharul, epitrahilul,
brâul, mânecuţele şi felonul sau sfita), pe care le îmbracă preotul în timpul
săvârşirii sfintelor slujbe bisericeşti, donate mănăstirii Bistriţa Olteană,
menţionăm43: odăjdii preoţeşti confecţionate din pânză de mătase (cănăvăţ),
donate de către episcopul Ilarion al Râmnicului în jurul anul 1700; sfită albă de
mătase (veşmânt liturgic, larg şi fără mâneci, pe care o îmbracă preotul peste
celelalte odăjdii) şi stihar cu fir, donate de către ieromonahul Sava Bistriţeanul,
în jurul anului 1737; un rând de odăjdii preoţeşti, donate de către biv vel banul
Constantin Creţulescu, în anul 1758; odăjdii preoţeşti, donate de către marele
ban Toma Creţulescu, în anul 1776; sfită preoţească din anii 1780-1792, donată
de către Filaret, episcopul Râmnicului; odăjdii preoţeşti, ţesute cu fir de aur,
donate de către boierul Brăiloiu în secolul al XVIII-lea; odăjdii preoţeşti, donate
de către boierul Constantin Obedeanu în secolul al XVIII-lea; sfită preoţească
din secolul al XVIII-lea, donată de către boierii Pârşcoveni; rucaviţe din secolul
al XVIII-lea, donate de către arhimandritul Ilarion44; epitrahil donat de către
ieromonahul Climent, care, potrivit „Pomelnicului mănăstirii”, „a dat un patrafir
de belacoasă cu flori albe”45; epitrahil donat de către boierii Pârşcoveni în
secolul al XVIII-lea46; epitrahil şi rucaviţe, donate de către episcopul Filaret al
Râmnicului47; acoperământ de cănăvăţ, cu „flori de fir greu în şatrage, şi cu pafta
de argint, pe sicriul Sfântului Grigorie”48, donat de către fostul mare vornic
Dumitrescu Racoviţă, în anul 1793.
De o valoare artistică inegalabilă, de o eleganţă impunătoare, dar, în
acelaşi timp, costisitoare, piesele de broderie medievală românească, lucrate în
fir de aur, argint şi mătase, sunt particularizate şi identificate prin desăvârşirea
tehnică şi însuşirea de a face cunoscută şi înţeleasă lumea de simboluri pe care o
înfăţişează. Concepute şi realizate într-un mod asemănător tablourilor şi
icoanelor, acestea sunt rezultatul unui imbold lăuntric puternic şi dezvăluie
42
Catalogul expoziţiei de argintării, broderii şi ţesături din Ţara Românească,
Bucureşti, f.e., 1954, p. 24.
43
Veniamin Micle, art. cit., pp. 218-219.
44
Aurelian Sacerdoţeanu, Pomelnicul Mănăstirii Bistriţa olteană, în „M.O.”, XVIII, nr.
5-6/1966, p. 504.
45
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46
Ibidem, p. 499.
47
Ibidem, p. 492.
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compoziţii figurative sau religioase, încadrate, în majoritatea cazurilor, într-un
chenar, format din elemente vegetale sau religioase.

THE ART OF THE MEDIEVAL EMBROIDERY AT THE MONASTERIES
FROM WALLACHIA
(Abstract)
One of the significant features of the Romanian feudal art is constituted by the
embroidered canonicals and liturgical adornments. Having a peerless artistic value, of
imposing elegance, these embroidery pieces of art are particularized and identified
through their technical completion and the attribute of bringing to light and
understanding the symbolic world that they portray.
The items designed for the adornment of the church’s interior-curtains, the
pieces used for the procession of the liturgical ceremony-mortuary cover, the epitaphs,
stoles, cuffs, scarves that have embroidered on them the resurrection scene and those that
cover the tombstone of the religious places founders, kept in the museum of the
monasteries from Oltenia at the Romanian Art Museum, constituted the subject of our
research.
Keywords: the
monasteries, Wallachia.

embroidery art,

Medieval

Age,
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fabrics,

ELEMENTE TRADIŢIONALE PREZENTE ÎN SPAŢIUL
CULTURAL AL JUDEŢULUI ARGEŞ
∗

GABRIELA BOANGIU

Judeţul Argeş se poate mândri cu numeroase elemente de civilizaţie
tradiţională. Zona aflată între Munţii Făgăraşului, în partea de nord, şi la
confluenţa râurilor Vâlsan şi Argeş, în sud, impresionează printr-o arhitectură
solemnă, nobilă, prin elementele ce se mai păstrează şi astăzi, „caracterizându-se
prin trăsături specifice, care o diferenţiază de zonele învecinate”1.
Principalul material de construcţie la construirea caselor şi acareturilor
era lemnul. „Statistica lui Dionisie Pop Marţian consemnează 97 % construcţii
din lemn în mediul rural. Treptat, numărul caselor de zid şi paiantă a crescut, în
detrimentul celor de lemn, care erau, în 1952, de numai 26,1%, iar astăzi au
dispărut aproape în totalitate”2.
În ceea ce priveşte casele de lemn, ele „nu aveau temelie, fiind aşezate
pe mari bolovani de piatră dispuşi la colţuri. Ceea ce constituie o caracteristică a
arhitecturii argeşene este realizarea temeliilor din rânduri alternative de cărămidă
şi piatră, tehnică foarte veche, folosită la ridicarea bisericilor medievale”3. În
funcţie de criteriul elevaţiei, zona Argeşului cuprinde trei variante de case: „case
joase fără pivniţă, ridicate pe un soclu de 1 m, case cu pivniţă şi soclu de 1,50 m
şi case înălţate pe un soclu de 2 – 2,50 m. Casele cu soclu înalt s-au generalizat
la începutul secolului al XX-lea pe tot cuprinsul zonei, parterul acestora
cuprinzând în plan o pivniţă şi o cameră, iar în partea superioară două încăperi
de locuit. Planul cel mai frecvent în secolul al XX-lea cuprindea două încăperi
cu intrări separate. Planurile cu trei încăperi şi intrare dispusă asimetric sunt, de
asemenea, foarte vechi. Funcţiile camerelor sunt diferenţiate: o încăpere mare,
destinată pentru locuit, una mai mică, de trecere, în care se află şi vatra cu hornul
şi alta pentru oaspeţi, având, uneori, intrarea separată. Casele noi au planuri
dezvoltate, cu patru – nouă camere, fiind influenţate de arhitectura urbană”4.
Există două elemente care conferă specificitate zonei, „în ceea ce
priveşte volumetria şi decorul”5: prispa şi foişorul, conferind „construcţiei
∗
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echilibru şi proporţii armonioase, perfect integrate mediului înconjurător”6.
Prispa se desfăşoară de-a lungul faţadei sau pe două laturi ale casei, „formează
un spaţiu de tranziţie semiadăpostit către interior şi către curtea gospodăriei.
Când spaţiul respectiv este închis cu balustradă şi stâlpi de lemn sau din zidărie,
poartă numele de sală. Foişorul constituie un element arhitectonic important în
această zonă. El marchează, în acelaşi timp, şi diferenţierea socială, fiind
caracteristic caselor construite de pătura înstărită a comunităţilor rurale. Foişorul
este construit pe un soclu înalt de piatră, având la partea superioară balustradă şi
stâlpi lucraţi cu măiestrie. La casele construite în secolul al XIX-lea foişorul era
plasat lateral, iar la cele din a doua jumătate a secolului al XX-lea este situat în
axul casei”7.
Analizând elementele constructive şi arhitectonice se pot face două
constatări principale, referitoare la tendinţele fundamentale ale procesului de
constituire a tipurilor de case: 1) fiecare dintre elementele cercetate se
transformă de-a lungul timpului, atât în ceea ce priveşte materialul şi tehnica
întrebuinţată la construirea lui, cât şi în ceea ce priveşte formele pe care le ia;
2) schimbările intervenite în organizarea internă a unui element atrag sau sunt
legate de schimbări în celelalte elemente constructive şi arhitectonice,
reprezentând acelaşi stadiu de trasnformare pentru fiecare dintre ele8.
De asemenea, gruparea elementelor constructive şi arhitectonice capătă
o anumită notă caracteristică, prin dezvoltarea şi sublinierea unuia dintre
elementele componente. Ansamblul construcţiei este determinat de această
grupare caracteristică, având în centrul ei un element definitor, care pentru zona
cercetată poate fi prispa, foişorul, scara interioară, pălimarul sau arcadele.
Grupările caracterizate printr-unul din aceste elemente conduc la tipuri de case,
iar formele diferite sub care apar aceste elemente definitorii dau naştere
variantelor9.
Existenţa diferitelor tipuri de case, precum şi transformările lor,
oglindite în modurile variate de grupare a elementelor componente, îşi găsesc
explicaţia în evoluţia socială a zonei cercetate, legată de schimbările condiţiilor
economice şi de progresul tehnic. Cele două variante ale bordeiului, înregistrate
în 1952, reprezintă supravieţuiri ale unui tip de locuinţă caracteristic unor
anumite perioade din istoria aşezărilor omeneşti. Ele ilustrează arhaicitatea
tehnică dintr-o perioadă istorică. În acelaşi timp, ele constituie şi o dovadă a
stadiului de dezvoltate a arhitecturii feudale, determinat de nesiguranţa şi
împrejurările în care aveau loc invazii turceşti în raialele din dreapta Dunării.
Existenţa bejeniilor de odinioară era încă vie la mijlocul secolului al XX-lea.
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Bătrânii din Mălureni, de pe Vâlsan, ştiau că pe dealul Găujanilor veneau
oameni fugiţi din Vlaşca, şi-şi făceau bordeie în care se ascundeau.
Casa din lemn, joasă, cu prispă, reprezintă statutul cel mai vechi al
construcţiilor la suprafaţa solului, din zona cercetată. Ea este caracteristică unei
economii în care creşterea vitelor era ocupaţia dominantă, alături de o
agricultură rudimentară şi restrânsă. În cadrul acestei economii, diferenţierea
socială s-a manifestat în arhitectură, prin apariţia unui foişor ataşat la casa joasă.
La acest tip de casă joasă cu foişor, prispa, care reprezenta un spaţiu de tranziţie
între interior şi exterior, dispare, locul ei fiind luat de foişor, în care se
desfăşoară o bună parte din viaţa familiei. În acelaşi timp, din cauza aceleiaşi
tendinţe de diferenţiere, foişorul poartă şi ornamentaţia casei, realizată pe
grinzile şi stâlpii de stejar. Îndesirea populaţiei şi, ca urmare, mărirea
suprafeţelor cultivate, au dus la o restrângere a economiei pastorale. Se extinde
din ce în ce mai mult pomicultura. Pentru păstrarea fructelor şi a produselor
derivate, temelia casei se înalţă, pentru a face loc pivniţiei. Înălţarea temeliei
duce la dispariţia prispei, care este înlocuită cu „sala” închisă de un parapet de
zid sau lemn tencuit. Diferenţierea socială este prezentă şi aici, prin construirea
unui foişor înălţat deasupra intrării în pivniţă.
Exprimând condiţiile de viaţă ale orânduirii feudale, aceste tipuri de casă
au un element ce reprezintă tendinţa de fortificare a locuinţei: scara interioară,
apărată de parapetul „sălii”. Dezvoltarea economiei de schimb şi intensificarea
circulaţiei mărfurilor au prilejuit un contact din ce în ce mai strâns cu oraşul.
Într-o primă etapă, aceasta a dus la introducerea unor sisteme ornamentale,
necunoscute arhitecturii ţărăneşti: stucatura, zugrăveala, pe care arhitectura
orăşenească le primise, la rândul ei, de la monumentele de arhitectură religioasă.
Într-o a doua etapă, influenţa arhitecturii orăşeneşti se face simţită prin
modificari introduse în plan, prin schimbarea liniei faţadelor şi prin elemente
decorative parţiale, cu foişoare plasate în axul casei, servind numai ca apărare a
intrării, şi cu spaţiu de desfăşurare a unei ornamentici încărcate. În sfârşit, apar
construcţii cu destinaţie specială, legată în mod direct de condiţiile economiei
capitaliste: casa cu prăvălie10.
Condiţiile naturale şi cele social-economice, precum şi împrejurările
istorice, au contribuit la o puternică diversificare tipologică a arhitecturii din
zona cercetată. Varietatea tipurilor de casă vorbeşte despre specificul acestei
zone, diferenţiindu-se, prin aceasta, de alte zone mai uniforme din punct de
vedere arhitectural din ţara noastră11.

10
11

Ibidem, p. 62.
Ibidem, p. 62.
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Evoluţia tipologică a caselor din judeţul Argeş înregistrează mai multe
etape12:
1. Înainte de 1860, dominant ca tip era casa joasă cu prispă. Apar unele
schimbări referitoare la diferenţieri sociale, marcate prin apariţia casei joase cu
foişor.
2. Între 1861 şi 1890, apare tipul casei cu scară interioară, în două
variante: a) cu pivniţă; b) cu parter dezvoltat. Diferenţierea socială se reflectă în
construirea unor case înalte cu foişor.
3. Între 1891 – 1920, domină ca tip casa cu scară mică cu pălimar de
lemn netencuit. Pentru categoriile mai înstărite ale ţărănimii se dezvoltă tipul de
casă mare cu foişor de scară în ax.
4. Între 1921 şi 1950, apare şi domină casa cu arcade de zidărie, cu sau
fără foişor, precum şi casa cu sală parţială. În aceeaşi perioadă, se dezvoltă şi
casa cu prăvălie, expresie a necesităţilor economice ale negustorimii rurale.
Casa joasă cu prispă de pământ este tipul care se întâlneşte şi în alte
regiuni din ţara noastră. Construită din bârne de lemn, cioplite sau rotunde,
încheiate „în căţel” sau „stâneşte”, casa are un plan foarte simplu: o tindă şi o
cameră. Intrarea se face prin tindă. În colţul tindei, lipit de peretele despărţitor al
camerei, se află „corlanul”, vechi tip de coş deasupra vetrei, la nivelul
pământului, pe care se face foc. Dimensiunile acestui tip de casă sunt mici: 7 m
lungime şi 5 m lăţime. Înălţimea pereţilor, măsurată de la nivelul prispei cu
cosorob, este de 1,80 m. Caracteristic pentru faţadă este plasarea celor două
ferestre mici foarte apropiate: ferestre de 0,50/0,60 m, la o distanţă de 0,20 m
una de alta. Acoperişul înalt, făcut pe măsura căpriorului, egal cu lăţimea casei,
este de două tipuri: cu creastă şi cu goluri la cele două capete ale coamei, sau cu
„cuci”, piese scurte din lemn, uneori sculptate, în jurul cărora se fixează
căpriorii. În afară de aceşti cuci şi de un brâu colorat în jurul ferestrelor, casa nu
are niciun element ornamental. Casa joasă cu prispă se prezintă sub două
variante, definite de construcţia diferită a prispei: a) prispă de pământ şi
bolovani, lipită cu pământ, încadrată într-o ramă de bârne, pusă pe o temelie
foarte scundă (0,30 m) din piatră; b) prispă-laviţă din scânduri, construită în
consolă pe capetele temeelor casei, suspendată la 0,60-0,90 m înălţime. Este un
tip de prispă ce se întâlneşte în multe regiuni din ţara noastră: Vâlcea, Suceava,
Ţara Zarandului etc.
Casa cu foişor, joasă, este întru totul asemănătoare celei descrise
anterior, ca plan şi ca dimensiuni. Deosebirea principală, pe lângă existenţa
foişorului, este soclul ceva mai înalt (0,80 – 1 m), pe care este ridicată. Foişorul
este plasat întotdeauna în dreptul casei, în faţa uşii de intrare şi deasupra
gârliciului beciului. Foişorul, de dimensiunile 2,60 – 2,50 m are trei stâlpi la
faţadă şi acoperişul în trei ape. Atât stâlpii, cât şi grinzile sunt sculptate; uneori
fiecare dintre cele trei laturi ale foişorului are grinda altfel sculptată. Pălimarul
12

Ibidem, p. 64.
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foişorului este făcut din scânduri „ulucite” din lemn de fag, cu tăieturi simple de
cuţitoaie. În foişor este instalat, de multe ori, un pat, sau cel puţin o laviţă, prinsă
de scândurile pălimarului sau de stâlpi. Tipul acesta de casă cu foişor se
întâlneşte cu deosebire pe Râul Doamnei. Acest foişor nu este un reflex sau o
copie a foişorului vâlcean. Foişorul mic de Argeş este mai redus decât cel
vâlcean, iar în ceea ce priveşte raportul între dimensiuni – lăţimea corp-casă şi
lungimea laturii în prelungire a foişorului – deosebirea dintre cele două foişoare
este evidentă: la casa vâlceană acest raport spre 1/1 (lăţimea corp-casă = 4 m,
lungimea laturii în prelungirea foişorului = 4m), în timp ce în Argeş acest raport
este de aproximativ de 1/0,60 (lăţimea corp-casă = 4 m, lungimea laturii în
prelungire a foişorului = 2,50m)13.
Casa cu foişor, înaltă, clădită pe soclul dezvoltat de piatră şi cărămidă,
este una dintre cele mai izbutite realizări ale meşterilor de masă ţărani. Casa este
compusă tot din două încăperi, cu deosebire însă că uneori fiecare încăpere are
intrare separată din sală. Este clădită pe beci sau pe o cameră şi beci. Pe soclul
de piatră şi de cărămidă, înalt de 2,30 m, sunt aşezate temeele, grinzi de
dimensiuni impresionante (secţiunea dreptunghiulară 0,60/0,25m), pe care se
înalţă construcţia din lemn sau cărămidă a corpului casei14.
Casa cu scară interioară este construită pe un soclu din piatră sau din
piatră alternând cu cărămidă. Înălţimea acestui soclu variază de la un m până la
2,50 m, după cum este vorba despre o casă cu parter dezvoltat, semidezvoltat sau
de o casă joasă, cu beci săpat. Corpul casei este construit tot din cărămidă sau
din „paiantă”. În ceea ce priveşte materialele de construcţie, deosebirile sunt
uneori apreciabile de la vale la vale şi sunt în funcţie de condiţiile locale. Planul
obişnuit este cel compus din două încăperi cu intrare separată de pe sală.
Dimensiunile sunt ceva mai mari: 8,50 m lungime, 6 m lăţime. Sala, nelipsită,
este uneori foarte largă, 1,80 m, şi, de obicei, se mărgineşte doar la faţada casei,
rareori trecând şi pe laturi15.
Tipul de casă cu pălimar de lemn netencuit continuă, în genere, pe cel al
caselor vechi. Se poate observa, totuşi, o tendinţă de a părăsi parapetul masiv al
socului şi al pălimarului şi de a introduce pălimare de lemn mai uşoare, aşezate
pe un soclu mai puţin masiv. Ca element nou se poate nota şi apariţia unui foişor
în două ape, aşezat, de multe ori, în axul casei, şi care nu mai are funcţia
vechiului foişor, care adăpostea patul, laviţa, urzoiul sau războiul de ţesut,
mărind spaţiul destinat locuirii şi dând o rezolvare constructivă necesităţii vitale
pentru familia şi gospodăria ţărănească, de a avea o legătură constantă cu
animalele şi cu acareturile curţii. Foişorul nou, mic, sprijinit pe doi stâlpi, este
doar un acoperiş pentru scară, mică şi ea, şi pentru intrarea casei. Planul casei
continuă a fi, cu precădere, cel alcătuit din două încăperi cu intrări separate.
13

Ibidem, p. 65.
Ibidem, p. 65.
15
Ibidem, p. 66.
14
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Încep să apară însă şi planuri mai dezvoltate, compuse din două camere cu tindă
la mijloc, din trei camere, din trei camere dintre care una este
supradimensionată. Dezvoltarea planului şi dimensiunile caselor sunt în legătură
cu categoria socială a proprietarului.
Frumuseţea acestor elemente de arhitectură tradiţională face ca speranţa
în salvgardarea acestora să crească, iar iniţiativele în acest sens nu trebuie să fie
niciodată puţine. Ceea ce s-a păstrat pe cale naturală şi spontană în gospodăria
ţărănească de secol XXI trebuie să-şi găsească adevărata cale înspre
patrimonializarea acestora, fără a tulbura cursul firesc al vieţii cotidiene al
ruralului ce îşi păstrează comorile într-o simplitate uimitoare.

Fig. 1. Casă din judeţul Argeş.

Fig. 2. Casă din judeţul Argeş.
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Fig. 3. Casă din judeţul Argeş.

Fig. 4. Casă din judeţul Argeş.
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Fig. 5. Gospodărie din judeţul Argeş.

TRADITIONAL ELEMENTS OF THE CULTURAL SPACE
IN ARGEŞ COUNTY
(Abstract)
The study tries to highlight the importance of rural architecture of Argeş
County from Romania. It explores the basic elements of rural architecture, main
elements of rural constructions characterized by originality, unicness and regional
features. It speaks about different types of rural houses and courtyards. The ethnographic
region is special because its old material heritage, traditional architecture that speaks
about old social structures.
Keywords: vernacular architecture, material heritage, types of rural dweelings,
old features of the courtyard.

FILOSOFIE-SOCIOLOGIE

O VARIANTĂ TRAGICĂ A CRITICII RAŢIUNII PURE –
FAUST – O INTERPRETARE
ION MILITARU

∗

Ceea ce este cu adevărat spectaculos, în apropierea Criticii raţiunii pure
de tragedia lui Faust, nu sunt notele comune: una şi aceeaşi limbă, contextul
istoric sau una şi aceeaşi cultură germană. Surprinzătoare, în adevăratul înţeles al
cuvântului, este întâlnirea unuia şi aceluiaşi subiect: cunoaşterea.
Doi ani îl separă pe Kant de Goethe, doi ani care marchează începutul
muncii de elaborare a Criticii raţiunii pure de începutul lui Faust.
În 1771, Kant începe lucrul la Critica raţiunii pure1, iar Goethe începe
să lucreze la Faust în 17742. Nici unul dintre ei nu avea să publice însă mai
devreme de un deceniu lucrările pe care le anunţaseră. Kant va publica Critica
raţiunii pure în 1781, iar Goethe va publica Faust, în prima variantă –
aşa-numitul Urfaust – abia în 1790.
Contextul apariţiei sistemului critic kantian şi al tragediei lui Goethe
este departe de a le apropia exclusiv cronologic şi cultural. Alăturarea dintre
Goethe şi Kant nu se epuizează la nivelul circumstanţelor istorice şi al
contingenţelor.
Ce ar putea să aibă în comun o gândire ce şi-a propus să scruteze
limitele cunoaşterii şi tragedia unui personaj dezamăgit de cunoaştere, în afară
de cunoaşterea însăşi? Ce ar putea să-l apropie pe Kant de tragedia lui
Goethe, dacă nu una şi aceeaşi temă, diferit tratată? În timp ce Kant a înţeles să
se ocupe de cunoaştere în manieră strict filosofică, elaborând sistemul ei critic,
Goethe a făcut din cunoaştere un subiect tragic, expunând riscurile şi urmările ei
odată ajunsă la momentul bilanţului.
∗
Cercetător ştiinţific I, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. NicolăescuPlopşor” din Craiova, al Academiei Române; e-mail: militaruion_l@yahoo.com
1
Adică cea dintâi operă din ceea ce avea să se numească, mai târziu, sistemul critic.
Celelalte părţi ale sistemului critic vor apărea de-a lungul aceluiaşi deceniu, Critica raţiunii
practice (1786), Critica facultăţii de judecare (1790). Aşadar, două decenii i-au trebuit lui Kant să
pună ordine în cunoaştere, să-i construiască edificiul, cultivând în faţa ei optimismul în baza
simplei propoziţii: posibilitatea ei.
2
Am petrecut întreaga zi singuri, netulburaţi, Goethe şi cu mine... /…/ «Doctor Faust»
al său e aproape gata şi mi se pare cel mai măreţ, mai deosebit din toate). Heinrich Christian Boie,
Jurnal, apud Ştefan Augustin Doinaş, Faust, postfaţă Goethe despre Faust şi Surse privind istoria
genezei lui Faust, Bucureşti, Editura Univers, 1982, p. 387.
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Simplul fapt că faţă de cunoaştere, într-unul şi acelaşi deceniu, s-a
început lucrul la două dintre cele mai importante opere ale culturii europene,
Critica raţiunii pure şi Faust, este de natură să determine ideea unei epoci al
cărei spirit trebuie văzut dincolo de circumstanţele istorice contingente, în
exigenţe care trebuie descoperite în propria lui natură.
*
Tragedia lui Goethe începe cu dezamăgirea expresă a lui Faust în faţa
cunoaşterii. În jurul vârstei de cincizeci de ani3, după ce o viaţă întreagă s-a
ocupat de cunoaştere în toate ramurile ei, de la cele concrete ale ştiinţelor, la cele
abstracte ale metafizicii şi teologiei, Faust se declară înfrânt. Ştiinţele nu i-au
adus nimic din cele ce dorea. O viaţă-ntreagă, ah! Filosofia / Dreptul şi
Medicina-am studiat, / Şi din păcate chiar Teologia, / Temeinic şi cu zel
înflăcărat. / Şi-acuma, biet nebun, stau fără rost / La fel de înţelept precum am
fost / Magistru-mi zic, şi Doctor chiar / Şi de vreo zece ani măcar / În sus şi-n
jos, fără popas, / Îmi duc mereu discipolii de nas – / Dar nu putem să ştim nimic,
văd bine! / Iar inima se face scrum în mine4.
Ceea ce a obţinut, totuşi, Faust, în urma cultivării asidue a ştiinţei, este
acest nu putem să ştim nimic, văd bine. Cu alte cuvinte, Faust ştie că nu ştie
nimic – adică vechea înţelepciune a lui Socrate, care era şi semnul diferenţei
acestuia faţă de restul semenilor săi: în timp ce aceştia îşi închipuiau că ştiu,
Socrate ştia efectiv că nu ştie. În timp ce neştiinţa nu-l împingea pe Socrate în
depresie, pe Faust îl deprimă, conducându-l apoi la semnarea pactului cu
Mefisto.
De cealaltă parte, Critica raţiunii pure a lui Kant începe, oarecum, din
acelaşi punct: incertitudinea cunoaşterii de tip metafizic. În timp ce cunoaşterea
ştiinţifică este certă şi progresează, cunoaşterea metafizicii bate pasul pe loc. Şi
aici intervine diferenţa. În timp ce Faust se resemnează, Kant avansează
întrebând: cum ar putea şi metafizica să avanseze pe calea ştiinţei aidoma
matematicii? Răspunsul este dezarmant de simplu şi elementar: cunoscându-şi
limitele! Pe un astfel de răspuns Kant construieşte cel mai radical sistem
filosofic: critica raţiunii pure.
*
Se poate intra în tragedia lui Goethe printr-un capitol de psihologie.
Faust trăieşte, pentru început, drama dezamăgirii sale cognitive. El
monologhează, discută, îşi trece în revistă viaţa, consemnându-i evidentul

3

Discuţia despre vârsta lui Faust nu poate fi decât ipotetică. Vom prezenta, ceva mai
departe, propria ipoteză. Este de presupus că Faust avea în jur de cincizeci de ani, ţinând cont că
solicitarea de întinerire, înaintată lui Mefisto, odată încheiat pactul, este prin scăderea a trei
decenii.
4
Faust, Bucureşti, Editura Univers, 1982, p. 58.
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blocaj: viaţa nu l-a dus nicăieri, iar cunoaşterea dobândită este goală. Tot ceea ce
urmează îi aparţine acestei dezamăgiri.
Tragedia lui Goethe – aşa îşi califică el piesa! – priveşte un personaj
care, într-un ceas târziu al vieţii, înţelege că nu se află nicăieri, nici în viaţă, nici
în cunoaştere. Începutul tragediei îl prezintă pe Faust într-o trăire contradictorie.
Pe de o parte, el suferă din cauza decepţiei cauzate de ştiinţe, pe de alta, trăieşte
starea celui iluminat de necunoaşterea adevăratei căi.
Ceea ce trăieşte Faust este conversiunea cunoaşterii prin trecerea de la
cunoaşterea stearpă la perceperea adevăratei vieţi, în modul trăirii simple la
sânul naturii.
Faust admite că satisfacţia searbădă a cunoaşterii livreşti nu i-a adus
nicio mângâiere. O, lună plină, de-ai vedea / Azi ultima durere-a mea /…/ Ah!
de-aş putea pluti pe munţi / În raza dulcii tale frunţi, / Peste prăpastii să zbor cu
duhuri, / Peste livadă-n senine văzduhuri,/ Să-mi spăl în roua ta fiinţa / De
negura ce-o dă ştiinţa5. Ceea ce vrea el este trăirea în plenitudinea simţurilor:
Simt forţele din piept cum vor să scape, / La focul unui tânăr vin mă-ndemn. /
Simt că-ndrăznesc să mă avânt în lume, / Dureri şi pământene plăceri să mă
consume6.
Fundalul întregii trăiri a conversiei de la cunoaştere la viaţa simţurilor
este natura: O, ce spectacol! Vai, spectacol doar! / Unde s-apuc imensu-ţi sân de
har, / Natură? Şipot al vieţii, darnic, / De care ceruri şi pământ depind, / Spre
care piepturi însetate tind – / Tu curgi, adăpi, iar eu tânjesc zadarnic7.
Ceea ce urmează să obţină, într-adevăr, Faust, în urma pactului semnat
cu Mefisto, este de felul unui plural al trăirilor în conformitate cu multiplicitatea
naturii.
*
Cărturar, savant, medic, magistru, herr Doktor – în batjocorirea lui
Mefisto – după o viaţă consacrată studiului, Faust se resemnează: nu ştie nimic
şi nici nu poate şti. O viaţă-ntreagă ah! Filosofia/ Dreptul şi Medicina-am
studiat, / Şi din păcate chiar Teologia, / Temeinic şi cu zel înflăcărat: Şi-acuma,
biet nebun, stau fără rost / la fel de înţelept precum am fost. / Magistru-mi zic, şi
Doctor chiar / Şi de vreo zece ani măcar / În sus şi-n jos, fără popas, / Îmi duc
mereu discipolii de nas – / Dar nu putem să ştim nimic, văd bine! / Iar inima se
face scrum în mine8.
Până la un punct, Faust este exponentul îndoielii care împiedică orice
om de ştiinţă să devină trufaş. De la un punct încolo însă, îndoielile exprimate îl
aduc în vecinătatea imposturii: … nu-mi închipui / Că drumul cel drept aş fi-n
5

Ibidem, p. 59.
Ibidem, p. 61.
7
Ibidem, p. 60.
8
Ibidem.
6
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stare să-l dibui, / Şi nici c-aş putea uneori, învăţându-i, / Să-i fac mai de treabă
pe oameni, să-i mântui9. Totuşi, o face, îşi duce discipolii de nas şi, odată cu ei,
întreaga comunitate.
Un astfel de act de sinceritate nu este suficient atâta vreme cât Faust
continuă să se bucure de privilegiile obţinute în urma reputaţiei. Toate acestea
sunt false, însă el nu le dezminte nicio clipă.
Dezamăgit de ştiinţe, abordează magia în care el şi puterile sale sunt
abandonate, iar dorinţele i se realizează prin puteri oculte: … m-am consacrat
magiei, / ca spiritul prin gură şi putere / Să-mi reveleze-o parte din mistere! ca
asudând amar să nu mai fiu / Silit a spune ce nu ştiu10. Totul este însă zadarnic.
Cu suficientă detaliere, Faust expune un dosar de ratat. Nici ştiinţa, nici
alchimia, nici teologia, nimic din toate acestea nu-l satisfac şi nici nu o puteau
face. La ceasul reconsiderării, Faust descoperă însă ceea ce vrea.
Nu este puţin, pentru că din această răsturnare a situaţiei descoperă calea
prin care ar putea fi, în cel de pe urmă ceas, fericit. Ceea ce vrea Faust, în urma
admiterii eşecului în ştiinţe, este calea muritorului de rând. Vrea să se bucure de
darurile firii, de natura din afara sa şi de natura din interiorul său. Faust se
descoperă pe sine ca ins aparţinător naturii. În această calitate vrea să se bucure
de deliciile ei.
O lună plină, de-ai vedea / Azi ultima durere-a mea. Faust îşi cântă
durerea de-a nu se fi bucurat de natură: În locul Firii ca un rai / Ce Domnul,
pentru oameni a creat, / Tu zaci în fum şi mucegai, / De cranii şi scheleteasediat11.
*
De cealaltă parte, în Critica raţiunii pure, Kant poate fi un exponent al
cunoaşterii, lipsit de dramatism. El nu s-a arătat dezamăgit de cunoaştere, nu a
căutat cunoaşteri alternative, şi nici soluţii ecologice ale acesteia (alchimia). De
aceea, Goethe i-a păstrat mereu un interes moderat.
*
Începutul pentru Faust este, însă, dincolo de paralela, extrem de
semnificativă cu lucrarea lui Kant, Critica raţiunii pure, mult mai departe,
localizat în episodul biblic al Cărţii lui Iov.
Pariul lui Iov (Dumnezeu joacă zaruri?)
Nu Creştinismul a fost religia care să tolereze sau să găsească un sens,
fie şi ludic extrem, jocurilor de noroc. În orice formă a lor, exerciţiile care să
pună pe seama terţilor aşteptarea, bucuria sau recunoştinţa, nu aveau cum să fie
9

Ibidem.
Ibidem.
11
Ibidem, p. 59.
10

O variantă tragică a Criticii raţiunii pure – Faust – o interpretare
393
______________________________________________________________________________

agreate într-o religie al cărei Dumnezeu se declară, El Însuşi, Un Dumnezeu
gelos.
Cu atât mai mult, cu cât jocurile de noroc ar putea antrena parteneri,
mulţime, comunitate, ceva de felul pariurilor individuale sau colective. Nimic nu
trebuie să ia forma pariului: nici bunurile, nici viaţa, nici viitorul.
Şi totuşi, în fiinţa sa profundă, Creştinismul a avut de-a face, pe
secţiunea Vechiului Testament, cu un pariu în toată legea (în toată legea vrea să
însemne, în acordul Celui ce dă legea, a Celui ce învaţă şi legiferează, a lui
Dumnezeu Însuşi!).
În însăşi inima Vechiului Testament există Cartea lui Iov, al cărei
subiect este pariul. Obiectul: testarea credinţei iubitului supus Iov, că nu este
niciunul ca el pe pământ fără prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi care
să se ferească de ce este rău12.
Cartea lui Iov desfăşoară, pentru început, o viziune panoramică în care
Dumnezeu îşi priveşte şi apreciază creaţia, mulţumit de Sine, aidoma pe măsura
primelor zile ale Facerii. … într-o zi îngerii lui Dumnezeu s-au înfăţişat înaintea
Domnului şi Satan a venit şi el printre ei.
Este ca o dare de seamă pe care îngerii o dau Domnului, în rând cu
Satan. Şi pe niciunul dintre îngeri nu-i întreabă Dumnezeu despre starea lumii, în
afara lui Satan. Lui îi adresează Dumnezeu întrebarea De unde vii?
De unde putea să vină cel al cărui rost era să piardă ceea ce putea să
piardă, adică din lumea largă, nu din propria sa lume, în care nu-şi găsea raţiunea
faptei originare? Căci nu în lumea sa – lumea lui ca iad – îşi avea/are diavolul
raţiunea, ci în lumea Celuilalt, adică lumea lui Dumnezeu care, pentru el,
reprezenta şi continuă să reprezinte miza, dezideratul pentru care merită să-şi
expună poziţia, rangul şi eternitatea.
Diavolul răspunde: Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi
în jos. Însă nimic concret în această plimbare, în aceste târcoale ale diavolului.
Dumnezeu nu capătă aici nimic care să-L mulţumească, cu atât mai mult cu cât
târcoalele nu veneau din partea unui înger binevoitor şi iubitor de Dumnezeu şi
de creaţia Sa, de oameni şi lume.
Nu avea însă voie diavolul la un răspuns în care lumea să nu se afirme în
diagnosticul răului din ea? Nu pare un răspuns potrivit firii celui întrebat. De
aceea, Dumnezeu întreabă scurt, în privinţa supusului Iov. Este greu de văzut
cum dintre cele ale lumii, ale creaţiei Sale, Dumnezeu îl alege pe Iov ca referinţă
a stării lumii. Şi Domnul a zis către Satan: Te-ai uitat la robul Meu Iov, că nu
este niciunul ca el pe pământ fără prihană şi drept şi temător de Dumnezeu şi
care să se ferească de ce este rău?
Destul de văzut că Iov este piatra de încercare a lumii, de testare a
capacităţii de a se menţine în fiinţa aşa cum i-a fost acordată de către Domnul.
– Ei bine, lumea este în regulă, iar provocarea lui Dumnezeu, Iov şi nestrămutata
12

Biblia, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1982.
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lui credinţă, merg bine – Satan nu o mărturiseşte, Îl provoacă însă pe Domnul,
reducându-i creaţia, pe Iov, urmaşul lui Adam cel căzut, la simpla posesie, la a
avea. Credinţa lui Iov, afirmă Satan, este dependentă de posesie. Creaturile
Domnului nu sunt în stare să-L descopere, să I se închine şi să-L iubească mai
departe de posesia lor. Dumnezeu este în ochii lor suma bunurilor pe care le
posedă. Iar Iov, este adevărat, posedă mai mult decât alţii, credinţa lui este mai
mare decât a altora. Însă nu mai departe de a avea, de posesie. Şi, într-adevăr,
Iov avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi şi cinci
sute de asini şi mulţime mare de slugi. Şi omul acesta era cel mai de seamă
dintre toţi răsăritenii.
Iov însă mai avea ceva: simpla, abundenta posesie, nu-i epuiza definirea
în ochii semenilor şi nici în ochii Domnului. Acest om era fără de prihană şi
drept; se temea de Dumnezeu şi se ferea de ce este rău. Şi toate astea dincolo de
miile de oi şi de cămile, de sutele de perechi de boi şi de asini. Se temea de
Dumnezeu din adâncul firii şi pe potriva ei. Însă aşa ceva nu era de văzut, şi nici
nu se afirmă. Diavolul vorbeşte însă despre ceea ce se vede, despre multa
bogăţie a lui Iov, citindu-i firea în conformitate şi dependenţă de ea. Nu-i
convine şi nu ştie (?) de ce este dincolo. Se face şi se preface, de aceea nu
întârzie să pună în faţa Domnului adevărata motivaţie a credinţei lui Iov. El se
teme, este adevărat, de Domnul. Dar de ce? Oare de ce se teme Iov de
Dumenezeu? N-ai făcut Tu gard în jurul lui şi în jurul casei lui şi în jurul a tot
ce este al lui, în toate părţile şi ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui
au umplut pământul?
Diavolul îl reduce pe Iov în credinţa sa la avariţia cea mai rapace, îi
dizolvă iubirea de Domnul în cupiditate. – Nu pentru ceea ce eşti Tu, îi
răspunde el Domnului, Te iubeşte Iov, nu în fiinţa Ta crede el, şi nu Ţie Ţi se
închină el. Credinţa lui trece prin a avea, prin posesie, boi, vaci şi măgari.
Grea, deformată şi malformată creaţie trebuie să fie aceea în care,
înaintea faptului de a fi, de a gusta iubirea şi credinţa, se pune posesia.
Dumnezeu nu a creat pentru a da sens creaturilor în faţa lui a avea. El şi le dorea
să se bucure pentru a fi, pentru că sunt şi cunosc fiinţa provenită din bunătatea şi
iubirea Sa, şi nu pentru a se bucura în faţa unor efemeride în felul cirezilor de
boi, vaci şi măgari.
Or, provocarea diavolului ţintea, în resortul ei final, la încoronarea
perversă a creaţiei prin recunoştinţa celor creaţi nu pentru faptul ca atare,
încununat de imnuri de slavă şi cântece pe măsura celor cântate de îngeri, ca
simplu şi potrivit răspuns în faţa faptului grav de a fi creaţi şi de a fi, ci de
recunoştinţa de a avea cirezi, boi, vaci, măgari.
Diavolul nu o spune în aceste cuvinte, care ar fi însemnat, fireşte, o
insultă directă. Nu, Iov nu este fiinţa avară, definită în cupiditatea posesiei.
Credinţa lui este pură şi nu atârnă de orătăniile din curtea casei şi nici de
preţuirea trecătoare a semenilor.
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Destul că Dumnezeu îi îngăduie diavolului testarea lui Iov. Rând pe
rând, toate ale acestuia pier. Oile îi sunt mistuite de foc, boii îi sunt furaţi de
sabeeni, cămilele îi sunt ridicate de caldei, casa se prăbuşeşte peste feciorii şi
fiicele sale. Nimic nu-i mai rămâne lui Iov. Singură disperarea, înecată în
sfâşierea veşmântului şi în raderea părului: Gol am ieşit din pântecele mamei
mele şi gol mă voi întoarce în pământ.
Şi, evident, pariorul de sus aştepta. Aştepta cuvântul de foc al
blestemului pe care Iov să-l arunce în faţa lui Dumnezeu. Şi întru toate acestea,
Iov nu a păcătuit şi nu a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu.
Se pare că, prima parte a pariului este pierdută. Miile de oi, de cămile,
sutele de perechi de boi şi asini şi mulţimea mare de slugi nu fac credinţa lui Iov.
Iubirea lui în faţa Domnului nu trece prin a avea, prin posesie. Posesia lui
rămâne goală, el încetează să mai aibă, credinţa însă îi rămâne.
*
Abia în finalul regăsirii lui Iov pe aceleaşi metereze ale dreptăţii şi
temerii, Dumnezeu adaugă: El se ţine cu putere în statornicia lui şi tu M-ai
întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc.
Nu se aminteşte aici miza pusă în discuţie, faptul că nu averea, posesia
de boi şi vaci fac credinţa, că diavolul o afirmase şi se dovedise fals: credinţa lui
Iov trecea mai departe de înţelegerea lui Satan.
Şi, dacă primul fel de a avea nu reuşise să înfrângă credinţa, există mai
multe feluri de posesie, îi aminteşte el Domnului. Tot un fel de posesie este
trupul, osul şi carnea. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-te de osul şi carnea lui!
Să vedem dacă nu Te va blestema în faţă!
Evident, este un fel de a vorbi întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de osul şi
carnea lui!, pentru că nu Domnul o face. Este suficient, pentru aceasta, să
îndepărteze mâna ocrotitoare, lăsându-l pe Iov lipsit de protecţie, astfel încât, în
locul mâinii Domnului, urzeala lui Satan să fie prezentă.
Şi osul şi carnea lui Iov sunt lovite. Este cuprins de lepră din tălpile
picioarelor până în creştetul capului. A doua posesie, corpul cu care Iov face
una, nu este luată, distrusă ca prima, căci Domnul avertizase: nu te atinge de
viaţa lui. Or, viaţa lui trecea prin corp şi ajungea la suflet. Diavolul nu-i poate
lua corpul, i-l poate însă trece prin focul şi para exerciţiilor sale de specialitate.
Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi afară din oraş. / Atunci
nevasta lui a zis către el: Te ţii mereu în statornicia ta? Blestemă pe Dumnezeu
şi mori!
Iov refuză însă să o facă. Mă voi plânge întru amărăciunea inimii mele –
se tânguie, fără să blesteme însă. Ceea ce blestemă este ziua în care s-a născut,
noaptea şi lumina, nu pe Domnul: Piară ziua în care m-am născut şi noaptea
care a zis: un prunc de parte bărbătească s-a zămislit. Ziua aceea să se facă
întuneric şi Domnului din cer să nu-i pese de ea şi lumina să n-o lumineze.
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*
Cartea lui Iov este, până la urmă, neîncheiată. Parcurgând-o, nu afli
nicăieri ceva de felul unui deznodământ.
Povestea lui Iov debutase undeva în cer, cu ocazia unui fel de bilanţ pe
care îngerii I-l aduceau lui Dumnezeu. Dintre îngeri, Satan este cel care va fi
întrebat de către Domnul în privinţa lumii. Nu cântecele cântate de îngeri pentru
frumuseţea şi bunătatea creaţiei, nu confirmarea venită din partea lor îl atrage
acolo pe Domnul, ce poate să spună Satan – este ce-l interesează pe Dumnezeu.
Şi, dacă îngerii se exprimă în cântecele lor cu maximă claritate, Satan nu o poate
face decât în felul lui – virtuos, al exerciţiului ambiguităţii! Nu poate infirma ce
spun îngerii, dar nu este în natura lui nici să confirme. De aceea el spune: aşa şi
aşa. Ceea ce afirmă este strict plimbarea sa prin lume, a călătorit şi a dat
târcoale, după cum se exprimă el. Nu creditează însă faptul că lumea este, în
sine, aşa cum îngerii au văzut-o. Ea poate arăta aşa cum a fost văzută, dar în
sine…!
Diavolul Îi lasă lui Dumnezeu de înţeles că raportul îngerilor este precar.
Şi Dumnezeu, pentru că participă, totuşi, la o discuţie celestă, întreabă exact: dar
robul Lui, Iov, nu este suficient de evlavios, de credincios şi cu frică de
Domnul? – Ei, da, consimte Satan, este aşa, dar frica lui Iov este din cauza celor
avute, nu este frica din inimă, născută adică din iubire.
– Dacă este aşa, conchide Domnul, atunci: Iată, tot ce are el este în
puterea ta. Îndemnul este astfel formulat: Încearcă-l!
De aici, urmează drama lui Iov. Drama – sau tragedia, mai bine spus,
pentru că ce urmează să i se întâmple lui Iov nu-i aparţine nici lui, nici
semenilor, nici lumii în care trăia. Nicio reacţie nu-i este la îndemână, niciun
plan, nimic de felul întâmplărilor asupra cărora să aibă un cuvânt de spus, care
să modifice, să amelioreze sau să facă să înceteze răul. Pentru ce suferă el, răul
care se abate asupra lui vine din cer. Or, asupra cerului el nu poate şi nu vrea să
întreprindă nimic, nici măcar să rostească cuvintele la care îl îndeamnă soţia lui,
femeie nebună.
*
Pentru că pariul asupra vieţii lui Iov nu are parte de o încheiere, în
Cartea lui Iov, neexistând nimic de acest fel, locul a rămas gol. Oare ceva de
felul unei conversaţii finale, aşa cum existase la început, nu era de imaginat între
parteneri? Nu era de închipuit o nouă rundă a întrevederilor îngerilor, un nou
bilanţ asupra lumii în care să se amintească frumuseţea ei, între care credinţa
nestrămutată a lui Iov? Că Satan a pierdut pariul, a condus astfel, la o smerire în
faţa Domnului?
Cu siguranţă, între curiozităţile lumii ceva de acest fel a existat. Mai
mult, interesul pentru partea finală a pariului a fost atât de mare (cu atât mai
mare cu cât nu este nimic amintit în Cartea lui Iov), încât ideea a avut parte de
un duplicat celebru. Un nou pariu, un nou personaj, un nou destin era de încercat
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şi imaginat. Şi, pentru că un duplicat nu era de gândit în condiţiile sacre ale
Scripturii, un duplicat în condiţiile artei era posibil.
Astfel se naşte scenariul modern al reluării cărţii lui Iov. Noua Carte a
lui Iov – Faust, va beneficia de o completare: o tragedie. Deci, Faust. O
tragedie. De ce? Pentru că, la fel, ceea ce va urma, povestea vieţii lui Faust, va fi
urmarea unui scenariu care se joacă în ceruri.
*
Al doilea scenariu modern al pariului are loc prin intermediul aceleiaşi
structuri de regie. Acelaşi decor, aceiaşi participanţi, acelaşi pariu. În cer: îngeri,
Dumnezeu şi diavol, cohorte de îngeri în faţa Domnului, arhangheli care îi
prezintă starea lumii: Da! lumea este în ordine, frumoasă şi bună aşa cum a
făcut-o Domnul. Rafail: Se-ntrece-n cântec vechiul soare / Cu-al sferelor acord
fratern, / Iara trecerile-i necesare / ca bolţi de tunete s-aştern… /…/ Gavril: Cu
zor şi zel ascuns îşi plimbă / Pământul marile-i splendori; / Lumini de paradis
preschimbă / Cu nopţi adânci vărsând fiori;… /…/ Mihail: Se-ntrec furtunile-n
vârtejuri / Din larg spre ţărm, din ţărm spre larg, / Şi-nchipuie-n turbate vrejuri
/ Efecte ce-n adânc se sparg.
Între îngeri, Satan-Mefisto. Acelaşi mod de raportare ca şi în Cartea lui
Iov: Acum Tu, Doamne, te apropii iar şi vrei / Să afli despre noi că-o ducem
bine, / Şi cum doreai să mă-ntâlneşti, de obicei, / Mă vezi în rând cu servii şi pe
mine.
Ceea ce are el să-i spună Domnului, nu este despre sfere, soare, boltă,
pământ şi mare. De soare şi lumi nimic n-am să-ţi vorbesc. Despre toate acestea
s-au obosit să-i vorbească îngerii, aici – cei trei arhangheli. Şi poate că aşa ceva
nici nu este interesant!
Ceea ce vrea el să-i spună Domnului este ceva care nu merge atât de
bine, ceva care putea fi mai bun, ceva pe care Domnul nu l-a creat atât de bine
precum aştrii de pe cer, bolta, pământul şi mările. Acestea toate funcţionează, nu
este nicio problemă cu ele. Ceea ce vede însă el, este altceva: Văd doar că
oamenii se chinuiesc. Oamenii, adică cei pentru care Dumnezeu le făcuse pe
toate pentru ca ei să se bucure şi să se folosească de ele. Or, nu, iată, tocmai
oamenii sunt partea de creaţie nedesăvârşită. Şi asta din cauza unui neajuns pe
care Domnul îl gândise ca bine. Din cauza raţiunii! Măruntul zeu al lumii
năravul şi-l păzi, / La fel e de ciudat ca-n prima zi. / Putea ceva mai bine să
trăiască, / De nu-i dădeai sclipirea ta cerească. / El zice că-i raţiune, dar prin
ea / Nici fiara, decât el, nu e mai rea /…/ Şi dacă numa-n iarbă i-ar fi nasul. /
Dar nu: în orice scârnă-şi bagă nasul.
Nu, despre nimic altceva noul Mefisto nu are să-i vorbească lui
Dumnezeu. Ceea ce vede el este dincolo de cosmologie, de boltă, soare, pământ
şi nori. El vede în om. Şi pentru că vederea lui merge în adânc, vede răul: Totul
este ca-ntotdeauna rău. Iar despre oameni nu mai este nimic de vorbit. Ei
stârnesc mila, astfel încât stârnirea lor înspre mai rău din răul pe care deja îl
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trăiesc, este prea mult şi pentru el. Domnul: Tu altceva nu ai să-mi povesteşti? /
Vii totdeauna numai să cârteşti? / Din tot ce-i pe pământ nimic nu-ţi place?
Mefisto: De bieţii oameni milă mi se face, / Şi nu mai vreau să-i
chinuiesc şi eu.
La toate astea, ca şi altădată, în cazul lui Iov, Domnul arată expres către
un supus pe care îl numeşte. Domnul: Îl ştii pe Faust? Mefisto nu-l ştie însă pe
Faust. El nu ştie pe nimeni după nume. El ştie, cum este şi firesc în ordinea lui,
după contingenţe, după vanităţi care pierd. De aceea întreabă: Doctorul? Şi
Dumnezeu răspunde, refuzându-i vanitatea: Pe robul meu!
Da, Mefisto îl ştie, numai că altfel, nu rob al Domnului şi nu supus sau,
poate, în cel mai bun caz, un rob smintit, aparte!
Ei bine, tocmai Faust va proba că lumea este bine întocmită, că nu
numai bolta, soarele şi ceilalţi aştri sunt în regulă. Este aşa şi omul, iar credinţa
lui este tocmai piatra din vârful unghiului. Pe un astfel de supus Mefisto îşi poate
încerca puterile de a-I dovedi Domnului că, într-adevăr, lumea nu este bine
întocmită.
Mefisto: Să pariem? Pierdut va fi, declar, / Dacă-mi veţi da
consimţământul / Să-l duc pe drumul meu treptat.
Nici nu se putea alegere mai bună. Căci tocmai Faust suferea de
meteahna pe care Mefisto o incriminase în faţa Domnului, adică de raţiune.
Domnul: Ei bine, ai deplină-ngăduinţă! / Smulge-acest spirit din izvorul său, / Şi
du-l cu tine, dacă-ţi stă-n putinţă, / Din ce în ce mai jos, pe drumul tău. Şi, spre
deosebire de celălalt pariu, în care viaţa evlaviosului Iov era jucată, de astă dată
Domnul continuă: Dar, ruşinat, s-admiţi, cum se cuvine, / Că omul bun, de-un
orb impuls mânat, / Cărarea-dreaptă-o ştie foarte bine.
Mefisto acceptă, ducând, astfel, în comun acord, pariul până la capăt: Ce
bine-ar fi! Dar mult, oricum nu ţine. / Nu, de pariu nu sunt îngrijorat. /
Îngăduie, când ţelul mi-am atins, / Triumful meu cu-ntregul piept a-l soarbe /
Din colb să muşte, de plăceri cuprins, / ca şi cumătrul meu, vestitul şarpe!
Ce vrea Mefisto cu aceste ultime precizări? Vrea el ceva de felul unui
spectacol în care să-şi declame triumful cosmic? Vrea să i se parafeze victoria în
văzul îngerilor şi arhanghelilor, al bolţii şi al astrelor? În tot cazul, vrea
semnătură! Şi Domnul i-o concede: Apari şi-aici cu libertatea-ntreagă.
*
Ca şi dincolo, în Cartea lui Iov, felul în care decurge ispitirea este
unilateral. Acţionează strict Mefisto. Lui nu i se contrapune nimic. Dumnezeu nu
intervine. Nici îngerii şi nici…
…de fapt, ceea ce surprinde în gradul cel mai înalt. Dacă în Vechiul
Testament marea absenţă era presimţită la modul aşteptării, odată cu Noul
Testament aşteptarea i-a sfârşit. Venirea lui Iisus-Mesia schimbă totul. Preluarea
păcatelor prin sacrificiul suprem, aşezarea Sa de-a dreapta Tatălui în faţa
scaunului judecăţii de apoi, identificarea Sa cu omul, iubirea Sa şi pledoaria în
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faţa Tatălui schimbă cursul mântuirii. Prin venirea lui Iisus oamenii nu mai sunt
singuri. Fiul Domnului le stă alături în toate, iar Sfântul Duh îi ocroteşte ca
prezenţă divină.
Este ceea ce surprinde în noua formă a pariului. Iisus nu este de faţă şi
nici nu este amintit. El nu joacă niciun rol în apărarea celor pentru care este
răstignit.
*
Cum era însă de gândit un scenariu în care, de o parte şi de alta, supusul
Faust să fie atras? Pe de o parte, ceea ce întreprinde Mefisto este de ordinul
promisiunii. El promite şi, din acest punct de vedere, contractul este respectat.
Se putea proceda similar de cealaltă parte? Putea Dumnezeu promite
pentru a-l păstra pe Faust pe calea cea dreaptă? Ce putea El să promită din
moment ce Faust era, adică din moment ce Dumnezeu conferea realitate şi era
realitate? A promite, din partea lui Dumnezeu, era ca şi cum El ar fi fost
despărţit de sine în calitate de realitate parţială.
Dumnezeu nu putea promite, nu putea apela la un comportament de felul
despărţirii de realitate şi al amânării ei. El avea în mâinile Sale totul, întreaga
realitate, astfel încât nu mai era nimic de adus.
În schimb, Mefisto putea să încerce calea promisiunii din moment ce nu
deţinea cheile realităţii, adică din moment ce nu avea realitate. Miza sa era
pseudo-fiinţa, încercarea sa de argumentare că omul nu posedă întrega fiinţă, ci
doar jumătate sau nici pe atât, şi nici partea cea mai bună, dimpotrivă!
*
Există o avariţie a implicării divine a cărei bază ţine de natura lui
Dumnezeu Însuşi. Prezenţa lui Dumnezeu era deja la originea fiinţei. Simpla
prezenţă a lui Faust şi avansul spiritului său în cunoaştere (încheiat, este
adevărat, în insatisfacţia radicală care îl îndeamnă să cedeze sufletul într-un act
licit/ilicit – căci sufletul îi aparţinea într-o măsură inegală resturilor bunurilor
posedate!) trimitea la realitatea lui Dumnezeu. Promisiunile diavolului sunt
promisiuni de realitate, Dumnezeu era însă realitatea însăşi: Ens realissimus! şi
din această realitate aveau să se împărtăşească toate creaturile, cu atât mai mult
omul, făcut după chipul şi asemănarea Sa!
Promisiunile diavolului vizează, în ordinea circumscrisă adevărului,
pseudo-realităţi, adevăruri de ordinul clipei. Finalmente, intermedierile
diavolului sunt minciuni nu pentru că timpul este minciună sau momentele sale
ar adăposti minciuna. Tot ce gustă Faust este pseudo-realitate, atâta timp cât el
nu admite că marea realitate promisă este intangibilă. Cu alte cuvinte, atât timp
cât el concede că bunul său pus aici la mezat va încheia în realitatea supremă şi
nu este sceptic în faţa acestui adevăr.
Or, crezând în promisiunea divină, pe care niciun moment nu o
contestă, crezând în unica realitate de care ţine sufletul său, credinţa sa în
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realitatea clipelor care se succed, care aduc mereu trecut şi dezastru personal
(moartea Margaretei, asasinatul, minciuna, efemeritatea condiţiei de părinte
ş.a.m.d.) nu putea fi decât înşelare, automistificare.
În ce ar fi constat promisiunile lui Dumnezeu când Faust era consumat
în întregime de ceea ce era de ordinul clipei faţă de care se angajase la început,
dar pe care o şi trădează în final? Să faciliteze Dumnezeu ceea ce era de ordinul
clipelor când promisiunea Lui era de ordinul eternităţii?
Dumnezeu se reţine în a-i promite lui Faust ceva. O singură promisiune
fusese deja făcută, iar natura ei era de aşa fel încât multiplele intermedieri ale
diavolului nu erau decât expediente. Este adevărat, ele ţineau de ordinul
imediatului, în numele căruia Faust înţelege să-şi vândă sufletul. Faust nu invocă
imediatul, clipa, hic et nunc, din cauza scepticismului în promisiunea divină. Nu
contestă viaţa de apoi şi nici eternitatea adevărului pentru sufletul său. Nu se
exprimă nici în privinţa întârzierii ei sau a nerăbdării sale. Ceea ce-l determină
este precipitatul dorinţei în faţa timpului.
*
Nu este simplu de acceptat un pariu între diavol şi Dumnezeu. În cazul
lui Faust este explicabil prin natura artistică a piesei. Arta are multe libertăţi. Le
are, în modernitatea ultimă, chiar pe toate. Aşa ceva încetează să provoace
nedumerire. Faptul că un asemenea caz aparţine Sfintei Scripturi ca parte a
revelaţiei de Sine a Domnului, departe de a facilita contextul scenariului originar
al lui Faust, îl complică şi mai mult.
Experimentul făcut pe credinţa lui Iov nu este identic celui făcut pe
libertatea lui Faust. Lui Iov i se ia ce are, adică experimentul pariului are la bază
un fel de fiinţă definită prin a avea.
Lui Faust nu i se ia. La drept vorbind, el nu are nimic. El are doar
aspiraţie care, prin cuvintele Domnului, îl poate conduce pe cel ce aspiră să
greşească. Domnul: Greşeşte omul, câtă vreme-aspiră.
În termenii binomului clasic, a avea – a fi, Faust, cu aspiraţia
recunoscută de Domnul, este pe calea lui a fi. Căci el nu aspiră să aibă, vrea
doar să trăiască, să cunoască firea, să fie în tonul naturii etc.
*
Revenind, doar aparent termenii pariului sunt neinteligibili. Este un
pariu în care tehnicile puse în joc sunt unilaterale. Doar diavolul este parte activă
în pariu, doar el ispiteşte. Dumnezeu, atât în cazul lui Iov, cât şi în cazul lui
Faust, este o absenţă. El nu intervine, nu este partener egal celui în faţa căruia
acceptase pariul. El îi lasă acestuia mână liberă în corupere, fără ca El să
echilibreze în vreun fel scenariul ce urmează să se desfăşoare.
Ar fi putut însă Dumnezeu, în conformitate cu natura Sa, să intre în joc?
Cum ar fi fost posibilă o întrecere în care, statutul de egalitate să confere poziţii
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asemănătoare? Şi, mai ales, cum ar fi putut Dumnezeu să echilibreze prin ceva
de sens contrar ispitirile? Dumnezeu este Ens realissimus, nu ens fabulatorius.
*
În Cartea lui Iov diavolul nu ispiteşte, aşa cum avea s-o facă mai târziu
cu Iisus. El nu îi promite nimic lui Iov, nu ademeneşte şi nu întunecă privirea.
Manifestarea sa îi aparţine exclusiv negaţiei: distruge, aduce boală şi presară
moartea în familie cu un singur pervers scop: determinarea nefericitului să se
ridice împotriva Domnului, să ridice pumnul contra lui Dumnezeu. Miza pariului
este aducerea lui Iov în postura celui care-şi trăieşte nefericirea la asemenea
cote, încât până şi gândul lui Dumnezeu îi devine insuportabil, convertindu-l în
blestem.
În Faust, diavolul nu promite în sensul clasic de a ispiti din Evanghelie:
diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi
slava lor. / Şi I-a zis Lui: Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea
mea şi Te vei închina mie.
Faust este atât de plin de dorinţe, încât diavolul nu-i resuscită niciuna pe
care el să nu o fi trăit atât de intens, încât să nu resimtă nevoia împlinirii
imediate. Diavolul este, pentru Faust, intermediarul între el şi dorinţă.
*
În cazul lui Iov miza este pe o raţiune avară, exercitată pe bunurile deja
deţinute, miile de oi, cămile etc. În cazul lui Faust, miza este pe o raţiune avară
în faţa unor bunuri dorite.
Ambele tipuri de miză sunt pe o raţiune avară externă, ne-legiuită.
Pentru ambele personaje există un mult pe care raţiunea avară îl legitima. Atât
Iov, cât şi Faust aveau cu mult mai mult înainte de a avea, primul miile de oi şi
cămile, ultimul, împlinirea năstruşnicelor dorinţe. Iov avea credinţa prin care se
ştia apărat, ocrotit din înalt, avea discernământ în privinţa bunurilor care
definesc şi a celor care nu definesc, avea ştiinţa viitorului şi a trecutului. Dar,
mai ales, avea ştiinţa prezentului care să-l ajute să facă faţă fără să blesteme.
Faust, de partea lui, avea o raţiune avară oscilantă, care nu reşea să-l
determine în satisfacţie faţă de ingenuu-l său, aşa precar cum îl vede, şi datorită
căruia ajunsese, dacă ar fi avut tăria să vadă, că necunoaşterea pe care o admite,
nu este, totuşi, ignoranţă.
*
În cursul Prologului din cer Dumnezeu spune despre Faust că aspiră.
Nu spune că doreşte, că vrea: Cât timp trăieşte colindând pământul, /…/
Greşeşte omul, câtă vreme aspiră. Confuzia dintre cele două, dintre dorinţe,
pofte şi aspiraţii a stat la baza neînţelegerii personajului. Prin inversare, Faust a
devenit un personaj vulgar, ordinar, de felul chefliilor de crâşmă şi al amorezilor
de duzină care nu şi-au uitat orgoliul spiritului (Giovanni Papini).
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Şi totuşi, există o claritate evidentă încă de la început. Tragedia
desfăşoară încă de la debutul său plângerile lui Faust. Şi ele nu sunt puţine: faţă
de cunoaştere, de credinţă, de timp. El se plânge de tot ce a trăit în contul
persoanei sale, de limitele atinse şi de darul vieţii concrete. Nu există nicăieri
indicii că Faust ar invidia, că şi-ar dori o viaţă în contul căreia să adauge un plus
de trăire sau o vitalitate superioară. Tot suspinul său este în contul vieţii
individuale. A sa, deopotrivă cu al oricărei alteia.
Ceea ce-l face pe Faust să aibă gustul eşecului este forma de viaţă în
care spiritul este constrâns să intre. Plângerea sa este împotriva finitului, înţeles
ca neputinţă de a fi altceva decât parte. Or, ce vrea Faust este de ordinul
întregului, al firii sau naturii, cum se exprimă el. Sentimentul totalităţii este ce
întreţine dezamăgirea sa. Nu nemurire, nu paradis, – nimic! Simplu: Faust aspiră
în faţa totalităţii pe care vrea să o trăiască, să o simtă, să o pătrundă în toate
unghiurile ei.
Condiţia individuală este lanţul şi temniţa nefericirii sale: Vai! încă-n ce
temniţă mă zbat? / Ce puţ de beznă blestemat / În care razele pătrund / Ceţos
prin geam pictat şi scund! / Strivit de tomuri puse vraf, /Mâncat de molii şi de
praf, / pe care până-n boltă sus / Funinginile s-au depus, / Cu instrumente, sticle
roţi / Scrâşnind îngrozitor din dinţi, / calabalâc rămas de la părinţi, – / E lumea
ta! zi-i lume dacă poţi! / Şi mai întrebi, de ce eşti plin / De-nfiorare şi frământ? /
De ce un neguratic chin, / mereu retează-al vieţii avânt? / În locul Firii ca un rai
/ ce Domnul pentru oameni a creat, / tu zaci în fum şi mucegai / De cranii şi
schelete-asediat! / Hai! sus! spre cerul larg deschis! / Acest volum de taine plin,
/…/ Nu-ţi este sfetnic pe deplin? / Ştii astfel mersul stelei în văzduh / iar când
naturii ucenic îi eşti, / Puterile din suflet le sporeşti.
Formularea din monologul lui Faust este edificatoare. El spune tu,
adresându-i-se deopotrivă lui însuşi, ca şi oricărui alt tu. Orice fiinţă individuală
este căinată şi Faust nu vrea să-şi schimbe destinul cu nici un altul. Ceea ce vrea
el este transcenderea oricărui destin, coborât în chingile individualităţii cu chip
uman. Şi totuşi, paradoxal, gustul depăşirii şi integrării în altceva tot de aici îi
vine.
Ar fi însă greşit să se vadă în aspiraţia lui Faust de transcendere, o
simplă aspiraţie spre dincolo. Nicio idee a transcendenţei nu alimentează nervul
aspiraţiei sale de depăşire. Nu transcendenţa este motivaţia deznădejdii sale. O
spune el însuşi; aşa ceva îi este indiferent: Cu Dincolo nu-mi chinuiesc eu ţeasta.
/ Să faci întâi în ţăndări lumea-aceasta, / şi-apară-n urmă-i altele mai noi. Şi
pentru că transcendenţa nu-i oferă nimic de care să se simtă atras, rămâne că tot
spre lumea de faţă este Faust ispitit. Nu transcendenţa lumii este orizontul
gravitaţional al spiritului său, ci imanenţa; lumea de faţă: Acest pământ îmi
bucură fiinţa, / Aici îmi port sub soare suferinţa / Întâi să scap de ele mi-e
dorinţa, / Şi-ntâmplă-se orice apoi13.
13

Ibidem, p. 91.
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Un astfel de ţel nu putea decât să-L bucure pe Domnul. Ceea ce vrea
Faust este, de fapt, un imn de iubire la adresa creaţiei lui Dumnezeu. Faust vrea,
pur şi simplu, să se dizolve în creaţie.
Pe scurt, citim în definirea aspiraţiei sale, cel mai intens manifest al
panteismului. Nu este o întâmplare că filosoful cel mai frecventat şi apreciat de
Goethe a fost Spinoza, părintele panteismului modern.
La fel de înţeles în faţa acestei aspiraţii panteiste este scepticismul lui
Faust, că diavolul i-ar putea satisface apetitul. De-a lungul cunoaşterii sale de
care se arată, pe nedrept, lipsit de mulţumire, ştie, totuşi, că diavolul nu-i poate
deschide porţile totului. Indiferent cât de sincere sau făţarnice şi mincinoase i-ar
fi promisiunile, el nu se poate angaja în faţa totului. Ceea ce poate diavolul nu
are cum să fie decât pe potriva părţii. El promite reuşite în ordinea segmentului
de care Faust este dezgustat: Ce vrei să-mi dai, biet drac? A fost încalte? / Vreun
duh uman, în rosturile-i nalte, / Cândva, de cei ca tine înţeles? Ai hrană ce nu
satură?14. Şi întrebarea încheie rezumând: Dă-mi fructul, încă crud, ce-a
putrezit, / Şi pomul care zi de zi-nfrunzeşte.
Evident, este prea mult. Mefisto nu deţine cheile de la laboratorul
creaţiei. Dacă ţinta sa este uzurparea Creatorului, aceeaşi ţintă nu este şi
uzurparea puterii de creaţie la care nu poate ajunge. Diavolul îşi propune
uzufructul creaţiei, nu efortul acesteia. De aceea el nu-i poate promite aşa ceva
lui Faust. El îi promite una alta, nu totul. Şi încă de manieră panteistă! Iar Faust
o ştie, de aceea avertizează: de-oi sta tihnit pe patul de odihnă, / Acela fie-mi
ultimul răsfăţ! / De-o să mă minţi cândva prin linguşire / Pe plac eu mie însumi
să-mi pot fi, / De-o să mă-nşeli cu bunuri peste fire, / Aceea fie ultima mea zi15.
Mefisto, spre surprinderea lui Faust, acceptă. E-o sarcină ce nu mă
îngrozeşte, / Cu-asemenea comori vei fi servit!
Poate că Faust nu s-a făcut bine înţeles! El nu-i cere lui Mefisto nimic de
ordinul celor ce sunt, nimic din lume, din cele trecătoare sau chiar din cele ce
oamenii îşi doresc să păstreze intermitent. El nu vrea înfrângerea timpului prin
clipa cea eternă. Nu vrea să omoare timpul, scoţându-l din curgerea perpetuă
eternizându-i clipa: dacă voi zice clipei repezi: / Frumoasă eşti! nu trece-n
zbor!/ În fiare-atunci poţi să mă lepezi, / Atunci m-aş bucura să mor! / Atunci al
morţii clopot bată, / Atunci tu nu-mi mai eşti supus, / Şi ceasul stea, şi limba
cadă / Iar timpul meu să fie apus!
Dacă Faust se va lega de ceva din cele mărunte, gustate în eternitatea
clipei, da! De aşa ceva el se dezice, dezicându-se de sine, pentru că nu aşa ceva a
fost mobilul aspiraţiei sale. El nu vrea eternitatea clipei a nimic. De aceea,
vorbeşte despre puterea năzuinţei. Iar năzuinţa nu are ţintă în interiorul celor ce
sunt doar exemplare ale unui mult.

14
15

Ibidem, p. 92.
Ibidem.
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Clipa este înfrântă prin voinţa plenară în faţa trăirii pentru care timpul,
în diviziunile sale, nu putea fi decât piedică. Ceea ce este dezirabil este depăşirea
timpului prin apropierea de persoane şi idei care constituiau repere ale timpului
şi istoriei. De aceea, el nu are respect pentru istorie, vrându-i trecutul, prezentul
sau viitorul. Vrea ca timpul în sine să-i fie la dispoziţie, dincolo de propria lui
ordine. De aceea o va scoate pe Elena din timp – sau el va ieşi din timp –
căsătorindu-se cu ea. Şi tot de aceea o amăgise pe Margareta din propriul său
tempo, şi tot de aceea va proiecta în viitor construcţii fantaste.
Beţia timpului, ca valul mării, /M-arunce-n vârtejul întâmplării! /
Amestece-se chinul şi plăcerea, / Succesul şi căderea, / Cum vor, – una prin alta
să mi-o stâmpăr; / Omul se-afirmă, doar prin neastâmpăr.
În sfârşit, Mefisto înţelege. Şi poate că înţelesese de la început. Acum
însă îi confirmă: Sfârşit şi graniţi nu te vor reţine. / Şi dacă-n dorinţe vei fi fără
saţ, / Sau jindui ceva ca din zbor să înhaţi / Îţi zic doar atâta: să-ţi fie de bine! /
întinde mîna, deci, şi umpleţi-torba!
Ultimul cuvânt din partea lui Faust, spre a se face înţeles definitiv:
Ascultă-mă: nu de plăceri e vorba! Vârtejului mă dărui, şi poftei dureroase, /
Tristeţii-nviorătoare, şi urii amoroase / Iar pieptul, de ştiinţe vindecat, /
De-acuma niciun chin să nu-şi refuze; / Şi tot ce omenirii i-a fost dat / să
guste-n mine dornicele-mi buze, / În duh spre-nalt şi-adâncuri să cutez, /
Durerea omenirii să cânte vaste-n mine, / Cât sinele ei fie-mi lărgit îngustu-mi
sine/ Şi, ca şi ea, la urmă să naufragiez!
Ceea ce-l mobilizează pe Faust este vechiul dicton al lui Terenţiu: Homo
sunt et nihil umanum est! Durerea omenirii să cânte vaste-n mine, / Cât sinele ei
fie-mi lărgit – sunt om şi nimic din ce este omenesc nu-mi e străin!
Este rândul lui Mefisto să-l avertizeze pe Faust că este prea mult: Mă
crede, de milenii mă frământ / Această hrană dură să frământ / Că n-a fost om,
din leagăn la mormânt, / să-i digereze aluatul acru! / O, crede-mă: doar
pentru-un Dumnezeu / Au fost făcute-acestea toate! / El stă-n splendoarea lui
mereu, / pe noi ne ţine-n bezne scufundate, / Iar vouă nopţi şi zile v-au fost date.
Ce simplu îi este lui Faust să spună: Eu însă vreau! El vrea să se
substituie umanităţii, experienţei totale a acesteia. Vrea să experimenteze pe
propria-i piele ce umanitatea a experimentat pe pielea tuturor membrilor ei!
Ceea ce urmează nu mai prezintă interes. Manifestul a fost redactat.
Consecinţele nu au decât valoarea ilustrărilor empirice în contul celor parafate în
program.
Pe de altă parte, la fel de greşit ar fi să se identifice dorinţa lui Faust de
transcendere şi abandonare a condiţiei determinate de limite ca aspiraţie
luciferică. Pe Faust nu-l ispiteşte nimic de felul uzurpării. În faţa creaţiei, este
mulţumit. Nici limitele umanului nu-l deprimă. În interiorul lor vrea să trăiască !
Nu dispreţuieşte creaţia minţind în privinţa ei şi asumându-şi-o în
calitate de principe. Ceea ce vrea el este bucuria nesfârşită faţă de ea. De aceea,
el nu poate fi decât aidoma îngerilor, care nu au de rostit în faţa creaţiei decât
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propriile cântece, copleşiţi de bunătatea şi frumuseţea desăvârşită. Din cauza
aspiraţiei sale este pe placul Domnului, pentru că nu face altceva decât să
urmeze îndemnul Domnului până la capăt, dat primilor oameni, de a se bucura
de creaţie: Iată vă dau să stăpâniţi şi să vă bucuraţi de toate.
Or, ceea ce a urmat în ordinea lumii căzute a fost bucuria parţială şi
stăpânirea parţială. Niciodată omul nu a ştiut să se bucure de creaţia lui
Dumnezeu în totalitate. A fragmentat-o şi a discriminat în interiorul ei, ca şi
când Dumnezeu s-a manifestat în grade ale forţei şi bunătăţii, dând preferinţă
unei zile sau alteia, unui conţinut sau altuia. De aceea, mutatis-mutandis, Faust
reface ascultarea de îndemnul primordial, bucurându-se de întreaga creaţie, pe
verticala (timpul) şi orizontala ei (întinderea). Căci nimic din ce a fost în timp
sau ce va fi el nu vrea să piardă. Vrea să guste fructele întregului timp, tot aşa
cum se întinde de-a lungul întregului spaţiu. De aici şi iertarea finală!
*
Faust nu se manifestă ca om, adică ins prins în circumstanţele unui timp
sau spaţiu limitat. Vrea să încerce tot ce s-a încercat în timp după cum, tot aşa,
vrea să trăiască tot ce s-a trăit undeva, tot ce s-a putut de-a lungul şi de-a latul
pământului. El vrea să închidă cercul umanităţii, experimentând toată experienţa
ei spaţio-temporală, să se bucure de creaţie pretutindeni şi dintotdeauna. De
aceea, el nu poate fi decât iubit în ochii Domnului, pentru că aidoma lui sunt
puţini în ochii Domnului, care să dorească întrega creaţie, putând pune mărturie,
astfel, indirect, asupra Creatorului.
*
Mefisto nu câştigă pariul cu Dumnezeu. În ciuda faptului că termenii
pariului sunt clari, există ceva care este pierdut din vedere de către Mefisto.
Miza pentru care Faust îşi vinde sufletul nu este ceva de ordin personal.
Dimpotrivă, ceea ce vrea el este instituirea ca instanţă care să savureze creaţia
Domnului plenar, să aibă bucuria prezenţei şi parcurgerii ei cât mai depline. El
nu cârteşte niciodată în faţa creaţiei, că ar fi aşa sau altfel, prilej de chin,
suferinţă sau dezamăgire – loc comun al lamento-ului vetero-testamentar. Ceea
ce-l dezamăgeşte pe Faust este că nu poate fi spectatorul care să cuprindă creaţia
în aşa fel încât bucuria să-i fie deplină.
Din prea multă iubire faţă de creaţia Domnului acceptă să-şi vândă
sufletul, cea ce înseamnă consemnarea radicală şi admiterea lumii bine făcute.
Sufletul – în locul lumii, pentru ea, pentru imnul trăirii absolute a lucrării
Domnului.
Îl trădează Faust pe Dumnezeu, în termenii în care îşi tranzacţionează
bunul absolut?
Nu multiplicitatea în faţa căreia au sucombat toţi cei care s-au aventurat
la înţelegeri josnice, cu miză în prelucrarea unei părţi pline de fardul necurat al
uzurpării, ci întregul creaţiei; nu mierea artificială din vârful ispitei, scrise pe
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colţul dinăuntru al ochiului16, ci gustul real al lucrurilor şi trăirii în faţa lor;
prin părţi, Faust vrea întregul ofertelor lumii create de Dumnezeu.
Raţiunea avară a lui Faust îi dă dreptate creaţiei Domnului, aşa cum s-a
exprimat ea în decursul celor şase zile, dar şi după cădere. El vrea să păstreze
creaţia în totalitatea firii, să intre în profunzimea sentimentelor pe care le
generează bucuria de a o percepe, nu să o uzurpe în numele unei plenitudini
ipocrite în numele părţii amăgitoare.
*
Raţiunea avară este raţiunea dreaptă, în sensul raţiunii care păstrează
respectul cuviinţei timpului. Atunci când Faust acceptă să-şi ofere sufletul, baza
în care o face este de felul unui raţionament ale cărui fire sunt dispuse de aşa fel
încât aruncă ontologia într-una dintre cele mai complicate probleme ale sale.
Ceea ce complică aici este raţiunea avară a fiinţei. Ceea ce dispune Faust
este de natura fiinţei: sufletul său. Sufletul său nu este vizat în actualitatea sa, ci
în viitorul său. Faust este, deci, într-o primă formă, un vânzător al timpului.
Există un timp cuvenit, tot aşa cum există un spaţiu cuvenit. Raţiunea
avară este cea care legiferează cuviinţa. Ea este cea care, prin limitele fiinţei, ale
naturii lucrului, semnalează derapajele depăşirii. Necuviinţa lui Faust porneşte
de la infracţiunea în raport cu timpul. El încalcă raţiunea avară a timpului prin
anticipări ilicite. Îşi asumă ilicit timp care încă nu-i aparţine. Îşi înstrăinează
sufletul ca pe oricare alt bun, din cauza împuternicirii pe care şi-o alocă pe
terenul raţiunii avare a timpului.
Pe de altă parte, dacă o asemenea posibilitate – nelegiuită! – este
posibilă, şi Dumnezeu ştie că este posibilă, atunci sufletul are un posibil regim
de posesie.
Preţul încălcării raţiunii avare nu este eternitatea sufletului, ci locaţia şi
beneficiarul. Sufletul nu se pierde. Simpla expresie de a-şi pierde sufletul nu
vizează pierderea sa în felul dispariţiei. Conform tradiţiei platoniciene, dar şi
creştine, sufletul este indestructibil. Odată ajuns în stăpânirea diavolului sufletul
nu este anihilat, iar Mefisto nu are puteri în acest sens. De altfel, nici tragedia lui
Goethe şi nici tradiţia nu fac referiri la destinul sufletelor pierdute: ce se
întâmplă cu ele în lumea pierzaniei. Dincolo de ideea de chin, nu există decât
imagologia vagă şi aproximativă a lumii de dincolo17.
*
Raţiunea avară este încălcată de Faust prin dispunerea în faţa unor
lucruri de care nu se cuvenea dispus, în speţă de suflet. Dispunerea de suflet se
16

Expresie frecventă în O mie şi una de nopţi, pentru a semnala faptul excepţional!
Perseverenţa în faţa descrierii unui periplu în infern era, poate, un exerciţiu inutil.
Rimbaud descrie un anotimp în infern, numai că imaginile sale nu sunt suficiente. Ce poate face
diavolul cu sufletele câştigate, din moment ce nu le poate distruge? Un nesfârşit, etern exerciţiu al
torturii nu poate să-l ducă decât la plictis pe însuşi exponentul practicii!
17
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face, conform tradiţiei platoniciene şi creştine, prin atenţie, grijă şi respect. Nu
acest tip de dispunere pune în joc Faust!
Cel ce cumpără, în cazul de faţă, bunul pe care Faust nu-l tratează prin
atenţie, grijă şi respect este Mefisto, arhetipul însuşi al celui ce a încălcat
raţiunea avară a propriei fiinţe.
De ce vinde Faust ce vinde este explicit lămurit în prima parte a
tragediei: din dorinţa panteistă de cunoaştere şi trăire. Faust vrea să simtă şi să
cunoască firea în plenitudinea fiinţei sale. Aşa ceva pare să nu-l supere pe
Domnul, care o pune pe seama aspiraţiei. Cel ce vrea să guste fiinţa întregii
creaţii este şi cel ce îi înalţă imnul bucuriei, osana lui Dumnezeu.
De ce însă cumpără cel care cumpără? De unde nevoia de marfa
specială a lui Faust când, se ştie, aproape că nu-i aparţine, iar uzufructul acestuia
nu este de natura posesiei depline?
Natura bunurilor posedate este deplină atunci când distrugerea este
posibilă, iar legea posesiunii nu este încălcată. Posesia maximă este cea care
permite distrugerea bunului posedat, anihilarea lui şi smulgerea din timp. Or,
sufletul, marfa pe care o cumpără Mefisto, nu este pe masa bunurilor de acest
fel. Pentru suflet, conform tradiţiei, există eternitate şi există timp. Există
eternitatea din care el descinde şi în care se va întoarce, şi există timp al
coabitării cu trupul. Timpul coabitării ca răstimp, cum a fost perceput, se
împarte în trecut, prezent şi viitor. Fiinţa creată are cunoştinţa uniunii şi,
conform tradiţiei creştine, dar şi celei greceşti (platoniciene) se îngrijeşte de
buna convieţuire, dar şi de buna despărţire. În răstimpul convieţuirii,
neprihănirea sufletului se poate pierde. Există, adică, o dispunere proastă de
suflet.
Noul Testament, dar şi Vechiul, avertizează constant asupra pericolului
proastei gestiuni a sufletului. Nu se merge însă până la limita extremă a
imaginarului, constituindu-se scenarii ale adjudecării sufletului între posesorii
vremelnici de tipul lui Faust, şi corupătorii eterni de tip Mefisto. Or, ceea ce se
întâmplă în actul comercial, de fapt trocul dintre Faust şi Mefisto, – căci
schimbul nu presupune o potenţialitate universală, aşa cum se face când este
intermediat de monedă, ci se procedează la cel mai elementar troc: acţiuni,
satisfacţii, contra bun (bun care nu este de ordinul naturii, un bun natural, ci la
antipod, sufletul însuşi, deci bunuri lumeşti contra bunul etern!) – nu beneficiază
de o riguroasă reglementare. Faust nu dispune de bunul gestionat temporar, în
eternitatea acestuia care, în termeni păgâni, platonicieni, nici nu-l mai priveşte.
Faust îşi arogă un bun dat temporar în grijă, încălcând reglementările pe care le
ignoră şi asupra cărora nu aminteşte nimic.
Mai mult, cel care cumpără o face în condiţiile în care ar trebui să ştie că
negociază un bun ilicit. În termenii unui troc sau negoţ legiuit, ceea ce se petrece
între cei doi: unul care vinde ce nu-i aparţine, altul care cumpără un bun pentru
care posesorul nu avea act, este lovit de nulitate.
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*
În exerciţiile psihanalitice ale lui Freud există posibilitatea întâlnirii unei
situaţii de acest fel. Mefisto corupe în urma sentimentului originar de frustrare.
El nu este cel ce este. El devine ceea ce este, iar fiinţa lui originară diferă de
fiinţa lui actuală, care este una derivată.
Între cele două tipuri de fiinţă s-a situat căderea. Ca înger, fiinţa lui era
deplină. Raţiunea avară, care-i gestiona poziţia şi rangul în ierarhie, a fost însă
încălcată. A vrut mai mult, iar cupiditatea, care este slăbiciunea oricărei
multiplicităţi râvnite, riscul necesar al lipsei de respect în faţa a ceea ce este,
adică a ceea ce deţine, a fost calea însăşi a căderii.
Mefisto ar fi putut, în condiţiile în care ar fi arătat puţină bunăvoinţă,
să-l înţeleagă pe Faust. Dorinţa de acoperire a întregului, de infuzie totală în fire,
de părăsire totodată, a părţii de lume şi de fiinţă care i s-a dat, a fost şi ceea ce,
cândva, l-a dus la pierzanie pe el însuşi. Nu altele au fost motivele pentru care el
a râvnit, a complotat şi a căzut. Nu i-a ajuns faptul apartenenţei la lumea
îngerilor, poziţia înaltă, iubirea lui Dumnezeu Însuşi! Nimic din toate acestea.
Toate erau părţi, făceau din el înger între îngeri, nu însă mai mult decât parte,
indiferent cât de superioară.
Strălucirea, frumuseţea, toate îi aparţineau. Pentru că unitatea nu i-a
ajuns, a fost aruncat în multiplicitate ca raţiune intimă a noii sale fiinţe. Numele
însuşi trage după el multiplul: devine diavol, natură duală, multiplă (dia în limba
greacă – doi).
*
Prin cădere, apare în lume ceva nou: urâţenia. Diavolul ajunge urât,
întreaga frumuseţe acordată numelui Lucifer dispare – cel mai frumos dintre
îngeri. Urâţenia, care nu existase până atunci în lume, singură frumuseţea
apărând la capătul fiecărei zile de lucru a Domnului, exprimată în cuvintele
finale: E bine!, urmează căderii. Originea ei nu este în excepţia care face abatere
de la exemplaritatea indivizilor speciei, nu aparţine, aşadar, lumii create de
Domnul, ca particularitate scăpată de sub control, accident genetic sau ceva de
acest fel.
Urâţenia este marca dobândită de cel care uzurpă. El devine urât,
atrăgând, astfel, după sine, posibilitatea urâtului ca atare.
În aceste condiţii, urâtul are origini esenţial ontologice, prinse în
resorturile creaţiei superioare a lumii îngerilor. Urâtul este urmare a încălcării
ordinii, este sancţiunea pentru neascultare, pentru pofta de mai mult. Este
sancţiunea suportată de partea care vrea să se instituie în poziţia totului.
Lumea ajunge urâtă nu în virtutea unor imposibile criterii estetice, ci în
urma degringoladei provocate la nivelul valorilor de ordine şi ascultare.
Încălcarea raţiunii avare, prin dorinţa de uzurpare, de schimbare a ordinii creaţiei
sau de mult, are ca primă consecinţă apariţia urâtului. În interiorul fiinţei raţiunii
avare, frumosul era natura primordială a lumii.
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*
De la frumuseţea lumii la urâţenia ei totul ţine de respectarea raţiunii
avare a creaţiei. Distribuită ramurii de sus a lumii îngerilor, frumuseţea era fiinţa
însăşi. Prin cădere, apare ramura de jos a lumii, iadul, geografia indescriptibilă a
urâtului.
Categorii radicale, ambele, una prin natura creaţiei, alta prin consecinţa
necesară a căderii, nu beneficiază de calificarea care să le facă inteligibile şi
descriptibile.
În rest, frumosul sau urâtul estetic nu aparţin registrului ontologic al
lumii ca lume. Estetic, lumea nu poate fi urâtă sau frumoasă. Pentru ea, nu
categoria estetică a frumosului sau urâtului este adecvată. Frumosul şi urâtul
estetic privesc părţi ale lumii, segmente, creaţii, arta desemnată ca înclinaţie de
recuperare şi parvenire la frumosul originar.
Categorii prea severe, prea radicale, frumosul şi urâtul sunt prea aproape
de Dumnezeu pentru a fi vii pentru lume. Diversitatea acesteia este
incompatibilă cu unitatea gestului primordial. De aceea, fie lumea de sus a
îngerilor este efectiv şi radical frumoasă, fie lumea de jos, instantaneu al
implicării căderii, este efectiv urâtă. Rai şi iad confiscă omogenitatea
categoriilor. În rest, adaptări şi transferuri.
Arta, ca prelucrare a frumosului şi urâtului, exprimă tendinţa de
închipuire şi înţelegere a stării primei lumi, de poziţionare pe un nivel în care
mâna lui Dumnezeu încă era aproape.
De aceea, înţelegerea frumosului a fost mereu dificilă, mai mult sens de
intuiţie şi aproximare a dorinţei, indiciu al reminiscenţei, cum ar spune Platon,
decât efectiv realitate. Pentru că fiinţa ei aparţine întâietăţii, frumuseţea a fost
indefinibilă. Claritatea extremă a fiinţei sale aparţine altei lumi. De aceea,
frumosul naturii sau artei este mereu bâiguit, aproximat, mereu în spatele său cu
scuza inefabilului. Arta este inefabilă, frumosul este inefabil pentru că aparţin
unei alte lumi.
Frumuseţea există pentru că a stat Dumnezeu de ea! Despre ea îi cântă
îngerii şi tot despre ea îi vorbesc atunci când sunt chemaţi, aşa cum au fost în
cartea lui Iov sau în Prologul din Faust.
Dacă nu există minte pentru frumuseţe – să o priceapă, să o înţeleagă! –
există ochi care s-o vadă, s-o afirme şi s-o mărturisească şi ureche care să o
asculte.
Urâtul, în el însuşi, sau în expresia lumii apărută în urma căderii ca loc
de locuit al subiectului căzut, este la fel de radical de înţeles.
*
Raţiunea avară ca prevenţie
Ceea ce pare să-i lipsească lui Faust este prevenţia, raţiunea avară ca
prevenţie. De ce nu este Faust un ins prevenitor, unul care să reflecteze la
viitorul deciziilor sale şi asupra viitorului ca atare? Prin prevenţie, ceva din fiinţa
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viitorului este adus în prezent, iar prezentul devine uşor manipulabil prin
controlul celui mai evanescent ingredient din laboratorul său.
Excesiv de dornic în panteismul său, de încrezător în fiinţa firii, în faptul
că în ea se revelă întregul ei timp şi că altceva nici nu mai există, o preocupare
de felul celei faţă de viitor era sterilă, rod al unui nonsens. Ar fi putut subscrie şi
invoca de argument ceea ce natura mistică descoperise cu mult înainte:
Dumnezeu a făcut încă de azi toate cele de mâine şi din viitor, chiar şi dintr-o
mie de ani, cât va fiinţa lumea aceasta, iar pe toate cele de ieri şi din trecut El le
face şi astăzi18.
În privinţa dimensiunii profetice ca discurs asupra viitorului, nu se mai
poate spune nimic. Din moment ce viitorul lipseşte în Weltanschauung-ul
panteist, orice dimensiune profetică este iraţională!
*
Nu înseamnă şapte zile mai mult decât una? Nu cheltuieşte mai multă
energie cel care lucrează şapte zile faţă de cel care lucrează o zi? Nu face
Dumnezeu risipă de energie şi efort atunci când în loc să creeze lumea într-o zi,
o face în şapte?
Evident, asemenea întrebări sunt posibile într-o lume dependentă de o
raţiune căzută ea însăşi în forma proastă a raţiunii avare. Pentru Dumnezeu, fie
una, fie şapte, fie o infinitate nu înseamnă nici plus, nici minus de energie şi
efort. Pentru El, toate sunt acelaşi lucru.
*
Nu există exemple pe care Faust să le citeze în calitate de reuşite umane
suficient de împlinite pentru a-i stârni invidia. Faust nu dă nume care să ilustreze
reuşite ale indivizilor pe care să-i invidieze. El ştie: nu este nimeni la care să
privească, nimeni pe care să-l urmeze. Nu aminteşte de nimeni a cărui viaţă
transfigurată în biografie să constituie un model pentru felul în care aspiraţii
identice să-şi fi găsit împăcarea.
Faust nu cunoaşte trufia, tot aşa cum nu cunoscuse invidia. Bilanţul pe
care şi-l întocmeşte în prologul piesei îl prezintă la antipodul oricărui sentiment
de felul trufiei sau narcisismului. Nu-şi admiră calităţile, nu face din ele – deşi
multe nu-i lipsesc! – oglindă a adevărului şi iubirii. Nu se îneacă, aidoma lui
Narcis, în reflexul fiinţei proprii.
Nimic de felul păcatelor morale nu-i explică depresia. Tipul său de
insatisfacţie nu se traduce altfel decât în depresie umană, cauzată de limite ale

18
Sfântul Augustin, Confesiuni, apud Meister Eckhart, Despre omul nobil. Cupa din
care bea regele, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007, p. 90. Am preferat citatul din Augustin în
forma uşoarei sale prelucrări în predicile lui Eckhart, pentru a sublinia particularitatea accentuat
mistică, resimţită puternic la Eckhart şi mai puţin la Augustin.

O variantă tragică a Criticii raţiunii pure – Faust – o interpretare
411
______________________________________________________________________________

umanului, nu în depresia psihologică în care cauzele, citite şi descifrate în
cabinet, sunt de ordinul incidentelor care proliferează pe slăbiciunea psihicului.
Nu psihicul său defect este cel care îl aruncă în hăul situaţiei precizate în
prolog. Raportul, întocmit în faza de debut al tragediei, este unul executat de o
minte lucidă, supusă analiticii existenţiale, un amplu monolog în care
destinatarul nu este unul în ale cărui mâini se află cheile mântuirii. Faust nu se
adresează nimănui, se adresează sieşi, sesizându-şi propriile neputinţe ca
neputinţe ale omului, nu ale sale. Nu există în rechizitoriul întocmit la adresa
fiinţei sale – nu a persoanei! – nicio acuzaţie. El nu se incriminează de nimic, de
nicio ratare, de nicio deviaţie, nimic de felul a ce ar fi putut face, iar dintr-un
motiv sau altul să nu o fi făcut. Dimpotrivă, tot ce i-a stat în putinţă a făcut. Ceea
ce este prezent ca obiect incriminat este ce nu i-a stat în putinţă. Or, pentru aşa
ceva, persoana sa iese din joc. Faust a atins limitele fiinţei, atingând limitele
persoanei.
*
Problema lui Faust este reductibilă, finalmente, la inacceptarea condiţiei
umane ca oligofrenie ontologică (oligos – puţin). Există un moment al trezirii, în
care structura ontologică dezvăluie oligofrenia fiinţei. Practic, în faţa acestui
moment de cotitură nu se poate face nimic. Din moment ce fiinţa înseamnă atât,
peste ea nu se poate sări. Ajuns la limita fiinţei, lui Faust nu-i rămâne decât
resemnarea – ceea ce este pe cale să şi facă!
Tot ceea ce era omeneşte posibil încercase. Ajuns la limitele practicii şi
ştiinţei, trecuse deja în părţile oculte. Încercase alchimia, magia, tot ce era
prohibit. Până şi invocarea duhului pământului, care este mai mult o metaforă de
tranziţie în piesă, se practică în una şi aceeaşi idee a refuzului resemnării.
Pe jumătate blazat, Faust recurge la tranzacţie. Condiţiile licite în care o
face, atât el, cât şi partenerul său, sunt însă discutabile.
*
Oligofrenia lui Faust nu este de natură biologică. El nu incriminează
puţinul pe care i-l oferă o vârstă sau alta. Nu se plânge de un puţin al tinereţii, de
unul al bătrâneţii, nu se plânge de biologie în general.
Pentru primul puţin, ştie că maturitatea va aduce cu sine rezolvarea,
după cum ştie, a priori, că împuţinarea adusă de bătrâneţe este intratabilă. Cu un
astfel de puţin al vârstelor este deja împăcat.
Matur, copt la minte19, Faust trăieşte drama ontologică în jurul vârstei de
cincizeci de ani. Nu mai există acum nici puţinul tinereţii, care avea să fie
umplut de înaintarea în vârstă, nici puţinul bătrâneţii, survenit în urma
19

Cât de copt era Faust la minte este problematic. Fructul copt, care îşi împrumută
calitatea dezvoltării, împrumută, totodată, absolutul din entelehia proprie. Cel copt la minte îşi
atinge entelehia în aşa fel încât nu mai lasă loc niciunei depresii de felul celei a lui Faust.
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cunoaşterii suficienţei anterioare. Acum este tot ceea ce poate fi. Or, constatarea
lui este că e prea puţin faţă de ce vrea. Totuşi, ceea ce vrea nu este de ordinul
numărului – cantitativ –, mai multe plăceri satisfăcute, mai multe dorinţe
împlinite. Mai mult decât este înseamnă, în cazul său, extensia la nivelul
posibilităţilor firii.
*
Faust vinde eternitatea aidoma oricărui lucru uzual, destinat uzurii. În
locul ei dobândeşte bunuri empirice, bucurii, satisfacţii, iubire chiar. Obiectul
tranzacţiei este absolutul. Condiţiile în care se poate dispune de el sunt cu totul
neclare. Faust îl oferă ca şi cum dreptul său de proprietate este la fel de absolut.
*
Nu accesorii, ambalaje sau forme vinde Faust. El vinde de-a dreptul
transcendenţa. De aceea, la intrarea în Ierusalim, Iisus răstoarnă tarabele
negustorilor. Ceea ce se vindea acolo nu era strict marfă negustorească, simple
obiecte ale negoţului. Prin învecinare şi atingere cu divinul ei vindeau,
oximoronic spus, marfă sacră, bucăţi de sacru expuse şi oferite ca marfă.
Vânzând în templu, îl vindeau pe Domnul.
*
În cultura română o temă de felul celei faustice este destul de vagă.
Diavolul nu este personajul niciunei lucrări de anvergură. Prea puţin teologală,
literatura noastră a lăsat pe seama folclorului un astfel de personaj. Prezent în
basmele româneşti, diavolul este un partener de tranzacţie care nu duce însă
negocierea la limita maximă a dispunerii de absolut. Nu se negociază sufletul,
fie dintr-o credinţă puternică în statutul lui, incompatibil cu o practică mercantilă
uzuală, fie din cumpănirea înţeleaptă a gestionării bunei măsuri.
Dănilă Prepeleac, de exemplu, negociază un contract de construcţie a
mănăstirii pe malul lacului, care se întâmplă să fie al dracilor din moşi-strămoşi.
El este un bun negociator, iar diavolul unul prost.
În literatura cultă nu s-a asimilat tensiunea până la cotele răzmeriţei şi
opoziţiei la porunca divină. Nu s-a ajuns la descoperirea posibilităţii înfruntării
autorităţii şi ieşirii de sub ascultare, a părăsirii căminului părintesc şi
experimentarea degringoladei din lume, a paznicului de porci şi a foamei
prezente în Noul Testament în forma parabolei acelui personaj fundamental,
cvasi-luciferic, al fiului rătăcitor.
În literatura cultă, diavolul este mai degrabă subiect de rapt. În nuvela
lui Caragiale, La hanul lui Mânjoală, apariţia diavolului îşi are resorturile în
cultivarea fricii. Măsura raptului în înfruntarea omului anunţă depăşirea
regimului de existenţă conferită omului. Tratarea acestuia cu instrumente care îi
depăşesc firea este deja un malpraxis la nivelul înfruntării dintre Dumnezeu şi
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diavol (deja în Cartea lui Iov diavolul fusese avertizat: de viaţa lui să nu te
atingi!).
*
De ce să te consume ideile? Apuc-o drept spre lume!20. În cele două
versuri se află raţiunea întregii tragedii a lui Faust.
*
Pascal a fost cel care a făcut din pariu stratagemă a credinţei: dacă crezi
şi Dumnezeu există, ai câştigat totul. Dacă crezi şi Dumnezeu nu există, şi nu
există viaţă de apoi, nu ai pierdut nimic.
Goethe i-a îndrăgit pe filosofii timpului său nu atât pentru
interminabilele şi ininteligibilele speculaţii, cât pentru zelul arătat în faţa naturii,
echivalată de el cu firea în vastitatea întinderii sale. Caracterul restrictiv al
naturii în ochii filosofilor nu-l interesa pe Goethe. Preţuirea lui faţă de Fichte,
Schelling sau Hegel atârna de valoarea pe care aceştia i-o arătau naturii. În rest,
interesul său pentru filosofie era scăzut21.
Un asemenea interes a început odată cu Kant, atunci când acesta şi-a
scris critica facultăţii de judecare, în care arăta cum poate fi înţeleasă natura.
Mai mult, în aceeaşi lucrare, Kant arăta cum opera geniului este cea mai bună
poartă de înţelegere a naturii. În plus, arătând cum arta, prin gratuitate, poate
servi în cercetarea naturii, el nu putea decât să deschidă cea mai sigură poartă de
acces interesului artiştilor pentru filosofie.
*
Pe urmele interesului faţă de panteismul lui Spinoza se deschidea, în
măsura în care interesul lui Goethe ar fi urmărit până la capăt rădăcinile ideii,
orizontul gândirii presocratice cu interesul ei faţă de physis – natură. Nu este
întâmplător faptul că, în faţa acestui subiect gânditorii presocratici au scris
aproape toţi una şi aceeaşi lucrare, intitulată Despre natură. Cercul interesului
pentru natură era închis pentru lumea antică în scrierea lui Lucreţiu, Poemul
naturii, în care sentimentul panteist al eului avea să dispară în descrierea
materialistă cea mai amplă.
Rousseau dezvoltase un concept al naturii ca reper al condiţiei umane
originare, conferindu-i o limitată semnificaţie metafizică. Romanticii, fără să
refuze metafizica naturii, o trec în simbol nu înainte de a-i parcurge acesteia
toate treptele carnalităţii, toată bucuria trezită în faţa simţurilor. Descoperirea
20

În lucrarea de debut a lui Constantin Noica, Mathesis sau despre bucuriile simple,
ideile sunt văzute într-o stilistică uimitor de apropiată.
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naturii este, pentru romantici, un proces de-a lungul căruia se succed, în ordine,
de la inferior la superior, simţul naturii, simbolul şi metafizica ei. Nu există
trepte ale valorii felului în care natura este trăită, căci prin toate: simţuri,
simboluri, sens, ea bucură, înalţă şi adevereşte spiritul. În Suferinţele tânărului
Werther Goethe face din natură fundalul care rămâne constant, pulsând de viaţă,
dincolo de orice tristeţe, dramă şi tragedie a personajelor.
Vorbind despre poeţi, Goethe îi numeşte simplu cântăreţi ai naturii.
Astfel, poezia se consumă pentru el într-un cânt al naturii. Faust nu este altceva,
în resorturile mutaţiei de la cunoaştere la simţuri, decât descoperirea naturii.

UNE VARIANTE TRAGIQUE DE LA CRITIQUE DE LA RAISON PURE FAUST - UNE INTERPRETATION
(Résumé)
Que pourrait-il rapprocher Kant à la tragédie de Goethe, si ce n’est un seul et
même sujet, traité différemment? Alors que Kant a cherché traiter la connaissance
strictement philosophique, en développant son système critique, Goethe l’a transformé
dans un sujet tragique, exposant ses risques et conséquences, une fois arrivée au moment
du bilan. Ce qui est vraiment spectaculaire, dans l’essai de rapprochement de la Critique
de la raison pure de la tragédie de Faust, ne sont pas les notes communes: la même
langue, l’histoire et une même culture allemande. Surprenant, dans le vrai sens du mot,
c’est la découverte du même sujet: la connaissance. L’article présent se propose
d’explorer les possibilités herméneutiques d’un rapprochement culturel, à partir d’autre
clef de lecture.
Mots-clés: histoire des idées, Kant, Goethe, connaissance, tragique.

SEMNIFICAŢIA JUSTIŢIEI
GHEORGHE DĂNIŞOR

∗

Aristotel, în Etica Nicomahică, făcea următoarea afirmaţie: „Justiţia este
o virtute absolut desăvârşită pentru că exercitarea ei este cea a unei virtuţi
perfecte; şi este perfectă pentru că cel ce o posedă poate face uz de virtutea sa şi
în favoarea altora nu numai pentru sine”; şi continuă: „din acest motiv justiţia
este singura dintre virtuţi care poate fi un bine pentru altul, manifestându-se în
favoarea altuia”. În concluzie, „justiţia este identică cu virtutea, dar esenţa lor nu
este aceeaşi, ci, în măsura în care se raportează la alţii, ea este justiţie, iar în
măsura în care este o dispoziţie habituală propriu-zisă este virtute”.
Justiţia, până la urmă, implică anumite reguli. Pe ce se întemeiază însă
aceste reguli? Ele se întemeiază pe ce este just, iar justul este un dar natural al
omului. Aşa cum afirma Julius Paulus în Digeste, „ceea ce este just nu decurge
din regulă, ci regula provine din cunoaşterea noastră a ceea ce este just”. Justul
nu reprezintă altceva decât spiritul de echitate, iar echitatea este
proporţionalitate, corespondenţă a părţilor, egalitate.
Deci, Justiţia se raportează la just ca la un principiu care o
fundamentează şi o alimentează din adânc. De aceea, Aristotel pledează pentru
dreptatea ca echitate, ca proporţionalitate.
Pornind de la conceptul Justiţiei ca grijă faţă de celălalt, se pune
problema de ce natură este această relaţie. Din nou intervine aici conceptul de
echitate, de echilibru, astfel că, este pusă în joc relaţia dintre justiţie şi libertate,
care antrenează conceptul de obligaţie.
Vorbim despre libertate ca despre unul dintre cele mai importante
drepturi, cel care, de fapt, fundamentează toate celelalte drepturi. Astfel, Dike
semnifică Justiţia, echitatea, dreptul, cu trimitere la rădăcina sa, dikein (dikõ),
care înseamnă „a se debarasa, a se elibera”. Eleuteria semnifică libertate, iar
eleuteros îl desemnează pe cel ce este liber, dar şi onest, generos. Ce înseamnă
însă a fi onest? Înseamnă a fi corect, adică drept. Din câte se observă, fiecare
dintre cele două cuvinte îl include pe celălalt. Urmând etimologia celor două
cuvinte, putem deduce că fiinţa umană este liberă atunci când este dreaptă cu ea
însăşi şi, ca urmare, în raport cu ceilalţi. Un individ este liber în măsura în care îi
are în vedere pe ceilalţi, adică atunci când practică Justiţia care, în concepţia lui
Aristotel, este o virtute socială. Iar Justiţia nu poate exista decât între oameni
liberi.
În modernitate s-a produs o separare între cele două principii, astfel că,
libertatea este înţeleasă ca independenţă, fără nicio legătură cu onestitatea, adică
∗
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cu ceea ce este drept. În felul acesta, este drept ceea ce îmi satisface mie
egoitatea. Libertatea este înţeleasă ca pur egoism. Dreptul ca echitate nu se mai
practică în sensul său autentic.
Principiul metafizic unic la greci, rezultat din unirea Justiţiei cu
libertatea, presupunea unitatea contradictorie a celor două principii: dike
semnifica măsura (dikaios), egalitatea; eleuteria semnifica trecerea de limite,
ceea ce nu poate fi măsurat. Unitatea contradictorie a acestora ne arată că se
poate produce un echilibru: dike temperează eleuteria (libertatea), iar libertatea
nu lasă ca dike să devină opresivă. Se şi spune că prea multă Justiţie conduce la
injustiţie. Pe de altă parte, dacă libertatea conduce la promovarea individualităţii,
Justiţia conduce la coeziune socială. În acest caz, individul cu societatea sunt
supuşi unui principiu unificator metafizic, între dreapta măsură şi libertate. Acest
principiu unificator este Binele (agathon).
O altă problemă importantă este aceea a raportului dintre Drept şi
Justiţie. Trebuie menţionat faptul că Dreptul nu este decât o modalitate de
realizare a Justiţiei, care este un concept moral. Cum participă Dreptul la
realizarea Justiţiei şi, implicit, a libertăţii? Prin partajarea bunurilor.
Conform lui Aristotel, justiţia sau dreptatea este de două feluri:
distributivă şi corectivă. Este vorba despre două modalităţi de partajare a
bunurilor prin intermediul Dreptului. În prima situaţie se stabileşte distribuirea
bunurilor la nivelul societăţii, în funcţie de meritul fiecăruia, fapt ce conduce la o
ierarhizare a valorilor în funcţie de merit; în cea de-a doua se asigură egalitatea
părţilor în procesul civil, atunci când există neînţelegeri. Prin cele două
modalităţi de distribuire a bunurilor se asigură un echilibru între ierarhia socială,
bazată pe merit, şi egalitate în caz de litigiu, indiferent de poziţia socială pe care
o ocupă o persoană sau alta. Din nou vorbim despre echitate, realizată în
procesul de repartizare a bunurilor.
Ţelul însuşi este acela de a descoperi Binele – cel ce ţine la un loc şi
conservă tot ceea ce există.

LA SIGNIFICATION DE LA JUSTICE
(Résumé)
Cet article vise le rapport entre le droit et la justice. Le concept de justice est un
concept moral et le droit est l’une des modalités de réalisation de la justice. On remarque
le rapport entre la justice et la liberté. On soutient que la justice et la liberté doivent se
trouver dans une relation d’équilibre pour assurer l’harmonie sociale.
Mots-clés: droit, justice, liberté, équilibre, bien.

STUDII JURIDICE

CONCEDIUL PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ÎN
REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE
∗

ROXANA RADU

Unul dintre drepturile prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, care a fost consolidat de Tratatul de la Lisabona, în art. 32
alin. 3, este dreptul la concilierea vieţii de familie şi a vieţii profesionale1, în
baza căruia orice persoană are dreptul să fie protejată împotriva oricărei
concedieri din motive de maternitate, dreptul de a beneficia de un concediu de
maternitate sau de un concediu de paternitate plătit, precum şi de concediu
pentru creşterea copilului, acordat în urma naşterii sau adopţiei unui copil.
În aplicarea dispoziţiilor cu caracter general, cuprinse în art. 117-128 din
TCEE2, de-a lungul timpului au fost emise mai multe directive, referitoare la
egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, în domeniul muncii: Directiva
76/207/CEE, care prevedea tratament egal în procesul angajării; Directiva
86/613/CEE, care prevedea principiul plăţii egale pentru muncă egală; Directiva
79/207/CEE, care stabilea obligaţia statelor membre de a înscrie în legislaţiile
lor naţionale dispoziţii menite să asigure egalitatea de tratament între bărbaţi şi
femei, în ceea ce priveşte accesul la locurile de muncă, formarea şi promovarea
profesională, precum şi referitor la condiţiile de muncă; Directiva 86/378/CEE,
care a extins principiul tratamentului egal în sistemul pensiilor profesionale.
În anul 2006, toate directivele care aveau ca obiect punerea în aplicare a
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi au fost supuse unei
reforme, prin adoptarea unei noi directive – Directiva 2006/54/CE3, care conţine
∗
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dispoziţii destinate punerii în aplicare a principiului egalităţii de tratament în
ceea ce priveşte accesul la muncă, inclusiv promovare, şi la formarea
profesională; condiţiile de muncă, inclusiv remuneraţia; sistemele profesionale
de securitate socială.
Art. 153 din TFUE4 îi permite Uniunii să sprijine şi să completeze
activităţile statelor membre, printre altele în domeniul egalităţii dintre femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte acordarea de oportunităţi egale, legate de piaţa forţei
de muncă şi egalitate de tratament la locul de muncă.
Una dintre pârghiile prin care se urmăreşte concilierea între
responsabilităţile familiale şi profesionale ale lucrătorilor care au statut de
părinţi naturali sau adoptivi este concediul pentru creşterea copilului.
În 14 decembrie 1995, cele mai reprezentative organizaţii ale
partenerilor sociali au încheiat un Acord-cadru privind concediul pentru
creşterea copilului, căruia i s-au conferit efecte juridice prin Directiva 96/34/CE
din 3 iunie 1996 referitor la Acordul-cadru privind concediul pentru creşterea
copilului5, încheiat de UNICE (Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale
din Europa), CEEP (Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică)
şi CES (Comitetul Economic şi Social). Acordul-cadru, încheiat de partenerii
sociali europeni în anul 1995, a determinat schimbări pozitive, a asigurat
convergenţa strategiilor statelor membre în materie de echilibru între viaţa
profesională şi cea privată, şi a jucat un rol semnificativ în sprijinirea părinţilor
care lucrează în Europa, în procesul de creştere şi îngrijire a copiilor.
Ulterior, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, din 7
decembrie 2000, a prevăzut, la art. 23 şi 33, egalitatea între femei şi bărbaţi, şi
concilierea între viaţa profesională, viaţa privată şi viaţa de familie.
Deşi adoptarea Directivei 96/34/CE a fost de bun augur pentru statele
membre, întrucât obiectivele vizate puteau fi mai bine realizate la nivelul
Comunităţii, în timp a apărut necesitatea introducerii unor noi măsuri de
protecţie a vieţii familiale a lucrătorilor şi, implicit, a copiilor acestora.
Astfel, în conformitate cu art. 138 alin. 2 şi 3 din TCE6, Comisia a
consultat partenerii sociali europeni în decursul anilor 2006 şi 2007, cu privire la
modalităţile de îmbunătăţire ulterioară a concilierii între viaţa profesională, viaţa
privată şi viaţa de familie, în special legislaţia comunitară referitoare la protecţia
maternităţii şi concediul pentru creşterea copilului, şi cu privire la posibilitatea
introducerii unor noi tipuri de concediu familial, cum ar fi concediul de
paternitate, concediul de adopţie şi concediul pentru îngrijirea membrilor
familiei.

4

Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.
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Drept răspuns, la 11 septembrie
2008, CES, CEEP,
BUSINESSEUROPE (fosta UNICE) şi organizaţia interprofesională europeană a
partenerilor sociali, reprezentând o anumită categorie de întreprinderi
(UEAPME), au informat Comisia cu privire la intenţia lor de a începe negocieri
în vederea revizuirii Acordului–cadru, privind concediul pentru creşterea
copilului, încheiat în anul 1995. La 18 iunie 2009, aceste organizaţii au semnat
Acordul-cadru revizuit, privind concediul pentru creşterea copilului, şi i-au
adresat o solicitare comună Comisiei, de a înainta o propunere de decizie a
Consiliului de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit, pentru a contribui
mai bine la îndeplinirea obiectivelor sale.
În cursul negocierilor lor, partenerii sociali europeni au revizuit în
totalitate Acordul-cadru din 1995, privind concediul pentru creşterea copilului.
Prin urmare, Directiva 96/34/CE nu a fost doar modificată, ci abrogată şi
înlocuită cu Directiva 2010/18/UE a Consiliului de punere în aplicare a
Acordului-cadru revizuit, privind concediul pentru creşterea copilului, încheiat
de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES. Acordul revizuit stabileşte
cerinţele minime, menite să faciliteze concilierea între responsabilităţile
parentale şi profesionale pentru părinţii care lucrează, luând în considerare
diversitatea din ce în ce mai mare a structurilor familiale, respectând, în acelaşi
timp, legislaţia naţională, convenţiile colective şi/sau practicile naţionale.
În Preambulul Acordului-cadru revizuit se arată că7:
– anumite aspecte ale Acordului-cadru din anul 1995, privind concediul
pentru creşterea copilului, trebuie adaptate, luând în considerare diversitatea tot
mai mare a populaţiei active şi a evoluţiei societăţii, inclusiv diversitatea din ce
în ce mai mare a structurilor familiale, respectând, în acelaşi timp, legislaţia
naţională, convenţiile colective şi/sau practicile naţionale;
– în multe state membre, măsurile luate pentru a incita bărbaţii să îşi
asume o parte egală a responsabilităţilor familiale nu au condus la rezultatele
scontate; prin urmare, ar trebui adoptate măsuri mai eficiente, pentru a încuraja o
repartizare echitabilă a responsabilităţilor familiale între femei şi bărbaţi;
– în multe state membre există deja o mare varietate de măsuri şi practici
în materie de politici legate de concedii, de structurile de îngrijire a copiilor şi de
programele de lucru flexibile, adaptate necesităţilor lucrătorilor şi celor ale
angajatorilor, şi având drept obiectiv sprijinirea părinţilor, în vederea concilierii
între viaţa profesională, viaţa privată şi viaţa de familie;
– acordul-cadru revizuit reprezintă una dintre acţiunile partenerilor
sociali europeni în domeniul concilierii între viaţa profesională şi cea privată;
– acordul-cadru revizuit stabileşte cerinţe şi dispoziţii minime, privind
concediul pentru creşterea copilului, în mod distinct faţă de concediul de
maternitate şi cel de paternitate, şi pentru absenţă de la serviciu din motive de
7
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forţă majoră, şi se adresează din nou statelor membre şi partenerilor sociali
pentru stabilirea condiţiilor de acces şi a modalităţilor de aplicare pentru a se ţine
seama de situaţia din fiecare stat membru;
– dreptul la concediu pentru creşterea copilului reprezintă un drept
individual şi, în principiu, nu poate fi cedat, iar statele membre sunt abilitate să îi
confere caracter cesionabil. Experienţa arată că acest caracter cesionabil al
concediului poate reprezenta un stimulent pozitiv pentru ca taţii să ia acest tip de
concediu şi, prin urmare, partenerii sociali europeni convin asupra faptului că o
parte din concediu nu este cesionabilă;
– este important să se ia în considerare necesităţile speciale ale părinţilor
ai căror copii suferă de un handicap sau de o boală pe termen lung;
– statele membre ar trebui să prevadă menţinerea prestaţiilor în natură,
în cadrul asigurării de boală pe durata minimă a concediului pentru creşterea
copilului;
– statele membre ar trebui, de asemenea, în funcţie de ceea ce este
oportun, ţinând seama de condiţiile naţionale şi de situaţia bugetară, să prevadă
menţinerea drepturilor la prestaţiile de asigurări sociale ca atare, pe durata
minimă a concediului pentru creşterea copilului, şi ar trebui să ţină seama de
rolul venitului, printre alţi factori, în ceea ce priveşte luarea concediului pentru
creşterea copilului;
– experienţele din statele membre au arătat faptul că nivelul venitului pe
durata concediului pentru creşterea copilului este un factor care influenţează
luarea concediului respectiv de către părinţi, în special de către taţi;
– accesul la programe de lucru flexibile le permite părinţilor să
concilieze mai uşor responsabilităţile lor profesionale cu cele parentale, şi le
facilitează reintegrarea la locul de muncă, în special după întoarcerea din
concediul pentru creşterea copilului;
– regimul de concediu pentru creşterea copilului este destinat sprijinirii
părinţilor care lucrează pe parcursul unei anumite perioade de timp, în vederea
menţinerii şi a promovării participării lor în continuare pe piaţa muncii; prin
urmare, ar trebui să se acorde o mare atenţie păstrării contactului cu angajatorul
pe durata concediului sau adoptării de dispoziţii în vederea revenirii la locul de
muncă.
Acordul–cadru revizuit li se aplică tuturor lucrătorilor, bărbaţi şi femei,
care deţin un contract de muncă sau un raport de muncă, aşa cum sunt acestea
definite de legislaţia, de convenţiile colective şi/sau de practica în vigoare din
fiecare stat membru.
Statele membre şi/sau partenerii sociali nu exclud din domeniul de
aplicare al acestui acord lucrători, contracte de muncă sau raporturi de muncă
exclusiv, deoarece se referă la lucrători care muncesc cu fracţiune de normă, la
lucrători cu contract pe durată determinată sau la persoane care au un contract de
muncă ori se află în raporturi de muncă cu un agent de muncă temporară.
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Statele membre pot aplica sau introduce dispoziţii mai favorabile decât
cele prevăzute în Acord.
Punerea în aplicare a dispoziţiilor Acordului-cadru revizuit nu constituie
un motiv valabil pentru reducerea nivelului general de protecţie, acordat
lucrătorilor în domeniul reglementat de acesta. Acordul nu aduce atingere
dreptului statelor membre şi/sau al partenerilor sociali de a elabora, având în
vedere circumstanţele aflate în schimbare (inclusiv introducerea
netransferabilităţii), diferite dispoziţii legislative, de reglementare sau
contractuale, atât timp, cât se respectă cerinţele minime prevăzute de acesta.
Acordarea şi durata concediului. Lucrătorii, bărbaţi şi femei, care intră
în domeniul de aplicare a acordului, beneficiază de un drept individual la
concediu pentru creşterea copilului, pe motiv de naştere sau de adopţie a unui
copil, pentru a le da posibilitatea de a îngriji copilul respectiv până la o vârstă
dată de maximum opt ani, care urmează să fie stabilită de statele membre şi/sau
de partenerii sociali.
Concediul se acordă pentru o perioadă de cel puţin patru luni şi, pentru a
promova egalitatea de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei, ar trebui, în
principiu, să se acorde pe o bază netransferabilă8. Pentru a încuraja egalitatea
între cei doi părinţi, în materie de luare a concediului pentru creşterea copilului,
cel puţin una dintre cele patru luni se va acorda pe o bază netransferabilă.
Modalităţile de aplicare a perioadei netransferabile se stabilesc la nivel naţional,
prin intermediul legislaţiei şi/sau al convenţiilor colective, luând în considerare
dispoziţiile în materie de concediu, existente în statele membre.
Condiţii şi modalităţi de aplicare. Condiţiile de acces şi modalităţile de
aplicare a concediului pentru creşterea copilului sunt definite de lege şi/sau de
convenţiile colective din statele membre, cu respectarea cerinţelor minime din
Acordul-cadru revizuit. Statele membre şi/sau partenerii sociali pot, în special9:
a) să hotărască dacă concediul pentru creşterea copilului se acordă
integral, parţial, fragmentat sau sub formă de credit de timp, luând în considerare
atât necesităţile angajatorilor, cât şi pe cele ale lucrătorilor10;
8

Pentru a încuraja luarea de către bărbaţi a concediului pentru creşterea copilului şi
pentru a promova egalitatea între bărbaţi şi femei, acordul şi-a propus să prevadă un drept
individual la concediul pentru creşterea copilului, care este netransferabil, în principiu, ceea ce
înseamnă că guvernele şi/sau partenerii sociali pot introduce dreptul la concediul pentru creşterea
copilului într-un mod care să ţină cont atât de principiul netransferabilităţii, cât şi de
circumstanţele naţionale. A se vedea Acordul cadru revizuit privind concediul pentru creşterea
copilului. Ghid de intrepretare al CES, http://www.etuc.org/IMG/pdf/Romania.pdf.
9
Clauza 3 din Acordul-cadru revizuit, privind concediul pentru creşterea copilului.
10
Acest punct are ca scop să le ofere lucrătorilor o posibilitate cât mai largă de alegere
în ceea ce priveşte modul în care îşi iau concediul pentru creşterea copilului, ţinând cont şi de
nevoile specifice ale întreprinderii sau de tipul de contract de muncă. În plus, faţă de concediul
integral (şi nu în locul acestuia), lucrătorii pot avea dreptul să îşi exercite dreptul la concediul
pentru creşterea copilului în multiple moduri: în mod parţial (de exemplu, jumătate de normă timp
de 6 luni); în mod fragmentat (de exemplu, câteva ore la un moment dat pe o anumită perioadă de
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b) să condiţioneze dreptul la concediul pentru creşterea copilului de o
perioadă de muncă şi/sau de vechime care nu depăşeşte un an. Statele membre
şi/sau partenerii sociali trebuie să se asigure, atunci când aplică această
dispoziţie, că, în cazul unor contracte cu durată determinată succesive cu acelaşi
angajator, astfel cum sunt definite în Directiva 1999/70/CE a Consiliului cu
privire la munca pe durată determinată, durata totală a acestor contracte se ia în
considerare în scopul calculării perioadei de vechime în muncă;
c) să definească condiţiile în care un angajator, după consultări în
conformitate cu legislaţia naţională, cu convenţiile colective şi/sau practicile
naţionale, este autorizat să amâne acordarea concediului pentru creşterea
copilului din motive justificate, legate de funcţionarea întreprinderii. Orice
dificultate, care decurge din aplicarea acestei dispoziţii, ar trebui să fie rezolvată
în conformitate cu legislaţia naţională, cu convenţiile colective şi/sau practicile
naţionale;
d) să autorizeze măsuri speciale pentru a îndeplini cerinţele de
funcţionare şi de organizare ale întreprinderilor mici.
Statele membre şi/sau partenerii sociali stabilesc durata preavizului de
care dispune lucrătorul pentru a informa angajatorul cu privire la intenţia sa de
a-şi exercita dreptul la concediul pentru creşterea copilului, cu specificarea
începutului şi sfârşitului perioadei de concediu. Pentru a fixa durata acestui
preaviz, statele membre şi/sau partenerii sociali iau în considerare interesele
lucrătorilor şi pe cele ale angajatorilor.
Statele membre şi/sau partenerii sociali ar trebui să evalueze necesitatea
adaptării condiţiilor de acces şi a modalităţilor de aplicare a concediului pentru
creşterea copilului la nevoile părinţilor ai căror copii suferă de un handicap sau
de o boală pe termen lung.
Drepturi legate de contractul de muncă. La sfârşitul concediului pentru
creşterea copilului, lucrătorii au dreptul de a se întoarce la acelaşi loc de muncă
sau, dacă acest lucru nu este posibil, la un loc de muncă echivalent sau similar,
care să corespundă contractului sau raportului lor de muncă11.
timp); sub formă de credit de timp (de exemplu, o lună pe an). Acordul–cadru face o referire clară
la faptul că, indiferent de opţiunea aleasă, trebuie luate în considerare necesităţile angajatorilor şi
ale lucrătorilor, iar perioada totală a concediului trebuie să fie de cel puţin 4 luni. A se vedea
Acordul cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului. Ghid de intrepretare al CES,
disponibil la adresa http://www.etuc.org/IMG/pdf/Romania.pdf.
11
Directiva 2006/54/CE, din 5 iulie 2006, privind punerea în aplicare a principiului
egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei, în materie de încadrare în
muncă şi de muncă, conţine prevederi similare în ceea ce priveşte întoarcerea din concediul de
maternitate, paternitate sau adopţie. Astfel, ca o măsură de protecţie a femeilor la întoarcerea din
concediul de maternitate, art. 15 al acestei directive dispune, în mod imperativ, că o femeie aflată
în concediu de maternitate are dreptul, la încheierea acestui concediu, să îşi regăsească locul de
muncă sau un loc de muncă echivalent, în condiţii care nu sunt mai puţin favorabile pentru aceasta,
precum şi să beneficieze de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în
timpul absenţei sale. De asemenea, directiva nu aduce atingere facultăţii de care dispun statele
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Drepturile dobândite sau în curs de a fi dobândite de către lucrător, la
data la care începe concediul pentru creşterea copilului, se menţin ca atare până
la sfârşitul acestui concediu. La sfârşitul concediului pentru creşterea copilului,
se aplică aceste drepturi, inclusiv orice modificare care rezultă din legislaţia
naţională, convenţiile colective şi/sau practicile naţionale.
Statele membre şi/sau partenerii sociali definesc regimul contractului
sau al raportului de muncă pe perioada concediului pentru creşterea copilului.
Pentru a se asigura că lucrătorii îşi pot exercita dreptul la concediul
pentru creşterea copilului, statele membre şi/sau partenerii sociali trebuie să ia
măsurile necesare pentru a proteja lucrătorii împotriva unui tratament
defavorabil sau a concedierii pe motiv de solicitare sau de efectuare a
concediului pentru creşterea copilului în conformitate cu legislaţia naţională,
convenţiile colective şi/sau practicile naţionale.
Toate problemele privind securitatea socială trebuie să fie examinate şi
determinate de către statele membre şi/sau partenerii sociali în conformitate cu
legislaţia naţională şi/sau convenţiile colective naţionale, ţinând cont de
importanţa continuităţii drepturilor la prestaţii de securitate socială în cadrul
diferitelor regimuri, în special asistenţa medicală.
Toate problemele referitoare la venituri, legate de Acordul revizuit,
trebuie să fie examinate şi determinate de către statele membre şi/sau partenerii
sociali în conformitate cu legislaţia naţională şi/sau convenţiile colective şi
practicile naţionale, ţinând cont de rolul venitului – printre alţi factori – în ceea
ce priveşte luarea concediului pentru creşterea copilului.
Reintegrarea la locul de muncă. Pentru a promova o mai bună conciliere
între viaţa profesională şi cea familială, statele membre şi/sau partenerii sociali
sunt obligate/obligaţi să ia măsurile necesare pentru a se asigura că lucrătorii
care revin din concediul pentru creşterea copilului pot solicita modificări ale
programului şi/sau ale ritmului lor de lucru pentru o anumită perioadă12.
membre de a recunoaşte drepturile distincte ale concediului de paternitate şi/sau adopţie. Statele
membre, care recunosc aceste drepturi, iau măsurile necesare pentru a-i proteja pe lucrători şi
lucrătoare împotriva concedierilor, rezultând din exercitarea acestor drepturi şi pentru a se asigura
că acestea au dreptul, la încheierea concediului, de a-şi regăsi locul de muncă sau un loc de muncă
echivalent, în condiţii care să nu le fie mai puţin favorabile şi să beneficieze de orice îmbunătăţire
a condiţiilor de muncă, la care ar fi avut dreptul pe durata absenţei lor. A se vedea Luminiţa Dima,
Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2012, p. 148;
Roxana Radu, Dreptul Uniunii Europene privind relaţiile de muncă, Craiova, Editura Aius, 2013,
pp. 173-174.
12
Conform Clauzei nr. 5, pct. 3, a Acordului-cadru asupra muncii cu timp parţial,
încheiat între UNICE, CEEP şi CES, reglementat de Directiva 97/81/CEE, angajatorii trebuie să ia
în considerare, în măsura posibilului: a) cererile de transfer ale lucrătorilor cu normă întreagă la un
post cu timp parţial, care devine disponibil în cadrul unităţii; b) cererile de transfer ale lucrătorilor
cu timp parţial la o muncă cu normă întreagă sau creşterea timpului lor de lucru, dacă există
această posibilitate; c) furnizarea în timp oportun de informaţii privind disponibilitatea unor
posturi cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă în unitate, în măsură să faciliteze transferurile
de la o muncă cu timp integral la una cu timp parţial sau viceversa; d) măsurile ce vizează
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Angajatorii examinează astfel de cereri şi le răspund, ţinând seama atât de
propriile lor necesităţi, cât şi de cele ale lucrătorilor.
Pentru a facilita reintegrarea la locul de muncă, în urma concediului
pentru creşterea copilului, lucrătorii şi angajatorii sunt încurajaţi să menţină
contactul pe durata concediului, şi pot adopta dispoziţii pentru măsuri adecvate
de reintegrare, care urmează a fi hotărâte de către părţile în cauză, luând în
considerare legislaţia naţională, convenţiile colective şi/sau practicile naţionale.
Absenţa de la lucru din motive de forţă majoră. Statele membre şi/sau
partenerii sociali trebuie să ia măsurile necesare pentru a autoriza lucrătorii să
absenteze de la locul de muncă, în conformitate cu legislaţia naţională, cu
convenţiile colective şi practicile naţionale, pe motive de forţă majoră, în situaţii
de urgenţă familială, în cazuri de boală sau de accident, care fac indispensabilă
prezenţa imediată a lucrătorului13.
Statele membre şi/sau partenerii sociali pot specifica condiţiile de acces
şi modalităţile de aplicare ale acestor dispoziţii şi pot limita acest drept la o
anumită perioadă de timp pe an şi/sau pe caz.

PARENTAL LEAVE UNDER THE RULES OF THE EUROPEAN UNION
(Abstract)
Parental leave is one of the rights of employees whose purpose is to ensure, on
the one hand, equality of treatment between men and women in matters of employment
and labor and, on the other hand, the reconciliation between family and professional
responsibilities of workers who have the status of natural or adoptive parents. Directive
2010/18/EU of implementing the revised framework agreement on parental leave
establishes minimum requirements and provisions regarding the granting of parental
leave, distinct from the maternity leave and paternity leave, and the conditions under
which employees can take advantage of absent or motivated days off for reasons of force
majeure. Thus, access to flexible work schedules allow parents to reconcile more easily
their professional responsibilities with the parental ones and facilitate reintegration in the
workplace, especially after returning from parental leave.
Keywords: employer, framework agreement, parental leave, worker, member
states.

facilitarea accesului la munca cu timp parţial la toate nivelurile întreprinderii, inclusiv la posturile
calificate şi posturile de conducere şi, când este cazul, măsurile ce vizează facilitarea accesului
lucrătorilor cu timp parţial la formare profesională, pentru a favoriza promovarea şi mobilitatea
profesională; e) furnizarea de informaţii adecvate către organismele existente, care îi reprezintă pe
lucrători, privind munca cu timp parţial în unitate.
13
Clauza 7, pct. 1, din Acordul–cadru revizuit, privind concediul pentru creşterea
copilului.
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1. Căsătoria şi raporturile patrimoniale dintre soţi în dreptul roman
1.1. Raporturile patrimoniale dintre soţi. Dota
1.1.1. Situaţia juridică a femeii măritate. Dacă o femeie era
„independentă” (sui iuris) – adică nu se afla sub puterea unui cap de familie – şi
se căsătorea cum manu1, intra sub autoritatea şefului noii sale familii şi întreaga
ei avere trecea în patrimoniul acestuia. Dacă era „dependentă” (alieni iuris), se
obişnuia ca pater familias, sub puterea căruia se afla, să o înzestreze cu diverse
bunuri mobile şi imobile, care, menite să susţină sarcinile căsătoriei, intrau
automat în patrimoniul noului şef de familie.
Căsătoria cum manus a fost caracteristică dreptului roman timpuriu; în
perioada lui Justinian, ea era demult căzută în desuetudine, fiind înlocuită efectiv
de forma sine manus. Căsătoria cum manus era o formă mai restrictivă, şi chiar
din denumirea ei rezultă conţinutul ei: femeia căsătorită era sub mâna bărbatului
său. Prin căsătorie, femeia trecea de sub autoritatea părintelui său (patria
potestas) sub puterea bărbatului, care acum îi era soţ. Femeia nu mai păstra decât
legăturile de rudenie naturală2 cu familia sa (cognatio), care însă nu mai aveau
∗

Cercetare realizată în cadrul proiectului POSDRU / CPP107 / DMI1.5/S/76851,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
∗
Doctorand, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”;
e-mail: oana_dumitrescu13@yahoo.com
∗
Doctorand, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”.
1
Cea dintâi formă de căsătorie romană era aşa-zisa căsătorie cum manu, practicată în epoca
veche. Formalităţile necesare pentru încheierea căsătoriei erau identice cu cele pentru dobândirea
puterii (manus), respectiv confarreatio, usus şi coemptio. Confarreatio era rezervată exclusiv
patricienilor, pentru că necesita îndeplinirea unor ceremonii religioase de la care plebeii erau
excluşi. Usus consta din coabitarea femeii cu bărbatul timp de un an de zile. La capătul acestui an,
femeia cădea, în mod automat, sub puterea bărbatului, şi căsătoria ipso facto avusese loc. Tot în epoca
veche, după Legea celor XII Table, apare coemptio, creată, ca şi usus, pentru plebei. Ea consta într-o
mancipaţie (mancipatio = cumpărare) a femeii însăşi către viitorul ei soţ, având caracter de
tranzacţie între viitorul soţ şi tatăl soţiei. Pentru mai multe informaţii, a se vedea: Gaius,
Instituţiunile dreptului privat roman, traducere, studiu introductiv, note şi adnotări de A. N.
Popescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1982, I, pp. 110-113; V. Hanga, Drept privat
roman, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2011, p. 143 (în continuare se va cita: V. Hanga, Drept
roman...).
2
Din punctul de vedere al rudeniei civile, femeia era considerată fiica bărbatului.
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 27, 2013, pp. 425-443
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efecte juridice, deoarece se considera că, prin căsătorie, femeia a intrat în familia
de origine a bărbatului său. Nu se puteau încheia acte juridice între soţi, fiindcă
femeia nu avea capacitate, iar bărbatul nu putea încheia acte cu sine însuşi. Din
acest punct de vedere, regimul matrimonial ataşat căsătoriei cum manus era un
tip de comunitate universală3, deoarece toate bunurile femeii îi aparţineau
bărbatului. Femeia nu avea niciun drept asupra lor, acestea neexistând ca masă
distinctă, ci aparţinându-i bărbatului, întocmai cum juridic îi aparţinea acestuia şi
femeia, înţeleasă ca res. La ridicarea mânii (manus), femeia redobândea statutul
juridic pe care îl avusese înaintea căsătoriei, cu toate efectele reîntoarcerii sale la
familia civilă, inclusiv din punct de vedere patrimonial. Această situaţie nu
conducea la reîntoarcerea bunurilor către femeie, din contră, ele erau câştigate de
către bărbat, iar femeia se putea bucura doar de un drept succesoral şi nu de un
drept matrimonial propriu asupra bunurilor sale.
În cazul căsătoriei sine manu4, trebuie făcută o diferenţiere, în funcţie de
statutul femeii: alieni iuris ori sui iuris. În prima ipoteză, soţia continua să fie
supusă autorităţii domestice a capului familiei sale de origine, astfel că, tot ce
dobândea îi revenea acestuia. În cea de-a doua situaţie, femeia rămânea
proprietara averii sale, putea să se oblige, cu concursul tutorelui ei, prin diverse
contracte, iar tot ce dobândea constituia proprietatea ei personală5. Cu soţul,
femeia putea să încheie orice act juridic, cu excepţia donaţiilor6. În acest context,
se impune a fi amintită şi celebra incapacitate velleiană (după numele
senatusconsultului din anul 46 e.n., care a consacrat-o), al cărei scop era acela de
a apăra femeia împotriva propriei sale lipse de experienţă şi împotriva abuzului
de influenţă a bărbatului. Astfel, femeii îi era interzis să garanteze, printr-o

3

Termenul de „comunitate universală” este adaptat noţiunilor actuale (a se vedea Paul
Vasilescu, Regimuri matrimoniale, Bucureşti, Editura Universul Juridic, ediţia a II-a, 2009,
p. 122).
4
Căsătoria sine manu nu necesita intervenţia niciunei autorităţi religioase sau civile..
Pentru existenţa acestei căsătorii (aşa-zisa căsătorie liberă), se cereau a fi întrunite două elemente::
intenţia reciprocă a viitorilor soţi de a avea o viaţă comună (affectio maritalis) şi convieţuirea lor
materială (honor matrimonii). La sfârşitul Republicii, căsătoria sine manu se afirmă tot mai mult în
detrimentul căsătoriei cum manu, ca o consecinţă a unei dezvoltări sociale ascendente, pentru ca,
în epoca imperială, căsătoria cum manu să devină o raritate, căzând treptat în desuetudine. A se
vedea: E. Molcuţ, D. Oancea, Drept roman, ed. a III-a, Bucureşti, Casa de Editură şi Presă „Şansa”
S.R.L., 1995, p. 99; V. Hanga, Drept roman..., p. 197.
5
A se vedea V. Hanga, Drept roman..., p. 198, unde se face referire şi la celebra
prezumţie muciană (de la numele jurisconsultului care a formulat-o, Q. Mucius Scaevola), potrivit
căreia, dacă femeia nu putea dovedi provenienţa achiziţiilor sale, se prezuma că acestea vin de la
soţ.
6
În epoca imperială, pe vremea împăratului Caracalla, un senatusconsult a stabilit că
asemenea donaţii rămân valabile, dacă soţul donator a murit fără să-şi fi manifestat voinţa de a
desface donaţia (apud V. Hanga, Drept roman..., p. 199). Pentru mai multe informaţii cu privire la
originea interdicţiei donaţiilor între soţi, sfera de aplicare şi atenuările acestei prohibiţii, a se
vedea: J. Gaudemet, Droit prive romain, Paris, Editura Montchrestien, pp. 64-67.
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cauţiune sau prin ipotecă asupra bunurilor sale, obligaţiile asumate de către soţul
său ori de un terţ.
Din punct de vedere patrimonial, bărbatul şi femeia erau separaţi, astfel
încât furtum-ul comis de unul dintre soţi în contra celuilalt putea forma obiectul
unei acţiuni speciale (actio rerum amotarum). Sarcinile căsătoriei îi aparţineau
în continuare bărbatului, dar, pentru a-l ajuta, femeia sau altcineva în locul ei
putea aduce anumite bunuri. Acestea constituiau dota. Răspândirea dotei, ca
formă specifică de aport a femeii la cheltuielile familiei, a fost legată de
restrângerea practică a căsătoriei cum manus şi de creşterea ratei divorţurilor7.
Dota a devenit, către apusul Imperiului, o condiţie a căsătoriei, dar, în acelaşi
timp, un suport material al emancipării femeii de sub autoritatea bărbatului.
1.1.2. Constituirea dotei. Dota romană a suferit o evoluţie legislativă
de-a lungul timpului, iar elementele sale din epoca iustiniană au fost preluate de
dreptul medieval şi, ulterior, de codurile civile elaborate în Europa secolului al
XIX-lea. Obligaţia de a constitui dota viitoarei femei căsătorite s-a transformat
de la un simplu obicei la o obligaţie juridică. Acest fapt juridic s-a născut sub
domnia lui Octavian Augustus (31 î.Chr. – 14 d. Chr.), a evoluat şi s-a consacrat
juridic printr-o constituţie a lui Septimius Sever (193-211 d. Chr).
Astfel, se obişnuia, în beneficiul bărbatului, să se constituie o dotă (dos),
a cărei destinaţie o reprezenta susţinerea sarcinilor proiectatei căsătorii8. După
cum rezultă din documentele cele mai vechi asupra moravurilor poporului
roman, dota era accesoriul ordinar şi aproape necesar al căsătoriei. Ea se
constituia de către şeful familiei (dacă femeia era alieni iuris), de o terţă
persoană sau chiar de către femeie, dacă aceasta, fiind „independentă”, avea
propriul patrimoniu. În Dreptul roman, părinţii puteau fi siliţi să le constituie o
dotă fiicelor lor. Obligaţia nu rezulta în mod direct din lege (cel puţin nu la
origini), însă se permitea, prin diferite dispoziţii, să se exercite un fel de coerciţie
din partea proconsulului.
1.1.3. Regimul juridic al dotei în timpul căsătoriei. Dota devenea
proprietatea bărbatului, el având prerogativa de a o administra, de a-i culege
fructele, de a exercita acţiuni privitoare la bunurile dotale, precum şi de a
dispune de aceste bunuri. Indisponibilizarea dotei a apărut ca regulă generală sub
Octavian Augustus, care, prin legea Julia de adulteris et de fundo a încercat să
facă din restituirea şi inalienabilitatea dotei instrumente de întărire a familiei. În
anumite condiţii şi cu autorizarea femeii, bărbatul putea să înstrăineze bunurile
dotale. Dacă, la început, puterile soţului asupra dotei erau nelimitate, cu timpul,
acestea au fost diminuate, în vederea protejării intereselor soţiei, în ipoteza unui
eventual divorţ. Astfel, la finele Republicii, prin legea Iulia asupra fondurilor
7

Paul Vasilescu, op. cit., p. 124.
În cazul căsătoriei cum manu, menirea dotei era şi aceea de a suplini pierderea de către
femeie, prin efectul căsătoriei, a drepturilor succesorale în familia sa de origine. În acest sens, a se
vedea J Gaudemet, op. cit., p. 59; Marieta Avram, Regimuri matrimoniale, Bucureşti, Editura
Hamangiu, 2010, p. 30.
8
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dotale (de fundo dotali) i s-a interzis soţului să înstrăineze, fără încuviinţarea
soţiei, fondurile dotale italice9, iar în dreptul postclasic măsura este extinsă
asupra oricărui fel de proprietate imobiliară. De asemenea, Iustinian i-a interzis
soţiei să-şi dea un astfel de consimţământ, ceea ce echivala cu inalienabilitatea
fondurilor dotale.
Regimul matrimonial completat de Iustinian distinge două tipuri de
bunuri ale femeii: dotale şi parafernale. Asupra bunurilor parafernale femeia
avea drept absolut de proprietate şi de administrare, fiind liberă însă să-i
încredinţeze bărbatului prerogativa administrării acestor bunuri; Iustinian îi
acordă femeii dreptul de a-l acţiona pe bărbat în separaţie de bunuri în timpul
căsătoriei, când dota era în pericol de a se pierde. Bunurile parafernale aveau
rolul de a asigura independenţa patrimonială a femeii căsătorite. Puterea de a
dispune de bunurile sale era absolută, în sensul că putea dispune liber de acestea,
după cum putea să încheie orice convenţie dorea.
Aşadar, în cazul încheierii căsătoriei sine manus se poate vorbi, din
punct de vedere patrimonial, de un regim de separaţie, care exclude complet
orice comunitate între soţi, această separaţie funcţionând întocmai ca un regim
dotal.
1.1.4. Restituirea dotei. La desfacerea căsătoriei, dota trebuia restituită
constituentului sau persoanei pe care acesta o indicase, având în vedere faptul
că, fiind menită să susţină sarcinile căsătoriei, dota îşi pierdea raţiunea de a mai
rămâne în patrimoniul soţului10.
În epoca veche a dreptului roman, restituirea dotei era asigurată
printr-un contract verbal11. Spre sfârşitul Republicii, odată cu creşterea
numărului de divorţuri, pretorul îi dădea soţiei care reclama restituirea dotei o
acţiune specială (actio rei uxoriae), cu ajutorul căreia îi solicita judecătorului
să-l oblige pe soţ să-i înapoieze, conform cu echitatea, averea dotală. Ca regulă,
bunurile trebuiau restituite în natură, cu excepţia cazului când acestea fuseseră
preţuite în bani prin actul dotal. Judecătorul urma însă a ţine seama de
posibilităţile economice prezente ale soţului obligat la restituire. Condamnarea
se putea face numai în limitele activului său patrimonial, nu peste posibilităţile
reale de plată (aşa-numitul „beneficiu de competenţă”). Potrivit legii, soţul
9

Această interdicţie viza orice formă de înstrăinare, totală sau parţială, directă ori
indirectă, astfel că, imobilele dotale italice nu puteau fi dobândite prin uzucapiune, grevate de
sarcini etc.
10
În timpul căsătoriei, bărbatul nu putea fi constrâns să restituie dota, cu excepţia
cazului în care devenea insolvabil. În acest sens, a se vedea I. Beştelei, Regimul dotal în dreptul
roman şi român, teză pentru licenţă în drept, Institutul de Arte Grafice şi Editura Minerva, 1900,
p. 21, citat în: C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale convenţionale în sistemul Noului cod civil
român, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2012. Pentru alte situaţii care legitimau o restituire
anticipată a dotei, a se vedea J. Gaudemet, op. cit., p. 61.
11
Pe baza angajamentului asumat de către soţ printr-o stipulaţie, la momentul constituirii
dotei, femeia sau, după caz, moştenitorii acesteia, puteau reclama restituirea dotei prin intermediul
aşa-numitei actio ex stipulatu (în J. Gaudemet, op. cit., p. 61).
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putea, la rândul său, să reţină o parte din bunurile dotale12 prin invocarea
aşa-numitei exceptio dotali.
În epoca lui Iustinian, acţiunea de restituire a dotei se modifică
substanţial, fiind denumită „acţiune dotală” (actio de dote). Obligaţia de
restituire decurgea din lege, prezumându-se faptul că între constituent şi soţul
beneficiar a intervenit o stipulaţie tacită. Retenţiile au fost abolite, iar soţul putea
să opună soţiei, în compensaţie, creanţele pe care el le avea împotriva acesteia.
Restituirea averii dotale era garantată printr-o ipotecă generală şi tacită, care se
constituia asupra patrimoniului bărbatului din momentul încheierii căsătoriei.
Printr-o Constituţie din anul 531, această ipotecă devine şi privilegiată, având
rang prioritar faţă de orice ipotecă constituită anterior căsătoriei.
În acest context, merită a fi amintite şi acele soluţii juridice care aveau
ca finalitate asigurarea unor avantaje soţiei, pentru ipoteza în care soţul ar fi
decedat înaintea ei sau când căsătoria s-ar fi desfăcut fără voia acesteia. Este
vorba despre darurile pe care soţul i le făcea soţiei înainte de nuntă, pentru a-i
asigura existenţa în cazurile menţionate. Această donaţie, numită de către
Iustinian donatio propter nuptias, se răspândeşte într-o epocă târzie în întreg
Imperiul Roman, în vremea acestui împărat fiind asimilată dotei, de la care
împrumută şi principalele reguli de funcţionare.
Deşi în dreptul roman, după cum admit jurisconsulţii, comunitatea de
viaţă născută din căsătorie ar fi generat şi un fel de „comunitate de facto” de
bunuri, regimul dotal, caracterizat prin independenţa economică a fiecărui soţ,
este cel care avea să triumfe. Existenţa dotei crea raporturi pecuniare între soţi şi
aici găsim originea regimurilor matrimoniale. Regimul dotal constituia singura
formă de regim matrimonial, care funcţiona ca regim legal, în Dreptul roman
nefiind cunoscute convenţiile matrimoniale. Constituirea dotei era constatată
printr-un instrumentum dotale, care nu avea însă valoarea unei convenţii
matrimoniale, întrucât nu organiza propriu-zis regimul matrimonial.
2. Incursiune istorică în reglementările privind căsătoria din Evul
Mediu până în epoca modernă
2.1. Instituţia căsătoriei în Evul Mediu.
2.1.1. Transformarea căsătoriei într-o instituţie pur religioasă.
Sub influenţa dreptului canonic, în jurul secolului al X-lea13,
reglementarea căsătoriei a ieşit complet din domeniul dreptului civil, fiind
12

Asemenea reţineri se făceau pentru a se asigura creşterea copiilor rezultaţi din
căsătorie, drept sancţiune împotriva soţiei care sustrăsese diverse bunuri de la soţ sau care avusese
un comportament imoral, ca o despăgubire a soţului pentru bunurile pe care i le dăruise soţiei,
precum şi pentru cheltuielile necesare sau utile pe care soţul le-a făcut în vederea întreţinerii averii
dotale (în V. Hanga, Drept roman..., op. cit., p. 201).
13
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român,
Bucureşti, Editura All, 1996, vol. I, p. 184.
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guvernată de o legislaţie special elaborată de soboarele bisericeşti şi de juriştii
Bisericii Catolice.
Laicizarea definitivă şi completă a legislaţiei matrimoniale nu s-a
înfăptuit decât prin reformele radicale impuse de Revoluţia franceză. Astfel,
Constituţia din anul 1791 (titlul 2, art. 7) declara că legea nu consideră căsătoria
decât un contract civil, competenţa de a celebra căsătoriile fiindu-i atribuită
ofiţerului stării civile14.
2.1.2. Căsătoria în Bizanţ. De-a lungul unei perioade de peste
unsprezece secole, în timp ce Occidentul trăia o epocă de dezagregare, Imperiul
Bizantin a conservat tradiţiile clasice – cultura greacă şi dreptul roman – cărora
le-a integrat elemente orientale, devenind o componentă importantă a culturii
medievale europene în totalitatea ei şi singurul stat civilizat din Europa Evului
Mediu timpuriu15. Încă din această perioadă, când în Occident era suficient
consensul matrimonial, o căsătorie legitimă în Bizanţ reclama celebrarea
religioasă. După binecuvântarea preotului şi ospăţul nupţial, în faţa notarului se
întocmeau actele de căsătorie. Zestrea miresei, constând din bunuri mobile şi
imobile, nu putea fi înstrăinată de soţi prin acte inter vivos, ci le era transmisă
copiilor lor. Soţul trebuia să-i facă şi el un dar cât mai consistent soţiei16.
2.1.3. Perioada Renaşterii. În epoca Renaşterii, căsătoria nu era un act
decis de cei doi tineri, ci exclusiv de către familiile lor. Problema zestrei – care
se punea obligatoriu la orice nivel social – explică şi anomalia frecventă a
enormei diferenţe de vârstă între soţi. În familiile nobile şi în cele burgheze,
condiţiile materiale ale căsătoriei se tratau prin intermediari, categorie existentă
în aproape orice oraş. În familiile princiare, era curentă practica matrimonială
prin procură. Consensul părinţilor, dat în prezenţa unui notar, era obligatoriu; în
lipsa lui, juriştii considerau căsătoria un simplu concubinaj. Femeia continua să
rămână sub tutela soţului, după cum înainte de căsătorie fusese supusă tutelei
tatălui (sau, dacă acesta decedase, a fratelui mai mare).
2.2. Evoluţia istorică a reglementărilor privind regimurile
matrimoniale la popoarele germanice şi în spaţiul francez
În vechiul drept feudal, statutul juridic al femeii se apropia de acela al
femeii romane căsătorite cum manu, caracteristica principală a regimului
matrimonial fiind dată de lipsa capacităţii juridice a femeii căsătorite.
Până la jumătatea secolului al VII-lea, alegerea soţului era hotărâtă de
tatăl fetei, care era „cumpărată” de către viitorul soţ sau de familia acestuia;
„preţul” (mefio) era apoi încredinţat femeii şi rămânea la dispoziţia acesteia.
Aportul substanţial sub forma dotei (dos ex marito) venea din partea bărbatului
sau a familiei sale înainte ori în ziua căsătoriei, în mod obişnuit constituirea
14

Ibidem.
O. Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Bucureşti, Editura Saeculum I. O. şi Vestala,
2003, vol. IV, p. 212. În linii esenţiale, periodizarea general acceptată a Evului Mediu este: Ev
Mediu timpuriu (sec. Vl-X), dezvoltat (sec. XI-XIII) şi târziu (sec. XIV-XV).
16
Ibidem, p. 214.
15
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dotei fiind consemnată într-un act scris. Dacă iniţial bunurile care alcătuiau dota
puteau fi înstrăinate, cu timpul, s-au instituit o serie de mecanisme (inclusiv
caracterul inalienabil al dotei), având ca finalitate evitarea dezechilibrelor
materiale între cele două familii, a bărbatului, respectiv a femeii, în special în
ipoteza în care căsătoria ar fi încetat prin moartea soţului.
Dar şi din partea familiei fetei se constituiau anumite aporturi cu ocazia
căsătoriei. Astfel, tatăl îi dădea fiicei o serie de bunuri (faderfio), ca o anticipare
a unei părţi din moştenirea ce i se cuvenea, precum şi o zestre (scherpa),
constând dintr-un pat, veşminte şi podoabe. Bunurile aduse de femeie în
căsătorie îi aparţineau însă bărbatului. În anumite cazuri, femeia putea, totuşi, să
obţină o separare de bunuri, iar redobândirea unor bunuri aduse bărbatului cu
ocazia căsătoriei se putea realiza la desfacerea acesteia.
În ciuda unor similitudini cu dota, se pare că regimul care s-a cristalizat
în perioada următoare în dreptul germanic a fost cel de comunitate, care avea să
fie ulterior „importat” de Franţa, ca regim legal de drept comun în Codul civil de
la 1804.
3. Evoluţia instituţiei căsătoriei şi a regimurilor matrimoniale în
spaţiul românesc
3.1. Organizarea familiei şi a căsătoriei în societatea geto-dacă şi
după cucerirea Daciei de către romani. Deşi nu există suficiente informaţii
scrise pentru studiul dreptului cutumiar geto-dac, pe baza investigaţiilor
arheologice şi a datelor furnizate de istoria comparată se poate contura o imagine
generală a sistemului juridic al societăţii autohtone, care locuia pe teritoriul
României de astăzi17.
La geto-daci, căsătoriile se încheiau obişnuit între persoanele din aceeaşi
clasă şi categorie socială. Nu lipsesc însă exemple de căsătorii ale unor femei
libere cu sclavi privaţi şi, mai ales, imperiali. Dacă primele cutume consacrau
poligamia ca structură matrimonială, în vremea lui Burebista cutumele geto-dace
prevedeau monogamia, la care se referă expres documentele epocii18.
Potrivit tradiţiei, femeia era uneori înzestrată (dotata coniux), pentru a
putea face faţă sarcinilor căsătoriei19. Pe lângă menţiunea expresă în cuprinsul
textelor, instituţia dotei pare a fi atestată şi printr-un argument de ordin istoric:
cuvântul românesc „zestre” se consideră a fi de origine geto-dacă.
17
V. Hanga, Les institutions du droit coutumier roumain, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1988, p. 14 (în continuare se va cita: V. Hanga, Les institutions...).
18
Poetul Ovidiu, care a petrecut 10 ani din exilul său printre geto-daci (8-18 e.n.), nu
face nicio aluzie la vechea poligamie a dacilor, de unde putem trage concluzia că, la acea epocă,
poligamia dispăruse complet. În acest sens, a se vedea V. Hanga, Les institutions..., p. 17.
19
Pentru referirea la practica dotei în societatea geto-dacă a se vedea şi E. Cernea,
E. Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, ed. revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura
Universul Juridic, 2006, p. 19.
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După cucerirea Daciei de către romani, se manifestă un dualism între
Dreptul roman, pe de o parte, şi cutumele autohtonilor, pe de altă parte. Familia
şi căsătoria cetăţenilor romani, care se stabiliseră în Dacia, erau guvernate de
legile romane, în vreme ce aceleaşi instituţii geto-dace se găseau sub incidenţa
vechilor cutume autohtone.
3.2. Instituţia căsătoriei şi raporturile patrimoniale dintre soţi
potrivit dreptului cutumiar şi legiuirilor feudale
3.2.1. Dreptul cutumiar. În perioada dominaţiei populaţiilor
migratoare, autohtonii aplicau cutumele juridice proprii, care reproduceau
vechile norme geto-dace şi regulile juridice provinciale romane, adaptate
nevoilor comunităţilor teritoriale.
În dreptul cutumiar român20, căsătoria era considerată un sacramentum,
din punct de vedere juridic fiind supusă regulilor canonice ortodoxe, care
guvernau, de altfel, toate raporturile familiale. Căsătoria era precedată de
logodnă (numită, în documente, şi încredinţare), care avea valoarea juridică a
unei „promisiuni de căsătorie”. Căsătoria reglementată de dreptul cutumiar nu
impunea ad solemnitatem respectarea unor formalităţi; existenţa căsătoriei putea
fi dovedită prin „serbarea nunţii”, o ceremonie laică asemănătoare cu festivitas
nuptiarum, precum şi prin constituirea/întocmirea unui act dotai. În mod
obişnuit, dota era constituită de către părinţi (câteodată de terţi) pentru tinerele
fete (foarte rar pentru băieţi), destinaţia ei fiind aceea de a asigura satisfacerea
sarcinilor căsătoriei proiectate. Era compusă din bunuri mobile sau imobile, în
special proprietăţi funciare. Bunurile dotale deveneau proprietatea soţiei, aceasta
putând dispune, în timpul căsătoriei, prin acte inter vivos cu privire la bunurile
primite ca dotă. Regula aceasta este considerată a fi o reminiscenţă a vechilor
cutume dacice, în condiţiile în care, în dreptul roman bărbatul devenea
proprietarul dotei. În cazul unui divorţ, bunurile dobândite în timpul căsătoriei
erau împărţite fie prin bună învoială, fie în faţa instanţelor de judecată.
3.2.2. Legiuiri feudale – dreptul scris al Moldovei şi Ţării
Româneşti. Pravilele româneşti din secolul al XVII-lea, ca şi cele care circulau
în secolele anterioare în manuscrise slave sau greceşti, i-au dat instituţiei
căsătoriei şi caracter de contract, de tranzacţie. Biserica creştină considera
căsătoria drept o taină, în care momentul religios coincidea cu cel juridic.
Toate vechile legiuiri, referitoare la relaţiile cu caracter patrimonial, care
se stabileau între soţi, reglementau regimul dotal, regim matrimonial considerat
a fi tradiţional la români.

20
Dreptul cutumiar român, ius Valachicum, denumire sub care va figura mai târziu în
documentele latine, este rezultatul unui proces de lungă durată, care, în linii generale, se confundă
cu naşterea şi dezvoltarea poporului român. A se vedea V. Hanga, Les institutions..., pp. 37, 40-41.
Pentru unele consideraţii privind dreptul cutumiar românesc, a se vedea şi C. Dinulescu, Reflecţii
istoriografice asupra izvoarelor vechiului drept românesc, în: „Revista de Ştiinţe juridice”, nr.
4/2006, pp. 190-193; revista poate fi accesată pe site-ul: http://drept.ucv.ro.
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Alături de testament, foaia de zestre reprezenta un act extrem de
important, care avea să guverneze din ce în ce mai des viaţa socială a poporului.
Femeia era proprietara absolută a zestrei primite din partea părinţilor. Bărbatul
era doar administratorul, nu şi proprietarul zestrei, bucurându-se de uzufructul
acesteia. În orice moment al căsătoriei femeia putea să-şi reclame soţul care n-a
fost prea vigilent cu privire la buna administrare a zestrei sale. Potrivit „Pravilei
îndreptarea legii” (gl. 265), bărbatul era dator să conserve zestrea la valoarea
primită, beneficiind de îmbunătăţiri şi având riscul pagubelor cauzate, deoarece
„dobânda şi paguba zeastrelor, care au luat bărbatul, la dânsul vin”.
Îngrijorat de numărul important al femeilor rămase fără zestrea
cheltuită21 sau amanetată de către soţi, al celor lipsite de mijloace de trai după
decesul partenerilor care le risipiseră dota, de procesele interminabile pentru
stabilirea averii cu care au venit la căsătorie şi al celor de recuperare a acesteia
de la familia soţului, dar şi de negustorii debitori care pierdeau banii
împrumutaţi prin pierderea gajului acoperit de valori cuprinse în zestrea soţiei şi,
de acolo, alte procese, principele Ţării Româneşti, Grigore al II-lea Ghica, a
emis, la 1 aprilie 1751, un aşezământ juridic pe care l-a numit „testament”, prin
care reglementa sistemul de creditare-debitare şi de dobândă, garantat sau nu
prin zăloage diverse22: Aşezământul lui Grigore al II-lea Ghica.
Aşezământul are cinci articole, notate cu cinci glave23: a) referitor la
imposibilitatea folosirii articolelor din foaia de zestre a soţiei ca zăloage pentru
datoriile soţului fără acordul acesteia; b) stabilirea sistemului de încasare a
împrumutului la care s-a depus un gaj şi s-a împlinit termenul de executare a
creditului; c) încasarea împrumutului în cazul în care nu există gaj, numai zapis;
d) executarea creditorului în cazul în care şi-a pus un garant; e) creditarea
ţăranilor „de vreame ce trebuinţa oamenilor a toată treapta sileaşte pe
fieştecarele a lua bani împrumut de la neguţători şi de la creştini... unii cu
dobândă, alţii pă bucate şi, au din întâmplările vremii, au şi din nepurtare de
grijă, au că unii şi din îndărătniciile lor nu vor să plătească la soroc” se stabileşte
sistemul de întoarcere a sumei împrumutate şi a dobânzii, care este mai mică
decât în cazurile de mai sus.
Din actul întocmit împreună cu mitropolitul Neophit, aprobat şi semnat
de acesta împreună cu tot Sfatul ţării, se observă două aspecte principale: grija
pentru soarta femeilor şi pentru cea a circulaţiei monetare, al cărei exponent era
negustorul, circulaţie care, lipsită de masă monetară, ar fi provocat zăticnirea
aliş-verişurilor, respectiv afacerilor, şi, de aici, a întregului sistem economic de
care domnul era perfect conştient. Documentul are şi două adrese diferite, asupra
21
Pentru un studiu mai amănunţit, a se vedea articolul disponibil la:
http://www.isciv.ro/istorie-si-civilizatie/articol-integral/cum-cheltuia-barbatul-averea-sotiei-insecolele-xvii-xviii
22
Actul a fost menţionat de către Valentin Al. Georgescu, fără alte precizări, în
„Judecata domnească în Ţara Românească şi Moldova”, 1611-1831, vol. II, p 30.
23
Glave sau litere.
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cărora se concentrează cu cea mai mare atenţie: una sexuală, care circumscria
femeia cu problemele ei, şi una socială, care sprijinea, pe de o parte, negustorii şi
meşteşugarii care susţineau economia prin circulaţia monetară şi, pe de altă
parte, ţărănimea cu sărăcia ei.
Zestrea era intangibilă juridic pentru soţ, prin legislaţia bizantină
transmisă ţărilor române odată cu Biserica creştină. Ea intra sub jurisdicţia
acestuia, dar nu se putea atinge de aceasta fără acordul soţiei. Şi, totuşi, primele
informaţii referitoare la cheltuirea zestrei s-au transmis începând din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, pentru că de atunci şi până la domnia lui Radu
Şerban, timp de jumătate de secol, toată boierimea Ţării Româneşti a fost
motivată să treacă munţii sau Milcovul pentru a-şi salva viaţa. Întoarsă din
refugiu, boierimea a trebuit să reconstituie zestrea soţiilor, cheltuită peste hotare
pentru a se întreţine, atât a celei care era formată din piese mobile, obiecte care
se puteau transporta uşor şi se puteau vinde, cât şi a proprietăţilor funciare, care
au fost înstrăinate virtual. Dar, cel mai uşor se vindeau hainele, bijuteriile,
piesele de argint, cositor şi alamă, respectiv, vesela, aşternuturile şi feţele de
mese cu şervete, dacă au existat, cu ajutorul cărora se putea asigura existenţa
cotidiană24.
Dacă până la începutul secolului al XVII-lea, cheltuirea zestrei a fost
determinată de contextul politic, în prima jumătate a acelui veac, motivaţia a
constituit-o schimbarea opticii asupra vieţii cotidiene mult mai paşnice, cel puţin
până la mijlocul perioadei, care a generat un model de viaţă mai comod şi mai
rafinat sub toate aspectele. Boierii îşi construiau conace şi palate noi, le mobilau,
îşi cumpărau haine, blănuri, făceau călătorii diplomatice sau economice la
Istanbul şi în Europa. Toate acestea costau bani şi, cu toate că aveau moşii
întinse pe care, însă, nu ştiau să le exploateze, se împrumutau de la negustori şi
meşteşugari, împrumut pentru care erau constrânşi să ofere un zălog sau o
garanţie. Şi atunci foloseau zestrea, care le era la îndemână, asupra căreia
pretindeau drepturi de gospodărire.
Revendicarea zestrei. În prima jumătate a veacului, documentele ne-au
transmis câteva situaţii critice ale unor jupâniţe, care-şi revendicau zestrea
risipită de soţi, precum cea a jupâniţei Maria, fiica lui Radu clucer Buzescu, care
a cumpărat împreună cu soţul ei, Enache ban, satul Stroeşti din judeţul Vlaşca.
După moartea banului, cămătarii au reclamat achitarea numeroaselor lui datorii,
24

Deşi documentele care s-au păstrat vorbesc doar despre două jupâniţe, a căror zestre a
fost epuizată în exil, aşa cum am arătat mai sus, întrega boierime ar fi trebuit să se angajeze într-o
asemenea acţiune. Cele două exemple sunt: jupâniţa Caplea, care şi-a vândut, în 1555, două
proprietăţi, câte jumătate din satele Aninoasa şi Pârvuleşti, parte a fratelui său Teodosie, ban din
Periş, ca să-şi facă scule de zestre, înlocuindu-le pe cele pe care le prăpădise în Ţara Ungurească,
precum şi jupâniţa Maria, nepoata aceluiaşi Theodosie ban, soţia lui Radu postelnic Bidiviul, care
şi-a cheltuit zestrea împreună cu soţul şi cumnatul ei, între 1583 şi 1585, în Ardeal, respectiv
„haine scumpe şi toate ferecăturile... toate cununile ei de aur şi lanţurile de aur... şi gherdanele de
mărgăritar şi de aur şi brăţările scumpe şi inele scumpe de aur şi toate sculele şi ferecăturile ca o
fiică de boieri mari” ce era.
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făcute inclusiv cu satul menţionat, dar, după plângerea jupâniţei la domnie, în
1626, au primit doar jumătate din el pentru că, aşa cum a probat ea cu boieri
martori, a plătit multe datorii ale soţului ei, din zestrea primită de la părinţi.
Chestiunea zestrei în „Îndreptarea Legii”. Îndreptarea Legii, pravila
sau codul juridic tipărit la 1652, la comanda lui Matei Basarab, orânduia, prin
glava 265, ca bărbatul să plătească valoarea zestrei femeii la căsătorie, în cazul
în care o cheltuise sau o amanetase: „Preţuirea deplină întoarce bărbatul
îndărăt”, spunea legea, adică soţul returna valoarea exactă a bunurilor avute şi
câştigate de soţie. Dar, dacă zestrea nu a fost evaluată atunci când a fost întocmit
inventarul ei şi a trebuit să fie estimată ulterior, doar pe listă de bunuri, „iaste şi
dobândă şi pagubă”, pentru că fără să fi fost văzute piesele puteau primi un preţ
mai mare sau mai mic faţă de valoarea lor reală. Dacă partenerul deprecia un
anumit bun adus de femeie prin zestrea ei, trebuia să-l plătească, pentru că,
spune aceeaşi pravilă, „dobânda şi paguba zeastrelor care au luat, bărbatul o
plăteşte”. Respectiv, tot ceea ce prisosea sau lipsea din zestre trebuia acoperit de
către soţ, indiferent de condiţia şi statutul său social sau economic. De asemenea,
„câte lucruri se vor cumpăra de în zestrele muerii, acealea în zestreale ei sânt”25,
adică, tot ceea ce se va achiziţiona cu banii proveniţi din averea ei se adăuga
acesteia.
Pravila, la aceeaşi glavă 265, menţiona faptul că, tot ceea ce a primit
soţia la căsătorie de la rude sau cunoscuţi se adaugă averii ei personale: „Pentru
că şi la zestrile de afară are muiarea puteare ca şi la zestrile ei”. În concluzie,
deşi putea să o administreze cu aprobarea nevestei, bărbatul nu putea să se
folosească de zestre şi de darurile primite înainte şi la căsătorie în scop personal
sau pentru gospodăria comună a familiei. În schimb, ea putea să le
gospodorească şi să le folosească cum credea de cuviinţă fără aportul lui, chiar
dacă soţul ei era în viaţă. Legea îi oprea pe soţi să „răpună” zestrea soţiilor, cu
atât mai puţin să o pună garanţie chiar cu buna intenţie de a o recupera la
achitarea datoriei. Şi totuşi, formularea este ambiguă, pentru că nu se pronunţa
clar menţinerea soţului la distanţă de averea soţiei, cu anumite constrângeri în
cazul în care depăşea limitele impuse, iar că nu a fost respectată vom demonstra
în cele ce urmează.
Motivele înstrăinării zestrei. Din a doua jumătate a secolului al
XVII-lea se pot stabili, în general, motivele înstrăinării zestrei de către soţ,
motive pe care le putem exemplifica cu documentele vremii: plata datoriilor
socrului, plata datoriilor tatălui, achiziţii de bunuri sau plata unor călătorii, ori,
pur şi simplu, nevoi personale. În cele mai multe situaţii, nu avem nicio
justificare asupra cauzelor care au determinat îndatorarea şi nici a nivelului la
care se ridicau garanţiile oferite prin valori din zestre, ci doar faptul că ea fusese
cheltuită de către partener. Putem stabili însă faptul că evaluarea bunurilor din
25

Îndreptarea legii, 1652, ediţie îngrijită de colectivul de Drept vechi românesc, condus
de acad. Andrei Rădulescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1962, p. 266.
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foaia de zestre, notate cu alt scris, altă pană şi altă cerneală decât pe actul
original, adăugate pe marginea hârtiei, constituie tot motive ale unor pierderi sau
cheltuiri ale acesteia. De obligaţia achitării împrumuturilor mai aflăm fie la
decesul soţului, fie la divorţul partenerilor, când se făcea evaluarea bunurilor
irosite, şi, mai rar, în cazul decesului mamei a cărei fiică trebuia să primească
dota acesteia, din care se înstrăinase câte unul sau mai multe obiecte, ori
recuperarea aceluiaşi tip de bunuri de către tată sau frate, după decesul fiicei,
respectiv al surorii.
Femeile erau îndreptăţite să-şi recupereze averea. Principele Grigore
Ghica, autorul actului din 1751, a împuternicit-o pe Safta Codreanca, în 1748,
să-şi recupereze zestrea prăpădită de soţul său, Ştefan stolnic: „... şi acum, după
moartea lui, neavând copii cu dânsul, datornicii s-ar fi întinzând ca să-i coprinză
ce i-ar fi mai rămas din zestri pentru datoriia lui”26. În hrisov, principele
specifica faptul că, „de vreme ce femeia nu este datoare a plăti datoriile
bărbată-său cu zestrile ei atât când iaste cu viaţă, cât şi după moarte...”, debitorii
să nu se atingă de averea ei, adică de zestre şi de ceea ce a acumulat cu ajutorul
acesteia. Iar dacă acest lucru s-a produs, adică a fost amanetată parte din ea, mai
mult sau mai puţin, „să ş(i)-le ia înapoi fără de întoarcere de bani şi să şi le
stăpânească cu bună pace şi nimeni nici o supărare să nu-i facă”. În continuare,
autorul actului preciza că, „pentru ce-i va lipsi din zestri, de va fi rămas cevaş de
ale bărbatu-său să ia dintr-aceia până îşi va împlini toate zestrile”.
În cazul despărţirii, soţia îşi păstra zestrea. Acelaşi lucru se producea şi
la divorţurile ale căror motive nu puteau să o lipsească pe femeie de averea ei –
zestrea şi darurile de la nuntă. Ne aflăm, adesea, în faţa unei înşiruiri de bunuri
estimate27, al căror preţ trebuia recuperat din averea soţului.
Zestrea reprezenta, de fapt, pentru soţ, un tabu pe care l-a încălcat de
foarte multe ori, mai ales în cazul decesului soţiei, când îi dăruia celei de-a doua
sau a treia partenere bijuterii din averea primeia, deşi ştia că, în cazul în care
fiica, tatăl sau fratele soţiei revendicau prin judecată bunurile înstrăinate, aveau
câştig de cauză întotdeauna. Sperau, oare, ca foaia de zestre să fi fost uitată,
dispărută fără urmă, sau era doar un act de falsă generozitate, prin care dovedea
grijă şi bunăvoinţă?
După deces, în cazul în care existau copii, zestrea mamei li se transmitea
acestora. Când existau şi fii şi fiice, mama hotăra cui îşi lăsa zestrea; de cele mai
multe ori, fiicelor.
Aşadar, regula, în caz de divorţ, era în sensul că bărbatul trebuia să-i
restituie femeii zestrea, separarea cuplului aducând astfel un nou statut al zestrei
26

Fond Mânăstirea Bradu, VI/27.
Foaia de zestre cuprinde, pe lângă haine, respectiv dulame şi blănuri, rochii, ii, brâie,
salbe, aşternut, ţigani, vite şi „călţunii cu sârmă i cu ciorapii după obiciei”, la care se adăugau
darurile primite la masă de la rude, care, în afară de bani de aur, au înzestrat-o cu o pereche de
brăţări din aur cu „zmanţu” şi 10 „şăruri de mărgăritar”. Valoarea întregii liste era de 1.194 şi
jumătate de taleri.
27
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şi al darurilor de nuntă. Cu toate acestea, Îndreptarea legii (gl. 214 şi 215)
prevedea faptul că, femeia îşi pierdea zestrea şi toate darurile de la nuntă în cazul
adulterului temeinic dovedit de către soţ şi a curviei asociate cu prostituţia.
În afară de darurile ce se făceau cu ocazia nunţii, obiceiul pământului şi
legiuirile fac referire şi la darurile dinaintea nunţii, care se ofereau reciproc. În
general, ele constituiau parte din baza materială a noii familii. Aceste daruri
formau, împreună cu zestrea, averea soţilor. Darurile dinaintea nunţii nu
deveneau, după căsătorie, proprietatea unuia dintre ei, ci rămâneau în
patrimoniul ambilor soţi28.
În cuprinsul celor două pravile din secolul al XVII-lea era consacrată, în
termeni foarte clari, situaţia de inferioritate a femeii măritate, ambele legiuiri
stabilind, cu caracter general, un regim extrem de umilitor pentru femeie. Ca o
măsură de protecţie faţă de averea soţilor, femeia niciodată nu dispunea şi nu
administra bunurile, aceste prerogative fiindu-i încredinţate soţului29.
Cele mai multe dispoziţii, privitoare la regimul matrimonial, s-au păstrat
după sistemul configurat de reglementările din perioada anterioară, regimul
consacrat fiind, în continuare, regimul dotei, tradiţional la români.
Sub imperiul Codului Calimach (Moldova)30 şi al Legiuirii Caragea
(Ţara Românească)31, contractul matrimonial nu era un act solemn. Astfel,
potrivit art. 1.608 şi art. 1.616 din Codul Calimach, era suficient pentru
valabilitatea unei foi dotale ca ea să fie făcută în scris sau chiar verbal, dar în
prezenţa a trei martori. Formalitatea transcrierii, introdusă la 1832 prin
Regulamentul Organic, viza doar interesele terţilor32, iar efectul lipsei de
publicitate a actului era ca femeia să fie evaluată faţă de terţi, ca neavând dotă.
Imobilul cuprins în actul dotal rămânea însă în patrimoniul ei, cu titlu de
parafernă.

28
A. Popescu, Instituţia căsătoriei şi condiţia juridică a femeii din Ţara Românească şi
Moldova în sec. al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1970, extras din „Studii.
Revista de istorie”, tomul 23, nr. 1/1970, p. 71.
29
Ibidem, p. 82.
30
M. Avram, C. Nicolescu, op. cit., p. 42. S-a apreciat că acest cod are „multă
originalitate şi valoare din punct de vedere ştiinţific şi practic. (...) Este superior, în anumite
privinţe, codului austriac, pe care se spune că l-a copiat, ia* în unele părţi chiar codului francez”,
în: P. G. Valindas, Contribuţii la istoria dreptului internaţional privat. Codul civil al Moldovei din
1817, apud Codul Calimach, ed. critică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1958, p. 29.
31
Codul Calimach şi Legiuirea Caragea s-au aplicat până la 1 decembrie 1865, data
intrării în vigoare a Codului civil, prin art. 1912 din acest ultim cod fiind abrogate expres, dar
numai „în tot ce nu este conform regulilor” prescrise în noul cod. În practica judecătorească, cele
două legiuiri au continuat să se aplice şi după 1 decembrie 1865, pentru situaţiile juridice născute
anterior acestei date, dovada fiind o bogată jurisprudenţă, inclusiv în materia regimurilor
matrimoniale.
32
Conform art. 1 lit. D, anexa lit. T din Regulamentul organic al Moldovei, doar
contractele de căsătorie cu o valoare mai mică de 1.000 de lei vechi erau scutite de formalitatea
transcrierii (D. Alexandresco, op. cit., p. 95, nota 4).
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Convenţiile matrimoniale („tocmelile/alcătuirile căsătoreşti” în limbajul
Codului), puteau fi făcute nu numai înainte, dar chiar şi în urma celebrării
căsătoriei (art. 1609 din Codul Calimach). Această soluţie era admisă şi sub
imperiul Legiuirii Caragea, conform principiilor dreptului roman, deşi niciun
text de lege din acest cod nu prevedea expres33. Din interpretarea art. 1614 din
Codul Calimach ar putea rezulta faptul că, opţiunea a fost în favoarea
principiului mutabilităţii convenţiilor matrimoniale, având în vedere că textul
acestuia prevedea că „alcătuirile căsătoreşti, făcute înaintea cununiei, nu sunt
oprite a se preface în vremea căsătoriei”, însă numai cu respectarea
limitelor/condiţionărilor prevăzute în partea finală a articolului; (prin
modificarea convenţională, survenită în timpul căsătoriei, nu puteau fi lezate
interesele anumitor categorii de moştenitori ori cele ale creditorilor).
Art. 1610 din Codul Calimach prevedea ceea ce, conform
reglementărilor actuale, am putea denumi „limite ale libertăţii contractuale”.
Astfel, în acest text erau prevăzute o serie de situaţii de la care nu se putea
deroga pe calea convenţiilor matrimoniale, fiind interzis, spre exemplu: ca
femeia să nu fie supusă bărbatului – lit. a); să nu aibă bărbatul veniturile sau
„rodurile zăstrei” – lit. b); ca să nu întoarcă zestrea femeii – lit. c); să aibă voie a
înstrăina lucrurile nemişcătoare ale zestrei – lit. e)34.
Sub acest ultim aspect, Legiuirea Caragea pare să fi fost ceva mai
flexibilă, întrucât, deşi, în principiu, sub imperiul acestui cod, dota avea caracter
inalienabil (art. 32, Cap. 16, Partea a III-a), practica a statuat că „prin niciun text
de lege legiuitorul nu împiedică în această privinţă libertatea convenţiilor şi nu
opreşte părţile, care constituesc zestrea, de a alege regimul ce convine mai bine
soţilor sau de a stipula modalităţile ce le cred de cuviinţă şi, prin urmare, şi
dreptul de a înstrăina dota”35. De asemenea, instanţele au interpretat în sensul că
„nemişcătorul dotal, constituit sub imperiul legiuirii Caragea, poate fi înstrăinat
de soţi când contractul dotal dintre dânşii a stipulat aceasta”.
În lipsa unei convenţii dotale, averea femeii era parafernă. Aşadar,
dreptul comun era parafernalitatea averii femeii măritate, iar dotalitatea
reprezenta excepţia.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor ce alcătuiau zestrea îi aparţinea
soţiei, bărbatul neavând, în principiu, decât un drept de administrare.

33

Ibidem, p. 117.
Sub imperiul Codului Calimach, inalienabilitatea fondului imobiliar al dotei era,
aşadar, de ordine publică, unele derogări de la acest principiu, prevăzute de art. 1641-1643 din
cod, autorizând, totuşi, înstrăinarea imobilelor dotale, în condiţiile restrictive ale textelor.
Dispoziţiile nu se referau in terminis la imobile, dar, fiind redactate în termeni generici, puteau fi
aplicate deopotrivă şi imobilelor dotale. În sensul acestei interpretări, a se vedea Cas. Civ., decizia
nr. 212 din 17 iunie 1886, fiu/. Cas., 1886, p. 509, apud Codul Calimach, op. cit., p. 933.
35
Cas. Civ., decizia nr. 109 din 7 martie 1901, Bul. Cas., 1901, p. 389, apud Legiuirea
Caragea, ed. critică, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1955, p. 263.
34

Scurt periplu istoric privind instituţia căsătoriei din Antichitate până în epoca modernă 439
_______________________________________________________________________________

În caz de desfacere a căsătoriei sau chiar atunci când ea s-ar fi declarat
neexistentă, dota se întorcea în patrimoniul femeii36. În cuprinsul legiuirilor erau
reglementate şi cazurile de pierdere a zestrei, între acestea regăsindu-se şi
adulterul soţiei; în această ipoteză, potrivit Codului Calimach, zestrea îi revenea
în întregime bărbatului, dacă din căsătorie nu rezultaseră copii (în caz contrar, el
culegea doar uzufructul), în vreme ce Legiuirea Caragea, mai tolerantă din acest
punct de vedere, nu îi dădea bărbatului decât o jumătate din zestrea soţiei
adulterine.
În beneficiul şi pentru garanţia femeii, art. 1640 şi art. 1667 din Codul
Calimach instituiau o ipotecă tacită asupra întregii averi a bărbatului pentru
zestrea soţiei, respectiv pentru paraferna ei. Sub imperiul Legiuirii Caragea,
practica a statuat că „femeia avea un drept de preferinţă asupra creditorilor
soţului numai cât timp imobilul acestuia era în patrimoniul lui şi se scotea în
vânzare de creditor. (...) Soţia nu avea sub codul Caragea o ipotecă legală care
să-i dea dreptul de urmărire în orice mână s-ar transmite [imobilul]”37.
3.2.3. Statutul juridic al instituţiei căsătoriei şi efectele patrimoniale
ale acesteia în Transilvania. În literatura de specialitate s-a arătat faptul că, în
dreptul cutumiar maghiar funcţionau principiul libertăţii convenţiilor
matrimoniale şi cel al mutabilităţii regimului matrimonial. O altă caracteristică
notabilă – ce avea să se regăsească şi în codul civil austriac de mai târziu – era
aceea că femeia măritată nu era lovită de nicio incapacitate specială prin simplul
act al căsătoriei38.
În lipsa unui contract de căsătorie, devenea incident regimul de drept
comun, diferenţiat după rangul de privilegiat sau nu al soţilor. Astfel, pentru
nobili şi onoraţiori39 regimul matrimonial legal era cel al separaţiei de bunuri40,
pe care se putea grefa o dotă; fiecare soţ suporta sarcinile şi pasivul aferent al

36
Dota îi revine constituentului, după dizolvarea căsătoriei, numai în caz de stipulaţiune
expresă. În acest sens, a se vedea Cas. Civ., decizia nr. 381 din 19 noiembrie 1884, Bul.
Cas.,*1884, p. 907, apud Codul Calimach, op. cit., pp. 930-931.
37
Cas. Civ., decizia nr. 176, 27 mai 1870, Bul. Cas., 1870, p. 182, apud Legiuirea
Caragea, op. cit., p. 261. A se vedea şi Cas. S.U., decizia din 22 nov. 1879, Bul. Cas., 1879, p. 988,
(apud ibidem, p. 259), prin care s-a statuat că sub Codul Caragea creanţa dotală a femeii măritate,
învestită cu formalitatea cerută de Regulamentul Organic, „are preferinţă în toată averea mobilă şi
imobilă a bărbatului, înaintea oricărui alt creditor ipotecar, posterior constituirii ei”.
38
P. Vasilescu, op. cit., p. 140-141.
39
Intelectuali diplomaţi (cu studii superioare), plătiţi cu un onorariu; practicau meseriile
liberale de astăzi: medicina, avocatura, arhitectura etc.
40
Ca regulă, între soţii care făceau parte din clasa privilegiată a nobilimii nu exista drept
de coachiziţie nici în cazul în care averea creştea în timpul convieţuirii, prin cooperarea atât a
bărbatului, cât şi a soţiei. În acest sens, a se vedea C. Plopu, Părţi alese din dreptul privat ungar.
I. Dreptul familiar material. II. Dreptul ereditar, Bucureşti, 1923, p. 59. În cazul onoraţiorilor, dat
fiind statutul inferior al acestora în raport cu cel al nobililor de arme, regimul lor matrimonial era
asimilat coachiziţiei, când veniturile din care se dobândea o proprietate erau străine de onorariile
primite în calitatea lor de onoraţiori (P. Vasilescu, op. cit., p. 143).

Oana Dumitrescu-Răvaş, Ramona Maria Bădescu
_______________________________________________________________________________

440

bunurilor separate, având asupra acestor bunuri un drept de folosinţă, de
administrare şi de dispoziţie41.
În cazul clasei de jos, formate din orăşeni şi iobagi – nenobilii, pe lângă
separaţia de bunuri funcţiona şi instituţia coachiziţiei, caracterizată prin existenţa
unei mase comune de bunuri, câştigate de soţi prin munca lor sau prin veniturile
bunurilor separate. În timpul căsătoriei, această masă de bunuri se socotea tot
separată, însă după desfacerea căsătoriei urma să se împartă între soţi42. Temeiul
instituirii acestui regim comunitar de achiziţii viitoare era faptul evident că
femeia, în clasele modeste, trebuia să muncească alături de bărbat pentru a
strânge cele necesare traiului. Acest regim se aplica în lipsă de contract
matrimonial, fiind considerat bun în coachiziţie doar acela dobândit în timpul
căsătoriei şi al convieţuirii soţilor. Pentru a se facilita proba coachiziţiilor,
funcţiona o prezumţie simplă de comunitate, asemănătoare cu cea din dreptul
modern de tip comunitar.
Toate instituţiile la care am făcut referire caracterizau în special
perioada medievală, în dreptul maghiar modern regimul matrimonial legal fiind
acela de comunitate redusă la achiziţiile dobândite de soţi în timpul căsătoriei.
Sistemul matrimonial maghiar era flexibil şi mutabil, astfel că, soţii puteau alege
convenţional orice regim matrimonial doreau; în anul 1853, s-a introdus, şi în
teritoriile maghiare, Codul civil austriac, care nu a mai reglementat regimul
coachiziţiei şi al comunităţii săseşti universale, regimul legal aplicabil fiind unul
de separaţie propriu-zisă. Sistemul matrimonial, configurat de Codul civil
austriac, era unul flexibil şi mutabil.
În sistemul dreptului transilvănean, raporturile de familie, întemeiate
prin căsătorie, au fost guvernate, până în anul 1894, de regulile Codului civil
austriac (art. 44-136). În acest an, s-a pus în aplicare, atât în teritoriile
transilvănene, cât şi în cele bănăţene, crişene şi maramureşene, Legea nr. XXXI
despre dreptul matrimonial, lege care nu se referea însă decât în subsidiar la
raporturile patrimoniale dintre soţi, obiectul principal de reglementare în materie
matrimonială constituindu-l logodna, precum şi condiţiile şi efectele personale
ale căsătoriei43.
Codul civil de la 1864, de inspiraţie franceză, vine cu un aer proaspăt
faţă de orânduirile feudale existente (Codul Calimah şi Codul Caragea), şi
41
Potrivit celor reţinute în Decizia curială nr. G 649/1903, „în privinţa relaţiunilor de
drept material al soţilor conjugali, în dreptul privat ungar e în vigoare dreptul de separaţiune a
averilor, adică sistemul separaţiunei”, apud G. Plopu, op. cit., p. 24-25. Pentru mai multe
informaţii cu privire la regimul legal matrimonial în dreptul cutumiar ungar, a se vedea
B. Ionescu, Drept interprovincial în legătură cu regimul matrimonial fără contract, Cluj,
Ardealul, 1938, p. 13 şi urm.
42
B. Ionescu, op. cit., p. 14. În sensul că, potrivit dreptului ungar, „comunitatea de
coachiziţie dă drept necondiţionat fiecărui soţ ca la încetarea legăturii matrimoniale să pretindă
împărţirea averii câştigate în comun în părţi egale” (G. Plopu, op. cit., p. 86).
43
P. Vasilescu, op. cit., pp. 146-147, privind aplicarea cutumei maghiare în teritoriile
ardelene.
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doreşte să implementeze în societatea românească unele instituţii noi. Acesta a
fost considerat de un autor de prestigiu44, un incontestabil pas înainte pe calea
modernizării legislaţiei româneşti, numeroasele reglementări în materia relaţiilor
de familie exprimând concepţiile unei epoci revolute, care astăzi pot părea
desuete, dar şi incompatibile cu realităţile actuale, a căror piatră de temelie o
constituie principiul egalităţii între soţi.
După modelul Codului civil francez, care a reprezentat principala sursă
de inspiraţie, Codul civil de la 186445 reglementa principiul libertăţii
convenţiilor matrimoniale (art. 1224)46, în temeiul căruia viitorii soţi puteau să
adopte orice regim matrimonial sau să convină cu privire la combinarea de
regimuri matrimoniale, cu singura restricţie de a nu aduce atingere ordinii
publice şi bunelor moravuri şi, ca o limită specială, drepturilor bărbatului, în
calitate de cap al familiei şi al asociaţiei conjugale. Codul civil consacra
principiul imutabilităţii regimurilor matrimoniale. Astfel, potrivit art. 1228, orice
convenţie matrimonială făcută după încheierea căsătoriei era lovită de nulitate47.
Regimul de drept comun era cel al separaţiei de bunuri, chiar dacă nu era expres
instituit, îndepărtându-se astfel de la modelul francez, care consacra ca regim de
drept comun regimul comunităţii de bunuri mobile şi achiziţii. Fiecare soţ păstra
dreptul exclusiv de administrare, folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor
personale, cu obligaţia însă de a contribui la cheltuielile căsătoriei. Bărbatul
trebuia să-şi întreţină soţia (art. 196 C. civ.), aceasta din urmă fiind obligată să îi
dea soţului o treime din veniturile sale, cu titlu de contribuţie la sarcinile
căsătoriei. Regimul separaţiei îi conferea femeii măritate cea mai întinsă libertate
patrimonială posibilă, întrucât bărbatul nu dobândea un drept de proprietate,
folosinţă sau administrare asupra averii soţiei. Inconvenientul regimului era
acela că nu stabilea o comuniune de interese între soţi, ceea ce, consideră unii
autori, „pare în contradicţie cu scopul ideal şi moral al căsătoriei”48.
Codul civil49 a deschis o nouă etapă în evoluţia legislativă a regimurilor
matrimoniale, nu atât prin noutăţile aduse, cât prin faptul că materia era, formal,
mai sistematizată, marcându-se şi trecerea efectivă de la cutumă la dreptul scris.
Codul civil român a fost elaborat după modelul omonim francez de la 1804,
majoritatea dispoziţiilor în materie fiind preluate din acesta. Având ca punct de
44

Alexandru Bacaci, Raporturile patrimoniale în dreptul familiei, ediţia a 2-a, Bucureşti,
Editura Hamangiu, 2007, p. 5.
45
Decretat la 26.11.1864, promulgat la 04.12.1864 şi pus în aplicare de la 01.12.1865.
46
Pentru mai multe informaţii, vizând fizionomia acestui principiu (conţinut, consecinţe,
limite) sub imperiul Codului civil român de la 1864, a se vedea D. Alexandresco, op. cit., pp. 8-33;
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. III, p. 5-II; M. B. Cantacuzino,
Elementele dreptului civil, Bucureşti, Editura All Educaţional, 1998, pp. 698-700.
47
Pentru mai multe informaţii cu privire la semnificaţia şi efectele acestui principiu,
criticile formulate la adresa sa etc., a se vedea, spre exemplu, C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu,
Al. Băicoianu, op. cit., vol. III, p. 22 şi urm.
48
Ibidem, p. 37.
49
Declarat la 26.11.1864, promulgat la 04.12.1864 şi pus în aplicare de la 01.12.1865.
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pornire şi inspiraţie Codul francez, legiuitorul român nu a ales să preia şi
regimul matrimonial legal, definit de Codul Napoleon50. Fidel tradiţiei Dreptului
cutumiar franc, acesta a instituit, ca regim legal, comunitatea mobilelor şi
achiziţiilor, cu reglementare alternativă a regimului dotal şi a unei societăţi de
achiziţii. Legea română a preferat ca regim legal regimul separatist, cu
reglementarea alternativă a dotei şi, în subsidiar, a societăţii de achiziţii, care
putea fi săvârşită între soţi. Deci, este de reţinut faptul că, în materia regimurilor
matrimoniale, orice analogii între legislaţia română şi cea franceză a timpului
trebuie să se mărginească la regimul de dotă.
Sistemul regimurilor matrimoniale, puse în operă de Codul civil, a fost
unul în acord cu tradiţia românească, dar şi cu legislaţia timpului. În general,
Codul nu a derogat de la dreptul anterior, în special de la obiectul înzestrării,
după cum nu i-a adus elemente de noutate spectaculoase. Singura excepţie
notabilă, care privea direct orice regim matrimonial concret, a fost consacrarea
legală a incapacităţii femeii măritate. Aşa cum deja am putut observa, nu i-a fost
specifică dreptului român vechi decât puterea maritală a bărbatului, iar nu şi
incapacitatea femeii căsătorite. Această din urmă instituţie a fost preluată în
întregime din Codul Napoleon. Tot spre deosebire de acesta, Codul nostru civil
nu a înţeles să preia dispoziţiile legate de divorţ şi de separaţia de corp dintre
soţi. După cum Codul civil nu a preluat, din dreptul vechi, nici instituţia
logodnei, care nu a fost reglementată nici de Codul Napoleon, deşi ea era
practicată atât în dreptul vechi francez, cât şi la noi.
Istoria, prin scurta incursiune realizată, ne arată faptul că instituţia
căsătoriei are rădăcini străvechi, pe care s-a bazat societatea în evoluţia ei, fie că
au avut ele sorginte religioasă sau, ulterior, o pronunţată componentă laică.
Aceasta a suferit numeroase modificări şi schimbări esenţiale, datorate
modificării realităţilor de-a lungul vremii, unele căzând în desuetudine, altele
aducând un caracter de noutate, acceptate mai mult sau mai puţin, mai repede
sau mai lent de către societate. Foarte relevante, în observarea acestei evoluţii,
însoţite de schimbările aferente, sunt reglementările din legislaţia din vechime
până la cea din zilele noastre.
A QUICK SURVEY ON THE INSTITUTION OF MARRIAGE FROM
ANTIQUITY TO MODERN TIMES
(Abstract)
Marriage is one of the most important social institutions, which has seen a
significant evolution from antiquity until today, largely due to major social change and
moral values that society has undergone over time so far. Marriage was always the
danger that hovered over its threats were different, depending on when they occurred,
society mores property appealing to the spirit as well as that of sexuality for survival.
50

L. Josserand, Cours de droit civil positif français, vol. III, Paris, Editura Sirez, 1930.
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Marriage is a union freely consented, in order to form a family. The family is
regarded as the foundation of society, it becomes element of social stability because they
give rise to relations within relations of society. Marriage, cohabitation as a form
appeared long before Christianity, having an essential role in social and economic terms
since ancient times. From Historically point of vue, marriage was not seen as a basic
institution in society until very late, suffering over time a number of changes. It was
interesting to analyze the emergence and evolution of marriage and the family from the
earliest historical times to better understand all the meanings and substrates marriage in
our times.
Keywords: marriage, evolution, religion, society, family, establish secular.
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1. Aspecte generale
Internetul este un instrument ce poate fi folosit pentru rezolvarea mai
multor probleme, atât la nivel local, cât şi la nivel global; puterea lui reală constă
în abilitatea de a susţine procese de dezvoltare ce promovează beneficii sociale
şi economice pe termen lung. Mai precis, dacă tehnologiile informaţiei şi
comunicării sunt folosite eficient, ele pot ajuta la crearea unei forţe de muncă
instruite şi pot construi o economie de succes.
Indiferent de dimensiunea sau domeniul de aplicare al unei afaceri, o
strategie bine gândită şi o campanie de promovare eficientă poate convinge
potenţialii clienţi de avantajele unui produs sau serviciu, ceea ce va avea un
impact favorabil asupra deciziei de cumpărare.
Internetul a devenit cel mai puternic mediu de informare, care inspiră şi
captează atenţia oamenilor, la o cotă care depăşeşte cu mult puterea televiziunii,
multiplele sale instrumente de comunicare transformându-l într-o piaţă
profitabilă a afacerilor, în care cererea şi oferta se întâlnesc la nivel mondial.
Publicitatea este instrumentul de promovare a afacerilor, care continuă să
evolueze odată cu noile tehnologii. Multiplele sale forme (naţională, regională,
de consum, industrială, de brand etc.) determină conceperea modalităţilor de
atingere a diverselor obiective, prin atragerea conştientizării, interesului,
preferinţelor, recunoaşterea brandului sau loialitatea faţă de o anumită marcă.
Problemele financiare, concurenţa tot mai puternică şi costurile mari cu
care se confruntă firmele în promovarea produselor şi a serviciilor, toate acestea
au determinat orientarea afacerilor spre mediul online.
Iniţial, Internetul a fost folosit pentru a promova reţelele avansate de
cercetare şi educaţie, fiind interzise transmiterea de mesaje comerciale. Ulterior,
începând cu anii 1990, conectarea afacerilor şi a persoanelor într-un mediu
interactiv a devenit posibilă prin agrearea, de către Statele Unite şi Uniunea
Europeană, creării unei infrastructuri informaţionale la nivel global.
Dezvoltarea serviciilor comerciale, pe parcursul următorilor ani, va duce
la înfiinţarea, în aprilie 1994, a organizaţiei CommerceNet, ce a devenit prima
∗
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Craiova, al Academiei Române; e-mail: xlaur2007@yahoo.com
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 27, 2013, pp. 445-453

Laurenţiu Radu
_______________________________________________________________________________

446

implementare la scară largă care promova comerţul electronic pe Internet1. Acest
drum deschis utilizatorilor Internetului către magazine electronice a evoluat prin
viteza sa de propagare într-o complexitate de elemente de informare, ce ajută în
prezent atât în plan social sau instituţional, cât şi în domeniul afacerilor,
simplificând comunicarea business-to-business (comunicarea între întreprinderi
sau între comercianţi).
Aşa cum putem observa clar din statistici, folosirea comercială a
Internetului a luat amploare, iar numărul distribuitorilor de produse şi servicii
cresc de la o zi la alta. RomCard, principalul procesator de plăţi online de pe
piaţa românească, susţine că în 2012, comerţul electronic s-a majorat cu 38%
faţă de 2011, atingând nivelul de 220 de milioane euro, datorită unui număr de
4,1 milioane de tranzacţii efectuate. Estimările pentru anul în curs arată faptul că
şi în 2013, românii vor miza foarte mult pe acest tip de comerţ, piaţa fiind
evaluată la 286 de milioane de euro. Aceste tranzacţii online prin card bancar
reprezintă doar 20-25% din întreaga piaţă de comerţ electronic, care este
estimată la aproximativ 1,2 – 1,45 mld. euro2.
Propagarea rapidă a Internetului în toate domeniile a dus la schimbarea
vizuală a acestuia, contribuind la apariţia termenului de multimedia şi la
dezvoltarea unui mediu interactiv şi antrenant pentru utilizatori. Extinderea
reţelelor de comunicare şi creşterea numărului de utilizatori au determinat
editorialiştii să migreze spre noul mediu. Acest fenomen a generat editarea unor
noi genuri de publicaţii, ce au la bază multiple avantaje, cum ar fi: costuri mici,
spaţiu de informare nelimitat şi captarea interesului unui public mult mai mare.
Totodată, posibilitatea de a avea în articole legături către alte articole, alte
publicaţii sau chiar site-uri Web, oferă un spectru de informaţii mai detaliat, fapt
ce captează atenţia permanentă şi menţine audienţa la un nivel ridicat.
2. Modalităţi şi tehnici de promovare a afacerilor în mediul online
Aproape toată lumea face acum afaceri pe Internet, începând de la
clasicii vânzători de bunuri personale şi prestatori de servicii, până la marile
companii, care sunt într-o permanentă competiţie pentru supremaţie sau chiar
pentru supravieţuire.
Campania publicitară pe Internet presupune două scopuri:
• să creezi trafic pentru un anumit site;
• să vinzi un produs sau serviciu.
La baza oricărei afaceri de succes în mediul online trebuie să existe un
plan de marketing pentru atingerea obiectivelor stabilite. Acesta este diferit faţă
de planul de marketing al firmei, deoarece prezenţa şi acţiunile organizaţiei se
desfăşoară în spaţiul virtual.
1

NSFNET Link Letter Archive, April 1988 (Vol. 1 No. 1) to July 1994.
http://www.wall-street.ro/tag/comert-electronic+romcard.html, comerţ
Romcard, martie 2013.
2
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Instrumentele de marketing online pot fi: publicitatea, site-urile web,
grupurile de discuţii, poşta electronică, comerţul electronic.
Orientarea către o piaţă–ţintă bine definită necesită descoperirea celor
mai vizitate site-uri în domeniul în care suntem interesaţi.
Atunci când o idee bună implică costuri, este necesară stabilirea unui
buget care să asigure, pe termen scurt sau lung, căile şi metodele de atingere a
obiectivelor planului de afaceri. Chiar dacă bugetul pentru publicitate este redus,
mediul online oferă cele mai eficiente modalităţi de a te adresa clienţilor: în
primul rand, se poate beneficia atât de multiplele instrumentele gratuite, cât şi de
cele low-cost, oferite de anunţătorii site-urilor de publicitate (ex: okazii.ro,
tocmai.ro, mercador.ro, anunturi.ro etc.), sau chiar poate deveni un avantaj
competitiv prin promovarea pe celebrele site-uri de socializare, cum ar fi, de
exemplu, Facebook. Modalităţile de interconexiune cu publicul, puse la
dispoziţie de anumite reţele sociale, oferă o promovare mai eficientă atunci când
firma este dispusă să investească în campanii publicitare care, totuşi, nu necesită
un buget atât de mare ca în cazul altor metode de atragere a clientelei.
Participarea la forumuri şi bloguri deschise conversaţiilor online pot
oferi, de asemenea, o mai bună comunicare în domeniul afacerilor. Evident că
există anumiţi termeni şi condiţii ce trebuie respectate pentru a putea beneficia
de promovarea bunurilor şi serviciilor. Forumul este o comunitate de oameni
care se adună să discute probleme de zi cu zi sau diverse aspecte legate de
Internet, este locul unde găseşti soluţii prin simpla înscriere pe respectivul site.
Blog-ul este o publicaţie web sub forma unui jurnal personal ce se actualizează
periodic, este locul unde vizitatorii pot comenta şi lăsa linkuri.
Transmiterea mesajului pe Internet trebuie să fie clar, concis, simplu şi
să nu lase loc interpretărilor. Având în vedere faptul că Internetul este la
îndemâna tuturor, pentru o comunicare mai eficientă companiile trebuie să ţină
cont de publicul căruia i se adresează.
Configurarea propriului site este o altă modalitate de promovare, la care
apelează, în general, firmele. Deşi necesită costuri suplimentare atât pentru
proiectare, prin apelarea la persoane specializate în acest domeniu, cât şi costuri
de întreţinere, aduce totuşi însemnate avantaje chiar prin simpla vizitare a
acestora. Website-ul reprezintă o colecţie de pagini web interconectate la pagina
de întâmpinare sau pagina de acasă (home page), care este cel mai important
document, deoarece conţine meniul principal de navigare, care permite
vizitatorilor accesul asupra întregii structuri informaţionale. Totalitatea paginilor
web publice pe reţeaua Internet formează World Wide Web, adică reţeaua
mondială de Internet.
Atât blogurile, cât şi website-urile au scopuri similare atunci când sunt
utilizate pentru mediul de afaceri. Rolul lor este important în credibilitatea unei
afaceri şi, totuşi, deşi ambele sunt purtătoare de informaţii utile în promovarea
produselor şi serviciilor, există anumite trăsături care le diferenţiază:
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• în cazul site-urilor web, publicarea de informaţii este formală şi
oficială, în timp ce blog-ul conţine articole despre interese personale, comentarii,
experienţe şi multe altele;
• crearea unui website este mai dificilă şi necesită costuri mai mari,
deoarece implică cheltuieli pentru înregistrare de domenii, găzduire web sau
dezvoltare de conţinut, în timp ce blogurile sunt la îndemâna oricărui utilizator,
iar costurile se rezumă doar la găzduire, existând şi varianta gratuită de servicii,
oferită de furnizori precum Blogger sau WordPress;
• blogurile sunt mai dinamice în design şi conţinut, actualizarea
realizându-se la intervale de timp regulate în comparaţie cu website-urile, care se
actualizează odată cu schimbarea unui produs sau serviciu;
• modalitatea de comunicare este mai restrânsă pe site-uri, prin faptul
că se oferă doar informaţii despre produse şi servicii, fără posibilitatea de
feedback, în timp ce fluxul de comunicare pe bloguri este în dublu sens, iar
feedback-ul se realizează sub forma comentariilor;
Având în vedere aceste caracteristici, putem structura site-urile în două
categorii:
• Site-uri statice – includ informaţii despre firmă, produsele şi
serviciile sale, care pot fi actualizate periodic prin text, imagini, animaţii,
meniuri audio/video şi de navigare interactivă;
• Site-uri dinamice – oferă mai multă flexibilitate în comunicare, prin
dialog între utilizatori (ex. forumuri de discuţii, bloguri, website-uri de
socializare, magazine online). Acestea se modifică sau se particularizează
frecvent şi automat când apar informaţii noi. Comenzile sunt acţionate pe baza
codului JavaScript, ce are rolul de a instrui browser-ul web să modifice
interactiv conţinutul paginii. Avantajul acestor site-uri îl reprezintă baza de date,
care permite afişarea articolelor pentru ziua curentă, cât şi posibilitatea
utilizatorilor, spre exemplu în vânzarea cu amănuntul, de a folosi cuvinte cheie
ce pot schimba spontan conţinutul paginii web, oferind informaţii despre
produsul sau serviciul solicitat.
Un rol foarte important în conceperea structurii şi a interfeţei grafice a
site-urilor îl au designerii; aceştia trebuie să le facă cât mai atractive şi uşor de
accesat înainte de introducerea datelor propriu-zise, care alcătuiesc conţinutul
site-ului (imagini, text, fişiere şi alte elemente), şi pun în valoare informaţia.
Firmele comerciale au început să-şi manifeste prezenţa pe Web prin
aşa-zisele „home pages”, adică pagini de bază ce conţin texte, imagini, animaţii
etc. Aceste pagini sunt conectate între ele prin link-uri (elemente de navigaţie
care printr-un singur clic duc automat spre destinaţie), ce pot fi folosite pentru a
oferi informaţiile de bază despre organizaţie sau pot prezenta magazine
electronice care le permit clienţilor să cumpere produse online, ori pot fi
elemente atractive, informative şi utile care-i atrag şi-i distrează pe vizitatori.
Din sutele de mii de site-uri Web, multe sunt deţinute şi folosite de companii ce
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folosesc Internetul, aşteptând „expansiunea” comercială, prin care un număr tot
mai mare de clienţi să le invadeze magazinele online. Atingerea acestui obiectiv
depinde de captarea atenţiei potenţialilor cumpărători, prin prezentarea
caracteristicilor, imagini şi alte detalii privind modul de livrare, plata şi garanţia
produsului.
De exemplu, anumite companii de software direcţionează utilizatorii
către site-uri unde aceştia pot descărca demo-ul unui anumit produs (programe
de editare foto sau video, programe antivirus etc.). Este o modalitate a marilor
companii de a câştiga încrederea clienţilor, dar şi de a-i încuraja să cumpere acel
produs. Totodată, prin intermediul web site-urilor firmele pot atrage potenţiali
investitori şi clienţi, furnizând informaţii cu privire la tehnologiile lor, produse,
servicii şi poziţii financiare.
Din acest punct de vedere, este interesant să analizăm felul în care
publicitatea a avansat, de la inacceptabil la acceptabil, transformând Internetul
într-un mediu predominant comercial.
Unele reclame sunt binevenite în anumite contexte şi sunt inacceptabile
în altele. Această acceptabilitate a publicităţii pe Web a fost unul dintre cele mai
captivante şi importante contexte ale dezvoltării rapide a noului mediu.
Comparativ cu campania de publicitate tradiţională, publicitatea pe Internet se
poate realiza într-un timp mai scurt şi are avantajul de a fi uşor modificată sau
oprită, în funcţie de modul de răspuns al utilizatorilor. Este evident că scopul
celor două este similar – atragerea clienţilor, însă mijloacele şi metodele de
exprimare, comunicare şi interacţiune cu publicul diferă în mediul electronic,
specificul lor manifestându-se, în principal, prin interacţiune directă,
comunicare, feedback în timp real şi targetare restrânsă până la nivel de individ3.
Alte avantaje de promovare a produselor şi serviciilor pe Internet:
• Internetul a devenit un instrument al globalizării, ceea ce uşurează
comunicarea la nivel internaţional (o pagină web poate fi administrată din orice
colţ al lumii)4;
• Acces simplu şi rapid la informaţii prin folosirea browserelor
(programe de navigare), precum Netscape Navigator (cel mai vechi browser de
navigare, foarte popular în anii 1990), Google Chrome, Opera sau Internet
Explorer, dar şi a motoarelor de căutare Yahoo şi Google;
• Posibilitatea diferitelor forme (text scris, audio, video sau imagini
fotografice) de prezentare a informaţiilor utilizate corespunzător modifică
percepţia clienţilor şi formează opinii;
• Modalitatea de a interacţiona direct cu clientul (chestionare,
comentarii, dialog online etc);

3

Vegheş Ruff, Iulian Grigore Bogdan, Relaţiile Publice şi Publicitatea Online, Iaşi,
Editura Polirom, 2003, p. 90.
4
Steve O’Keefe, Publicity on the Internet, Wiley Computer Publishing, 1997, p. 4.
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• Internetul nu este limitat de graniţe şi timp, prin intermediul acestuia
putem avea acces la consumatorii din întreaga lume, mijloacele clasice având o
arie restrânsă de propagare a informaţiilor;
• Rapiditate de comunicare în masă (transmiterea datelor privind
dezastrele naturale sau alte evenimente locale);
• Vizualizarea produselor direct pe site ajută potenţialii clienţi; astfel,
ei nu mai sunt nevoiţi să se deplaseze până la magazin;
• Internetul este instrumentul suprem de cercetare, ce are capacitatea
de a măsura cu exactitate cât de mulţi oameni au utilizat acest mijloc şi câţi au
cumpărat un produs5.
Fidelizarea clienţilor prin oferirea de avantaje (reduceri de preţ, transport
gratuit, mici suveniruri) este o metodă care ajută la creşterea vânzărilor. Pe
termen lung, firma trebuie să răspundă cerinţelor şi pretenţiilor prin inovaţie şi
atenţia acordată consumatorilor. O firmă care se respectă lasă loc unei rubrici de
comentarii, unde vizitatorii şi cumpărătorii îşi spun părerea despre produsele şi
serviciile oferite şi, astfel, un calificativ favorabil va spori cu siguranţă numărul
clienţilor.
Oferta de rambursare reprezintă o tehnică frecvent utilizată în ţările
dezvoltate, care începe să fie adoptată şi în România, aceasta oferindu-le
posibilitatea cumpărătorilor ca, în baza unor probe doveditoare achiziţionării
produselor (bonuri de casă), să recupereze integral sau parţial contravaloarea
acestora6.
Negocierea este şi ea o tehnică ce poate capta atenţia potenţialilor
cumpărători. Spre exemplu, vânzarea unui anumit produs cu un preţ fix are şanse
de reuşită mai mici decât vânzarea celui a cărui valoare poate fi discutată;
desigur, tactica este de a afişa un preţ mai mare, astfel încât, prin negociere să se
obţină chiar suma dorită iniţial.
Una dintre metodele de promovare a unui site este aceea de a construi o
bază de date cu adresele clienţilor. Astfel, la cumpărarea oricărui produs dintr-un
magazin online, cumpărătorului i se solicită înscrierea pe respectivul site
folosind email-ul. E-mail marketing-ul este o tehnică de reamintire, prin care se
păstrează legătura cu foştii şi actualii clienţi, prin trimiterea de mesaje ce anunţă
apariţia unor noi produse sau updatarea celor existente. Este cea mai simplă şi
cea mai ieftină modalitate în stabilirea unor contacte externe regulate, indiferent
de aria geografică. În general, clientul trebuie să vadă un anunţ publicitar de mai
multe ori pentru ca efectul reclamei să-şi atingă scopul propus.

5

Russel J. Thomas, Lane W. Ronald, Manual de Publicitate, Bucureşti, Editura Teora,
2003, p. 242.
6
Anca Francisca Cruceru, Tehnici promoţionale, Bucureşti, Editura Uranus, 2009, p. 63.
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Prin crearea unui newsletter propriu, companiile pot câştiga o audienţă
periodică, dornică să primească informaţii în mod regulat. Newsletter-ul este o
publicaţie electronică similară celei tipărite, însă cu avantaje mult mai mari7:
• Nu sunt necesare timbre sau alte costuri pentru distribuirea lor;
• Un newsletter este distribuit global;
• Începerea publicării newsletter se poate rezolva într-un timp mai
scurt;
• Livrarea unui newsletter este instantanee;
• Nu există costuri legate de tipărirea publicaţiei.
Banner-ul este o formă de publicitate ce conţine un anunţ cu referire la
un produs sau serviciu, având scopul de a atrage trafic pe site-ul anunţătorului
de publicitate. Eficienţa bannerelor publicitare de pe web este mult mai mare
decât cea din mediile tradiţionale, însă agresivitatea cu care se propagă începe
să-i deranjeze pe mulţi internauţi, care încearcă să le evite prin folosirea
diverselor sisteme de blocare.
După structura lor, există mai multe tipuri de bannere:
• Statice – pot avea un impact vizual bun, deoarece conţinutul nu se
modifică, în plus, sunt o soluţie eficientă din punctul de vedere al costurilor;
• Animate – sunt mai atractive datorită volumului mai mare de
informaţii, în comparaţie cu cele statice care devin plictisitoare;
• Interactive – îmbunătăţesc calitatea şi eficienţa celor existente.
Advertorial-ul este o reclamă sub forma unui editorial. Acesta trebuie să
ofere exact acea informaţie de care este nevoie, astfel încât să nu pară a fi o
reclamă.
Cookie-urile sunt o modalitate prin care se practică publicitatea
direcţionată. „Un cookie este un fişier text pe care o aplicaţie server Web îl poate
scrie prin intermediul browser-ului într-un loc (folder) special pe hard-discul
calculatorului clientului”8, pentru a culege informaţii despre comportamentul şi
preferinţele utilizatorului. Această tehnică a fost criticată pentru faptul că
identificarea utilizatorilor nu e întotdeauna precisă, dar şi din considerentul că,
prin intermediul lor, se pot executa atacuri informatice.
Cele mai multe browsere îi permit utilizatorului să decidă, dacă acceptă
sau nu cookie-urile sau pot fi utilizate programe speciale (CCleaner, TuneUp) de
eliminare a acestora.
Alte metode de promovare a afacerilor online sunt: parteneriatele cu alte
site-uri sau blog-uri, organizarea de concursuri cu premii, crearea de tutoriale
video, legate de produsul sau serviciul oferit, care pot fi postate pe YouTube,
jocurile ce au rol în combinarea interactivităţii cu mesajele mărcilor.

7

http://www.companynewsletters.com/electronic.htm.
Mihai Gavotă, Internetul mijloc de informare şi comunicare, Bucureşti, Editura
Comunicare.ro, 2004, p. 46.
8
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3. Tendinţe privind perspectiva afacerilor pe Internet
În ultimii ani, piaţa comerţului online a evoluat semnificativ, intrând în
etapa de maturizare, atât prin diversificarea produselor şi serviciilor oferite, cât
şi prin creşterea numărului de cumpărători. Cu toate acestea, principalele
probleme în dezvoltarea comerţului electronic rămân cele legate de securitate şi
încredere.
Comerţul online cu bunuri între marile economii ale lumii este într-o
continuă dezvoltare, estimându-se că va creşte de trei ori faţă de nivelul actual,
datorită campaniilor internaţionale desfăşurate de retaileri, dar şi a numărului tot
mai ridicat de clienţi. Comerţul internaţional pe Internet între SUA, China,
Germania, Marea Britanie, Australia şi Brazilia va urca la 307 miliarde de dolari
în 2018 faţă de 105 miliarde de dolari valoarea actuală. De asemenea, Ebay, care
este considerată cea mai mare piaţă de comerţ online din lume, caută să se
extindă pe plan internaţional, mai ales pe pieţele emergente (pieţe care au un
potenţial de creştere ridicat, de exemplu: China, Turcia, Brazilia, India), după
cum anunţă Wall-Street, celebrul cotidian online de business9.
O creştere semnificativă se constată şi în domeniul retailului online din
România. Astfel, în perioada ianuarie-iulie 2013 faţă de acelaşi interval al anului
trecut, vânzările aproape s-au dublat, crescând cu 141%10, de unde rezultă că
promovarea acestui model de business începe să capete încredere, eMag.ro, fiind
lider incontestabil al clasamentului. În ceea ce priveşte traficul, pe primele locuri
în topul preferinţelor vizitatorilor se află site-ul (ştiri, divertisment şi servicii)
www.rol.ro, urmat de postul de televiziune online Realitatea TV şi ziarul online
Libertatea11.
Internetul rămâne o afacere profitabilă, la care au contribuit reţelele de
socializare şi motoarele de căutare, în special Google, precum şi comerţul
electronic. Lumea Internetului, care peste aproximativ 3 ani ar putea ajunge la 3
miliarde de utilizatori, dacă ar fi analizată din perspectiva economică a unei ţări,
este pe cale să devină a cincea putere economică mondială, după SUA, China,
Japonia şi India, după cum precizează un studiu al Institutului de Cercetare
McKinsey12.
Internetul este o piaţă fără frontiere, care oferă permanent soluţii şi
oportunităţi pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi redresarea economică.
Marketing-ul, la rândul său, este esenţial în domeniul online, căci, fără el
nu prea se poate obţine profit; o strategie bine pusă la punct şi un plan bine
gândit pot contribui la vânzarea produsului, serviciilor sau, pur şi simplu, ajută la
creşterea semnificativă a traficului.
9
http://www.wall-street.ro/articol/EBay: Comerţul pe Internet între marile pieţe va
creşte de 3 ori, 23 iulie 2013.
10
http://www.forbes.ro/Payu: Vânzările din retailul online s-au dublat, 13 August 2013.
11
http://www.trafic.ro/ 9 septembrie 2013.
12
http://www.zf.ro/business, Economia Internetului, o piaţă mai mare decât PIB-ul
Germaniei cu o dezvoltare halucinantă, 19 martie 2012.
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Concluzii
În condiţiile în care economia globală este lovită zilnic de ştiri negative,
iar criza economică pare a se adânci, în timp ce guvernele încearcă să găsească
soluţii, afacerile, la rândul lor, prin susţinere şi promovare a exporturilor, trebuie
să-şi găsească traiectoria spre o economie durabilă şi sănătoasă, în acord cu noile
tehnologii de informare şi comunicare.
Internetul este un vector eficient de diseminare a informaţiei comerciale
şi un spaţiu pentru emularea mediului virtual de afaceri. În România, comerţul
electronic şi serviciile conexe (informare, promovare, asistenţă post-vânzare) au
avut o creştere semnificativă, înfrângând efectele crizei economice.

PROMOTING BUSINESS VIA INTERNET
(Abstract)
This article describes methods and techniques to promote the businesses online
and development trends. The Internet is an efficient vector for the dissemination of
commercial information and a space for emulating virtual business environment. In
Romania, e-commerce and related services (information, promotion, post-sales support)
had a significant increase, defeating the economic crisis.
Keywords: advertisement, business, trade online, globalisation.
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Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa regală a Ţinutului Olt (1938-1940), Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2012, 348 p. (ISBN: 973-27-2212-1).
Cartea doamnei Diana-Mihaela Păunoiu, cercetător ştiinţific III dr., în cadrul Academiei
Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, reprezintă o
lucrare originală, a cărei bază documentară provine din cercetări de arhivă.
„Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt (1938-1940)” este construită în jurul câtorva
problematici principale: reforma administrativă, efectuată, pe baza decretului-lege din 14 august
1938; politizarea administraţiei în contextul înfiinţării partidului unic şi al reorganizării acestuia şi
rolul funcţionarilor publici în cadrul proiectului regal, privind restructurarea statului şi a societăţii
româneşti.
Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt (1938-1940) este structurată în şapte capitole,
precedate de un studiu introductiv şi finalizate cu concluzii, anexe şi o bibliografie selectivă.
Primele două capitole ale volumului sunt consacrate reconstituirii şi analizării cadrului
general socio-politic intern şi administrativ. Primul capitol, intitulat Viziunea regimului carlist
asupra statului şi societăţii româneşti, cuprinde, în general, stadiul cunoaşterii temei cercetate, dar
şi contribuţii proprii. Este împărţit în două subcapitole, construite în jurul a două problematici
principale. Prima problematică vizează sistemul democratic românesc în perioada premergătoare
instaurării regimului de autoritate monarhică a regelui Carol al II-lea, accentul fiind pus pe crearea
planului loviturii de stat din 10/11 februarie 1938 şi pe apariţia „proiectului regal” privind
restructurarea statului şi a societăţii româneşti. Cea de-a doua problematică este reprezentată de
prevederile Constituţiei de la 27 februarie 1938 şi principalele reforme instituite pe baza acesteia.
În cel de-al doilea capitol, intitulat Reforma administrativă din 1938: apariţia ţinuturilor
şi rezidenţelor regale, sunt analizate modelele europene, proiectele şi „experimentele” naţionale
administrativ-teritoriale de profil regional, precum şi prevederile decretului-lege din 14 august
1938, potrivit căruia statul român a fost împărţit, din punct de vedere administrativ-teritorial, în
zece ţinuturi.
Următoarele patru capitole – Organizarea administrativ-teritorială a Ţinutului Olt,
Administraţia Ţinutului Olt în contextul partidului unic (1938-1940), Drepturi şi obligaţii, rigori şi
restricţii specifice funcţionarilor publici (1938-1940) şi Aspecte socio-politice din timpul
regimului carlist în Ţinutul Olt – reprezintă corpul propriu-zis al lucrării şi este elaborat, aproape
exclusiv, pe baza documentelor de arhivă inedite. Acestea reflectă detaliat problemele esenţiale ale
Ţinutului Olt, unitate administrativ-teritorială formată din şase judeţe: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi,
Romanaţi şi Vâlcea.
Principalele elemente de noutate şi originalitate, regăsite pe parcursul acestora, privesc:
analiza particularităţilor referitoare la organizarea şi funcţionarea rezidenţei regale a Ţinutului Olt;
reconstituirea, prin analiza documentelor de arhivă inedite, a stadiului reformei administrative
efectuate, în cadrul Ţinutului Olt, pe baza legii administrative din 14 august 1938; analiza
reorganizării administrativ-teritoriale în cele şase judeţe care au format Ţinutul Olt; analiza
fenomenului de politizare a administraţiei publice din cadrul Ţinutul Olt, în contextul înfiinţării,
organizării şi reorganizării partidului unic (Frontul Renaşterii Naţionale / Partidul Naţiunii);
reconstituirea rolului funcţionarilor publici în cadrul regimului de autoritate monarhică şi
analizarea, la nivelul Ţinutului Olt, a rigorilor şi restricţiilor impuse acestora, în vederea formării
unei conduite morale şi profesionale, specifice regimului carlist; analiza instrumentelor şi
mecanismelor prin care protagoniştii regimului carlist au urmărit să pună în practică, la nivelul
Ţinutului Olt, sintagma „redresarea morală a naţiunii”, prin abordarea următoarelor problematici:
educaţia tineretului, „misionarismul” Gărzii Naţionale a Frontului Renaşterii Naţionale şi cenzura
mijloacelor de informare.
ARHIVELE OLTENIEI, Serie nouă, nr. 27, 2013, p. 455-472
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Ultimul capitol, Prăbuşirea regimului carlist: desfiinţarea rezidenţelor regale şi a
ţinuturilor, reliefează, prin analiza documentelor de arhivă, reacţia opiniei publice, din cadrul
Ţinutului Olt, privind rapturile teritoriale din anul 1940, precum şi încercările autorităţilor de a
salva imaginea regelui Carol al II-lea.
Partea volumului intitulată Anexe este formată dintr-un număr de 20 de documente
sugestive, care completează şi întăresc analiza problematicilor cercetate.
Volumul Rezidenţa regală a Ţinutului Olt (1938-1940) introduce în circuitul ştiinţific o
masivă informaţie inedită care, analizată pertinent, se constituie într-o contribuţie ştiinţifică
originală.
Roxana Radu

Răzvan Victor Pantelimon (coord.), Elemente istorico-juridice pentru înţelegerea chestiunii
Insulelor Malvine, Bucureşti, Editura Corint, 2013, 252 p. (ISBN: 978-973-135-748-5).
Lucrarea, intitulată Elemente istorico-juridice pentru înţelegerea chestiunii Insulelor
Malvine, Bucureşti, Editura Corint, 2013, 252 p., a apărut sub egida şi cu sprijinul Grupului
Român de Solidaritate cu Insulele Malvine, de selectarea, revizuirea şi coordonarea textelor fiind
responsabil Răzvan Victor Pantelimon, autor al mai multor studii despre America Latină, publicate
în volume colective şi în reviste de specialitate.
Subiectul Insulelor Malvine a început să suscite interes odată cu Războiul Malvinelor
din anul 1982, considerat ca fiind momentul de debut al procesului de tranziţie şi consolidare
democratică în America Latină. Fascinaţia exercitată de acest subiect şi dorinţa de a soluţiona pe
cale paşnică, cu ajutorul instrumentelor diplomatice, „chestiunea Malvinelor”, a dus la apariţia,
peste tot în lume, a numeroase grupuri de solidaritate cu Insulele Malvine, alcătuite din
personalităţi din domeniul politic, diplomatic, cultural, ştiinţific etc. În linia acestor iniţiative s-a
înscris şi înfiinţarea, în anul 2012, a Grupului Român de Solidaritate cu Insulele Malvine, al cărui
scop constă în popularizarea subiectului în discuţie şi promovarea respectării rezoluţiilor
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la această chestiune.
Lucrarea Elemente istorico-juridice pentru înţelegerea chestiunii Insulelor Malvine a
apărut în contextul lipsei totale a unei bibliografii în limba română şi a unui acces redus la alte
surse tipărite sau electronice pe tema respectivă.
După o scurtă introducere, cartea debutează cu un studiu istorico-juridic asupra
„Chestiunii Malvinelor”, urmat de Partea I, care cuprinde 4 studii, şi Partea a II-a, care conţine
documente.
Studiul istorico-juridic asupra „Chestiunii Malvinelor” prezintă evoluţia istorică a
insulelor Malvine din momentul descoperirii lor de către marinarii spanioli, conduşi de Magellan,
în anul 1520, până în prezent, autorul (Răzvan Victor Pantelimon) urmărind soarta juridică a
acestor insule în cadrul diverselor tratate, încheiate de Anglia şi Franţa cu Spania, în lupta lor
pentru posesia acestor teritorii, desfăşurată la jumătatea secolului al XVIII-lea, ulterior prin
derularea relaţiilor diplomatice dintre Republica Argentina şi Marea Britanie, ca state implicate în
disputa privind suveranitatea asupra Insulelor Malvine, Georgiei de Sud, Sandwich-ului de Sud şi
zonelor maritime adiacente, dispută care a degenerat în conflictul armat din 1982.
În cadrul acestei evoluţii istorico-juridice sunt prezentate distinct mai multe perioade:
1945-1965, 1966-1982, 1982-1989 şi 1989-2012. Acelaşi studiu tratează problema Insulelor
Malvine în cadrul organizaţiilor internaţionale şi a altor foruri regionale şi bi-regionale:
Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Statelor Americane, Summit-urile Iberoamericane,
MERCOSUR (Piaţa comună a Sudului, alcătuită din Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay şi
Venezuela, membri asociaţi fiind şi Bolivia, Chile şi Peru), ALADI (Asociaţia Latino-Americană
pentru Integrare), Summit-urile sud-americane, Comunitatea sud-americană de Naţiuni, Primul
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Summit asupra Energiei din America de Sud, UNASUR (Uniunea Naţiunilor Sud-Americane),
SICA (Sistemul de Integrare Central-american), CALC (Summit-ul ţărilor din America Latină şi
Caraibe), CELAC (Comunitatea Statelor Latino-americane şi Caraibiene), Grupul de la Rio,
ALBA (Alianţa Boliviană pentru Popoarele Americii Noastre), Al II-lea Summit America de Sud
– Africa, Summit-ul Ţărilor sud-americane şi arabe, Zona de Pace şi Cooperare din Atlanticul de
Sud, Grupul celor 77 şi China, Uniunea Europeană. Studiul se încheie cu prezentarea stadiului
situaţiei înţelegerilor/acordurilor provizorii, fiind tratate măsurile de cooperare în domeniul militar,
acţiunile privind conservarea resurselor piscicole în Atlanticul de Sud, măsurile de exploatare şi
explorare a hidrocarburilor în Oceanul Atlantic de sud-vest, comunicaţiile aeriene şi maritime între
Argentina continentală şi Insulele Malvine, condiţiile privind accesul deţinătorilor de paşapoarte
argentiniene în insule, delimitarea exterioară a platoului continental, analiza toponimiei din
Insulele Malvine, Acordul dintre Argentina şi Regatul Unit pentru realizarea unui studiu de
fezabilitate pentru deminarea zonei respective.
Primul studiu din Partea I, intitulat Conflictul pentru Insulele Malvine şi Dreptul
Internaţional (autor: Raúl Emilio Vinuesa), prezintă cadrul juridic al conflictului asupra Insulelor
Malvine, drepturile istorice ale Spaniei şi pretenţiile Marii Britanii, problema decolonizării şi a
suveranităţii şi, în final, sistemul propus în cadrul ONU pentru cazul Insulelor Malvine.
Al doilea studiu – Naţiunile Unite: „Chestiunea Malvinelor”, o problemă încă
nerezolvată – este semnat de Jorge Argüello, ambasadorul Argentinei la ONU între 2007-2011.
După un scurt istoric al includerii subiectului Malvinelor în cadrul Adunării Generale ONU,
autorul abordează chestiunea insulelor după conflictul din 1982, reluarea relaţiilor bilaterale
argentino-britanice, poziţia Comitetului Special pentru Decolonizare al Naţiunilor Unite,
solidaritatea latino-americană şi extraregională.
Un alt studiu – Când englezii s-au îndoit de drepturile lor (autor: Juan Archibaldo
Lanús, ambasador al Republicii Argentina între anii 2002-2006) – prezintă diferite puncte de
vedere ale oficialilor britanici din Foreign Office (Ministerul Afacerilor Externe), precum şi ale
unor reprezentanţi ai lumii cultural-ştiinţifice din Regatul Unit, asupra drepturilor declarate oficial
de Marea Britanie asupra insulelor din Atlanticul de Sud. Din prezentarea aprecierilor britanice,
privind problema suveranităţii, rezultă nenumărate îndoieli şi o oarecare incoerenţă a guvernului
britanic referitor la legitimitatea propriilor pretenţii, fapt surprins foarte bine de Sir Malcolm
Robertson (ambasador britanic în timpul preşedinţiei lui Marcelo T. De Alvear) într-o notă trimisă
la Foreign Office, la 3 noiembrie 1928: „În ceea ce priveşte Insulele Falkland am considerat
întotdeauna, de când am citit memorandumul Bernhardt de la Foreign Office din decembrie 1910,
că pretenţiile noastre asupra Insulelor erau, cu siguranţă, foarte slabe. Se pleacă de la un act de
forţă şi nimic altceva. Această viziune nu pare să fi fost susţinută de succesivele guverne britanice,
din timpul lordului Palmerston, care a evitat cu greu ca problema să fie pusă în dezbatere.
Consider că Insulele sunt un punct de valoare strategică vitală pentru noi şi nu le putem ceda oricât
de justă sau de injustă este poziţia noastră. Tot ceea ce aş vrea să fac este să urmez politica
guvernelor anterioare pentru a rămâne lucrurile aşa. Nu cred sincer că guvernul argentinian va
ridica problema, cu excepţia cazului în care li se forţează mâna, rezistându-ne prin ironiile
periodice şi prin reafirmarea pretenţiilor” (p. 140).
Cel de-al patrulea studiu, inclus în lucrare – Malvine: către o concepţie integratoare –,
este semnat de către Marcelo Luis Vernet, strănepotul lui Luis Vernet, primul comandant militar şi
politic argentinian al Insulelor Malvine. Făcând o prezentare a proiectului de colonizare
argentinian în Patagonia de Sud, autorul tratează ideea colonizării Insulelor Falkland ca fiind „axa
centrală a dezvoltării unei politici de stat susţinute de-a lungul timpului de diferite administraţii, în
ciuda circumstanţelor dificile care au caracterizat procesul de independenţă şi organizarea
naţională a ţării noastre” (p. 153).
Fără îndoială, soluţionarea conflictului de suveranitate dintre Marea Britanie şi
Argentina rămâne o provocare, aşa cum este şi delimitarea platformei continentale argentiniene.
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O provocare la care lucrarea Elemente istorico-juridice pentru înţelegerea chestiunii Insulelor
Malvine ne invită să reflectăm.
Roxana Radu

Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1820 (editor Corneliu Istrati), Iaşi, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011, 612 p. (ISBN 978-973-640-678-2).
După ce a editat o serie de alte izvoare, valoroase pentru istoria noastră documentară –
Condica lui Constantin Mavrocordat, 3 vol., Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2008; Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1831, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, 2010; Condica Vistieriei Moldovei la 1803, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, 2010 – dl. Corneliu Istrati aduce acum la lumină, de pe rafturile arhivelor, Catagrafia
fiscală a Moldovei din anul 1820, considerată a fi cel mai bun recensământ din Moldova de până
la Regulamentul Organic.
Importanţa Catagrafiei a fost recunoscută şi de către alţi cercetători (printre care Gh.
Ghibănescu, C.C. Giurescu, Gh. Ungureanu), care au folosit însă doar o mică parte dintre
materiale în studiile Domniilor lor, dar care – după părerea dlui Corneliu Istrati – nu au reuşit (unii
într-o măsură mai mare, alţii într-o măsură mai mică) să redea şi să analizeze, la justa lor valoare,
datele utilizate, „din cauza necunoaşterii complete a organizării fiscale ca şi a mecanismului
alcătuirii catagrafiei” (p. 8), fapt ce a condus la „interpretări greşite ale materialului” (p. 8).
Aşadar, pentru ca cei interesaţi astăzi de o astfel de lucrare să poată beneficia de o
înţelegere cât mai clară, pe de o parte asupra contextului şi a modului în care a luat naştere
Catagrafia de faţă, pe de altă parte asupra felului în care editorul a redat, în volum, această
informaţie bogată, în Introducere (p. 7-42) se face o expunere minuţioasă a tuturor aspectelor
menţionate.
Astfel, punctul de plecare în realizarea Catagrafiei îl constituie diminuarea constantă a
încasărilor birului şi creşterea continuă – uneori în mod abuziv – a numărului scutelnicilor
boiereşti, fapt care l-a determinat pe domnitorul Moldovei, Mihai Grigore Şuţu, să ceară efectuarea
unei noi catagrafii fiscale; se impunea ca aceasta să cuprindă, cât mai fidel, atât persoanele
impozabile, cât şi pe cele care puteau beneficia de scutirea obligaţiilor fiscale. În acest scop s-au
dat (din partea domniei) numeroase lămuriri – unitare pentru toate ţinuturile – dar pe care, din
păcate, dregătorii însărcinaţi cu efectuarea condicilor nu le-au respectat întocmai, fapt pentru care
s-a dovedit necesară, după alcătuirea listelor, şi verificarea lor de către Vistierie. Din acest motiv,
în cuprinsul condicilor se disting două părţi: în prima apar listele cu numele oamenilor şi celelalte
date cerute, iar a doua conţine lucrările de verificare şi definitivare a materialului, făcute de către
Vistierie (cu excepţia ţinutului Putna, acolo unde cele două părţi care au ajuns până la noi
reprezintă, ambele, rezultatul final al catagrafiei, listele venite de la ispravnici fiind lipsă).
Elementele principale, incluse în structura listelor, sunt, în principiu, aceleaşi: numele
birnicilor (împărţiţi, la unele ţinuturi – în fruntaşi, mijlocaşi, codaşi); stăpânul moşiei; starea
materială a satelor, pe trei categorii – întâia, a doua, a treia; suma ce trebuia plătită; numărul
animalelor deţinute, dar nu în cazul tuturor ţinuturilor; scutelnicii, slugile şi bejenarii, arătându-se
şi cine îi scutea de plata dărilor şi ce servicii îndeplineau; categoriile dajnice (mazili, ruptaşi,
ruptele vistieriei); „privileghieţii” – boiernaşii scutiţi de bir sau dajdie; birnicii străini; date
geografice sau economice despre fiecare sat în parte. Separat erau întocmite liste cu slujitorii
isprăvniciilor, de la curtea domnească, dregătoriile din oraşul Iaşi, cei ai bisericilor (preoţi, diaconi
şi dascăli), dar şi cu cei scutiţi de bir şi havalele în folosul boierimii (aşa-numitele liste „Alegerea
slugilor fără bir şi a bejenarilor”), dat fiind faptul că se punea accentul în special pe verificarea şi
reducerea numărului acestora.
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Fiecare ţinut în parte (cu excepţia Tecuciului, Tutovei şi Covurluiului, pentru care datele
nu s-au păstrat) este analizat de către dl. Corneliu Istrati, care face o prezentare a modului de
alcătuire şi a conţinutului condicilor fiecărui ţinut, arătând şi „locul de unde a fost luat şi cum a
fost alcătuit materialul în lucrarea de faţă” (p. 24).
Cu toate că a fost realizată nominal, în Catagrafia editată acum nu au fost incluse şi
numele tuturor celor înregistraţi, din cauza volumului foarte mare de pagini. Considerăm însă, că
ar fi păcat ca o asemenea arhivă onomastică să nu fie dată publicităţii la un moment dat – chiar şi
fracţionată pe ţinuturi separate; s-ar putea face, pe această bază, numeroase studii de antroponimie
istorică şi s-ar putea urmări, comparând materialul de aici cu cel din alte catagrafii nominale,
migraţia oamenilor dintr-o zonă în alta.
Catagrafia propriu-zisă (p. 43-480) cuprinde, aşadar, informaţiile din cele 13 ţinuturi
(Suceava, Neamţ, Roman, Bacău, Putna, Vaslui, Fălciu, Herţa, Dorohoi, Botoşani, Hârlău,
Cârligătura, Iaşi) şi târgul Iaşi.
Volumul se încheie cu Anexe – 1. Extractul Catagrafiei (p. 481-487), 2. Porunca
domnească (488-492), cu un Indice de nume (p. 493-602) şi un Glosar (p. 603-610), ambele
necesare fie pentru a uşura utilizarea materialului, fie pentru a găsi explicaţiile unora dintre
termenii specifici perioadei.
Iustina Burci

Catagrafia Vistieriei Moldovei (1820-1845) de Mircea Ciubotaru şi Silviu Văcaru. I. Ţinutul
Romanului. Partea I (1820), vol. editat de Lucian Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de
Mircea Ciubotaru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2013, 316 p.; Catagrafia Vistieriei Moldovei
(1820-1845), coord. de Mircea Ciubotaru şi Silviu Văcaru. II. Ţinutul Iaşi. Partea I (1820), volum
editat de Marius Adumitroaei, Mircea Ciubotaru şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea
Ciubotaru, Iaşi Casa Editorială Demiurg Plus, 2013, 464 p.; Catagrafia Vistieriei Moldovei (18201845). IV. Ţinutul Bacău. Partea I (1820), volum editat de Mircea Ciubotaru, Sorin Grigoruţă şi
Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Casa Editorială Demiurg Plus, 2013, 590 p.;
Catagrafia Vistieriei Moldovei (1820-1845). V. Ţinutul Hârlău. Partea I (1820), volum editat de
Marius Adumitroaei şi Mircea Ciubotaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Casa Editorială
Demiurg Plus, 2013, 420 p.
La iniţiativa şi sub atenta coordonare a domnilor Mircea Ciubotaru şi Silviu Văcaru, au
apărut – la Casa Editorială Demiurg Plus – primele părţi din Ţinutul Romanului, Ţinutul Iaşi,
Ţinutul Bacău şi Ţinutul Hârlău, care fac parte din fondul „Vistieria Moldovei”, păstrat la Direcţia
Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale. Fondul respectiv cuprinde catagrafiile Moldovei din perioada
1820-1845, autorii propunându-şi publicarea – în colecţia Catagrafiile Vistieriei Moldovei – a
tuturor acestor recensăminte, dată fiind incontestabila lor valoare („cea mai importantă categorie
de documente ale unei vechi instituţii româneşti”), ca sursă documentară, pentru perioada
respectivă.
Fiecare dintre aceste volume beneficiază de Introducere, Notă asupra ediţiei, Glosar de
termeni arhaici şi Bibliografie, atât în limba română, cât şi în limbile italiană, engleză şi maghiară,
ceea ce lărgeşte considerabil numărul celor ce pot beneficia de informaţiile existente în lucrările de
faţă.
Toate cele patru Introduceri sunt semnate de către dl. Mircea Ciubotaru. În prima dintre
ele – cea de la Ţinutul Romanului – domnia sa ne informează şi ne clarifică diferite aspecte
generale, legate de realizarea catagrafiilor (alături, bineînţeles, de prezentarea datelor particulare,
referitoare la zona respectivă), cum ar fi: caracterul (preponderent contabilicesc, fiscal, dar şi de
interes pentru viaţa materială şi socială a comunităţii acelor vremuri), perioada (seria se deschide
cu recensământul din 1768-1774, repetat în 1772-1774; apoi 1820, 1825, 1828, 1831, 1832, 1838,
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1845 şi 1851), cine a făcut (autorităţile fiecărui ţinut, sub responsabilitatea ispravnicilor şi a
sameşilor, iar în localităţi vornicul, preotul, fruntaşi ai satului) şi modul cum s-au făcut (unele au
fost repetate din diverse motive) aceste recensăminte.
Pe baza materialului cuprins în catagrafiile de faţă se pot face numeroase analize şi
comparaţii, despre starea societăţii din perioada aferentă realizării lor. Acestea vizează, în general,
aspecte privind: a) evoluţia istorică a satelor/târgurilor din fostele ocoale ale curţilor domneşti; b)
ocupaţiile şi meşteşugurile ţărăneşti ori ale târgoveţilor; c) componenţa etnică şi confesională a
populaţiei; d) relaţiile interetnice şi interconfesionale; e) fenomenul schimbării unor confesiuni; f)
evoluţia numerică a populaţiei; g) numărul persoanelor plătitoare de bir sau al scutelnicilor; h)
starea materială a locuitorilor; fenomenul arendării; i) fenomenul bejenăriei; j) influenţa turcească
asupra organizării militare şi politico-administrative a ţinuturilor; mănăstirile şi starea lor
materială; k) familiile boiereşti; l) genealogia unor familii şi persoane; m) sistemul onomastic –
etapele şi procedeele lingvistice specifice perioadei de tranziţie de la sistemul popular al numelui
unic la sistemul oficial al numelui dublu; n) fenomenul maghiarizării numelor româneşti şi
românizarea antroponimelor ungureşti/secuieşti; o) terminologia (inventar de arhaisme).
Pe lângă aceste aspecte, pe care le putem urmări în toate cele patru catagrafii, există
numeroase alte informaţii care sunt caracteristice, cum era şi firesc, fiecărui ţinut în parte. Astfel,
în Catagrafia Iaşului apar date despre: pierderea unor ocoale în urma acaparării de către Rusia a
teritoriului Moldovei din stânga Prutului, în 1812; modul în care funcţionau serviciile Curţii şi alte
structuri militare, poliţieneşti şi administrative; sistemul arendăşiei, din care făceau parte şi mulţi
medici iluşti ai vremii, care aveau dreptul la un număr de scutelnici.
Printre cele mai importante şi interesante informaţii pe care le aflăm din Catagrafia
Hârlăului sunt acelea referitoare la odăile de oi şi vite care se găseau aici, constatându-se, imediat
după 1812, o intensă preocupare – în acest ţinut – pentru creşterea vitelor pentru export (p. 14).
Creşterea vitelor se numără, de altfel, printre ocupaţiile specifice regiunii, alături de viticultură şi
pietrărie.
Începutul industriei manufacturiere din Moldova este surprins şi el în Catagrafia
Bacăului, acolo unde este consemnată sticlăria de la Comăneşti, cu un număr de 31 de lucrători.
În ceea ce priveşte modul de redactare al Catagrafiilor, acesta nu a fost respectat de către
toţi slujbaşii, şi, ca urmare, au apărut şi diferenţe de organizare a materialului. Astfel, comparativ
cu lucrările pentru ţinutul Romanului, în catagrafia Iaşului starea locuitorilor nu se reflectă în
rubricile, inexistente aici, referitoare la numărul de animale şi de stupi deţinut de fiecare birnic,
număr ce diferenţia, în trei categorii, sarcina birului, în sistemul cislei. Pe de altă parte, starea
satelor (întâi, a doua, a treia), stabilind suma totală ce trebuia încasată de fiecare localitate, nu este
precizată totdeauna. În schimb, Catagrafia ţinutului Roman nu cuprinde şi tăbliţele pentru
contribuţiile dajnicilor.
Astfel de inadvertenţe nu diminuează însă cu nimic valoarea documentară a
Catagrafiilor, în care numeroase domenii actuale, printre care demografia, religia, administraţia,
economia, antroponimia, toponimia, vocabularul etc., îşi pot găsi rădăcinile istorice. Din acest
motiv, aşteptăm cu interes publicarea tuturor volumelor.
Iustina Burci

Roxana Radu, Dreptul Uniunii Europene privind relaţiile de muncă, Craiova, Editura Aius, 2013,
290 p. (ISBN 978-606-562-297-5).
În plină reformă legislativă, perioadă care a adus România în situaţia de a face faţă
provocării de a pune în aplicare o serie de coduri noi ori de a le modifica pe altele, aflate deja în
vigoare, domeniul relaţiilor de muncă îmbracă aspecte extrem de controversate din cauza
transformărilor survenite atât la nivel naţional, prin apariţia Legii nr. 40/2011, de modificare şi
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completare a Codului muncii, şi a Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, cât şi din cauza
adoptării unor noi norme ale Uniunii Europene, cu aplicabilitate directă.
Cartea de faţă, intitulată Dreptul Uniunii Europene privind relaţiile de muncă (autor:
Roxana Radu), izvorăşte din nevoia de a pune la dispoziţia teoreticienilor şi practicienilor
dreptului muncii şi, în primul rând, studenţilor şi masteranzilor în drept şi studii economice, un
instrument coerent de „decriptare” a normelor Uniunii Europene în domeniul relaţiilor industriale
şi de muncă. Lucrarea analizează, pe de o parte, instituţiile, documentele şi programele Uniunii
Europene în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi relaţiile de muncă, iar pe de altă parte,
iniţierea, executarea şi încetarea raporturilor individuale de muncă, precum şi desfăşurarea
relaţiilor colective de muncă în conformitate cu normele UE.
Lucrarea, cuprinzând 290 de pagini, este structurată în patru titluri. Primul titlu
realizează o introducere în problematica temei, autoarea începându-şi demersul ştiinţific cu
prezentarea şi clasificarea Dreptului Uniunii Europene, cu descrierea izvoarelor sale, cu expunerea
procesului de elaborare şi adoptare a normelor UE, subliniind raporturile dintre dreptul Uniunii şi
dreptul naţional. Descriindu-se rolul Organizaţiei Internaţionale a Muncii (O.I.M.) şi Consiliului
Europei în elaborarea a numeroase convenţii şi acorduri în materia dreptului internaţional al
muncii, este delimitată ramura dreptului UE privind relaţiile de muncă în cadrul mai larg al
dreptului social al Uniunii Europene, sunt înfăţişate aspectele fundamentale reglementate de
dreptul UE, între care un loc special îi este rezervat libertăţii de circulaţie a lucrătorilor.
Tot în cadrul primului titlu, autoarea prezintă configuraţia principalelor instituţii ale
Uniunii Europene după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, şi atribuţiile acestora în
domeniul supus cercetării, precum şi organismele specializate, create de dreptul derivat al UE în
materia relaţiilor de muncă. Descriind impactul pe care tratatele constitutive şi alte documente
fundamentale, adoptate de Uniune, l-au avut atât asupra legislaţiei naţionale, cât şi asupra
legislaţiei europene, este analizată, de asemenea, şi evoluţia înregistrată de drepturile lucrătorilor
prin adoptarea acestor acte succesive.
În cel de-al doilea titlu al lucrării, intitulat Relaţii colective de muncă, autoarea atrage
atenţia asupra importanţei principiului dialogului social în desfăşurarea relaţiilor colective care se
stabilesc între partenerii sociali, înfăţişând, ca repere, principalele norme UE, principalele instituţii
şi organizaţii ale partenerilor sociali, implicate în întreţinerea dialogului social la nivelul UE, rolul
comitetului european de întreprindere în informarea şi consultarea lucrătorilor.
Având în vedere faptul că la baza oricărui raport angajat-angajator stă încheierea unui
contract individual de muncă, titlul al treilea este consacrat în întregime reglementărilor UE din
domeniul relaţiilor individuale de muncă, domeniu care constituie unul dintre sectoarele
primordiale ale oricărei politici sociale, naţionale sau europene. Importanţa acestui capitol este
evidentă, având în vedere numeroasele directive adoptate de-a lungul timpului în această materie,
şi faptul că instituţiile UE, în special Consiliul şi Comisia, au subliniat, de nenumărate ori,
importanţa unei continue îmbunătăţiri a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor europeni.
Toate directivele, adoptate în ultimii ani în materia dreptului muncii, urmăresc flexibilizarea
raporturilor de muncă şi adaptarea acestora la dinamica pieţei muncii, asigurarea condiţiilor pentru
dezvoltarea mediului de afaceri, îmbunătăţirea performanţelor profesionale, încurajarea libertăţii
de circulaţie. Fiecare capitol al Titlului III analizează pe larg, pentru o mai bună cunoaştere şi
aprofundare din partea celor interesaţi, diferite aspecte ale relaţiilor individuale de muncă,
reglementate de normele UE : Capitolul I – Libertatea de circulaţie a lucrătorilor, Capitolul II –
Dreptul la muncă şi libertatea muncii, Capitolul III – Egalitatea de tratament, Capitolul IV –
Stabilirea raportului de muncă şi obligaţia de informare, Capitolul V – Munca pe durată
determinată, Capitolul VI – Munca temporară, Capitolul VII – Munca cu timp parţial, Capitolul
VIII – Timpul de lucru şi timpul de odihnă, Capitolul IX – Protecţia tinerilor la locul de muncă,
Capitolul X – Protecţia femeilor la locul de muncă, Capitolul XI – Concediul pentru creşterea
copilului, Capitolul XII – Detaşarea, Capitolul XIII – Securitatea şi sănătatea la locul de muncă.
Fiecare dintre capitolele acestui titlu prezintă, pentru fiecare temă în parte, cadrul general de
reglementare, domeniul de aplicare, principalele dispoziţii ale directivei în materie, eventualele
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excepţii sau limite în raport cu legislaţia naţională, măsuri de protecţie şi apărare a drepturilor
lucrătorilor.
Autoarea le-a acordat o mare atenţie efectelor pe care le implică reorganizarea, lichidarea
sau insolvenţa întreprinderilor asupra drepturilor şi întregii vieţi profesionale a salariaţilor, motiv
pentru care i-a dedicat Titlul al IV-lea, intitulat Protecţia lucrătorilor în cazul restructurării
întreprinderilor, în întregime, acestui aspect. Cele trei probleme-cheie, abordate în cele trei
capitole distincte ale acestui ultim titlu, sunt: protecţia lucrătorilor în cazul transferului
întreprinderii, protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului, protecţia salariaţilor în cazul
concedierilor colective.
În lumina celor mai noi directive în domeniu, lucrarea cuprinde şi anumite aspecte de
securitate socială, cum ar fi: egalitatea de tratament în sistemele profesionale de securitate socială,
concediul de maternitate, concediul pentru creşterea copilului, alte drepturi de asigurări sociale.
Având în vedere faptul că domeniul relaţiilor de muncă reprezintă un domeniu de interes aproape
general, lucrarea se adresează unui public larg: studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţilor
de drept, ştiinţe administrative sau economice, precum şi celor care activează în această sferă, fie
că elaborează normele naţionale în domeniul dreptului muncii sau că le aplică, fie garantează
punerea lor în executare – avocaţi, experţi, manageri şi inspectori de resurse umane, parlamentari,
miniştri, magistraţi etc.
Meritul acestei cărţi constă şi în aceea că, în urma consultării surselor bibliografice,
surselor web, jurisprudenţei şi legislaţiei în domeniu, autoarea a reuşit să structureze în mod logic
şi să comprime un mare volum de cunoştinţe, actualizând informaţiile, în funcţie de modificările
instituţionale şi legislative ale ultimilor cinci ani, perioadă în care factorii politici, sociali, dar mai
ales economici, au influenţat decisiv evoluţia legislaţiei şi programelor Uniunii Europene, ca şi
punerea în aplicare a acestora.
Laura Antoaneta Sava

Maria Cosniceanu, Nume de familie (din perspectivă istorică), vol. 2, Chişinău, Academia de
Şiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Filologie, Editura Pontos, 2010, 154 p. (ISBN 978-997551-099-8)
Apreciată specialistă în antroponimie şi consecventă apărătoare a specificului tradiţional
al numelor de persoană (cu deosebire în Moldova de dincolo de Prut, supusă peste timp mutilărilor
onomastice), dna Maria Cosniceanu – cercetător-coordonator la Institutul de Lingvistică al
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova – revine acum în atenţia noastră cu cel de-al doilea
volum din Nume de familie (din perspectivă istorică), lucrare care se doreşte a fi (şi este) o
contribuţie valoroasă la cunoaşterea şi promovarea antroponimiei autohtone autentice.
Cartea se adresează tuturor acelora care sunt interesaţi de originea, semnificaţia şi
evoluţia numelor contemporane, autoarea analizând aici 154 dintre ele, conform principiilor
stabilite pentru realizarea Proiectului internaţional PatRom: Dictionnaire historique de
l’anthroponymie romane, din al cărui colectiv şi Domnia sa face parte.
Astfel, numele de familie sunt prezentate – după cum ne explică în Prefaţă (p. 3-5)
autoarea – din triplă perspectivă. Dată fiind importanţa cunoaşterii „actului de naştere” al
antroponimelor, cercetarea se axează, în primul rând, pe analiza etimologică, unde se are în
vedere, dacă numele s-au format pe terenul limbii române (şi cum anume) sau dacă au fost
împrumutate (şi în ce împrejurări istorice); în unele situaţii, originea poate fi stabilită pe cale
logică „din informaţiile de altă natură” (p. 3), iar în altele se dovedeşte că aceasta poate fi multiplă.
Bibliografia utilizată cuprinde nume consacrate din domeniul lingvisticii şi onomasticii –
româneşti (I. Iordan, S. Puşcariu, Şt. Paşca, Al. Graur etc.) şi străine (St. Ilčev, A. Dauzat, A.A.
Petrovskij, S.B. Veselovskij etc.).
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Etimologia este susţinută adesea şi prin atestările documentare, deosebit de importante
pentru istoria formării sistemului numelor personale şi nu numai. Din acest motiv, dna Maria
Cosniceanu s-a bazat, la această secţiune, în special pe colecţia de Documente privind istoria
României, cu deosebire pe cele referitoare la Moldova (seria A. Moldova), informaţiile despre Ţara
Românească şi Transilvania fiind utilizate pentru a demonstra existenţa unor forme care lipsesc de
pe teritoriul Moldovei, dar care au stat la baza unor nume aflate astăzi în circulaţie.
Din punct de vedere lingvistic, se urmăreşte care este structura numelor de familie
prezentate: simple, compuse, derivate, ce formanţi au în componenţă, evoluţia lor semantică,
trecerea dintr-o clasă în alta (apelativ – toponim – antroponim), principii de adaptare a celor
împrumutate.
Antroponimele se succed în ordine alfabetică, numele-titlu fiind şi cel pe care autoarea îl
recomandă ca fiind cel corect. După informaţiile de natură etimologică şi documentară, adesea
foarte amănunţite, ne este prezentat inventarul de hipocoristice, compuse, derivate al numelui
respectiv, cu indicarea numărului de purtători şi, acolo unde frecvenţa este mai mare, şi cu
indicarea denumirii localităţilor.
Strădania constantă (de-a lungul vremii, autoarea a publicat numeroase dicţionare, studii,
dar şi articole în presă, în ziarul „Timpul” – de la Chişinău – având o rubrică permanentă) şi
minuţiozitatea cu care dna Maria Cosniceanu a dorit să contribuie la cunoaşterea şi la repunerea în
drepturile ei fireşti, a onomasticii tradiţionale româneşti, se reflectă pe deplin şi în cartea de faţă.
Aşteptăm cu interes următoarele apariţii editoriale ale domniei sale.
Iustina Burci

Vasile Pistolea, Triptic pascal: crucea, mielul, oul, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2013, 250
p. (ISBN: 978-606-8458-06-9).
Lucrarea impresionează prin obiectivitatea abordării unei teme atât de complexe precum
este simbolistica creştină, acest „triptic pascal” aflându-se în centrul orizontului mentalitar
ortodox, deşi depăşeşte cu mult fondul interpretativ românesc. Debutând cu un „Cuvânt de
binecuvântare” din partea Episcopului Caransebeşului, Lucian, opera se înscrie în rândul lucrărilor
de Etnologie ce pot fi considerate adevărate instrumente de specialitate în comunităţile ştiinţifice
consacrate.
Structura lucrării impresionează prin rigurozitate şi posibilitatea unei exhaustivităţi în
analiza principalelor simboluri pascale, prin perspectiva amplă pe care o propune. Simbolismul
Crucii – prima secţiune a cărţii, abordează miracolul crucii, pornind de la „Semnificaţia Patimilor
şi Învierii Domnului în cultul şi viaţa creştină”, tratând cu probitate şiinţifică sensurile crucii şi
înainte de Creştinism, analizând „Tipuri de cruci” şi acordând un spaţiu amplu modului în care era
înţeleasă crucea în Sfânta Scriptură, în Vechiul şi în Noul Testament. Ca „simbol totalizator”,
crucea „constituie o variantă geometrizată a Arborelui Lumii (Arborele cosmic sau Pomul vieţii).
În acest sens, ea are reflexe în Geometrie (ştiinţa formelor speciale, a suprafeţelor şi volumelor),
unde trei figuri (cercul, triunghiul şi pătratul) şi numerele corespunzătoarelor (zero, trei şi patru)
sunt considerate, încă din Antichitate, figuri şi cifre sacre. Acestora li se adaugă ideea de centru,
preluată din creştinism, unde crucea constituie centrul tuturor manifestărilor creştine şi
simbolizează direcţiile sau liniile de forţă, care pleacă de la acest centru, fiind un model al
totalităţii cosmosului, dar şi al omului cu mâinile desfăcute” (p. 109). Secţiunea este completată cu
o impresionantă bibliografie, organizată pe două paliere: teologia crucii (în periodice şi în volum)
şi teologia creştină – istorie a religiilor, enciclopedii, dicţionare.
A doua secţiune a lucrării – Simbolismul mielului şi al „familiei” sale (oaia cu berbecul)
– se remarcă prin maniera ştiinţifică de abordare a unui element atât de bogat în semnificaţii în
mentalitarul creştin, prin „însuşirile pe care le simbolizează: nevinovăţia, puritatea, inocenţa,
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simplitatea, blândeţea, curăţenia, candoarea, supunerea ş.a.”. Autorul subliniază ipostazele
mielului, berbecului şi ale oii în folclorul românesc şi în cultura noastră tradiţională, acoperind o
zonă a semnificaţiilor foarte amplă.
Simbolismul oului este abordat în cea de-a treia secţiune a lucrării, pornind de la o fină
analiză a oului cosmogonic, oului originar. Remarcabile sunt sublinierile autorului, referitoare la
importanţa funcţiilor şi a semnificaţiilor oului în existenţa omului, în riturile sale fundamentale;
studiul său înscrie simbolul oului şi într-un orizont de renovare ciclică, „după un scenariu
arhetipal: lumea se reînnoieşte succesiv după ciclul biologic al rotaţiei anotimpurilor, primăvara
sau începutul de an fiind punctul culminant al renaşterii sau reînnoirii, al biruinţei vieţii asupra
morţii” (p. 179). Impresionantă este multitudinea detaliilor etnografice, referitoare la prezenţa
simbolismului oului în rânduielile de odinioară, reflectând complexitatea unei mentalităţi
originare, creatoare de fabulos şi epifanii cotidiene uneori. Paragraful Oul în Creştinism – se
impune prin solemnitatea evenimentului hristic; nenumăratele legende sunt sintetizate cu multă
atenţie, de unde transpare dorinţa de a nu scăpa niciun detaliu semnificativ pentru redarea
importanţei oului în mentalitarul creştinesc tradiţional. Ornamentaţia ouălor de Paşti este privită
în ipostaza sa semiotică, bogăţia motivelor găsindu-şi explicaţiile în filonul creştin al principalilor
actanţi în comunităţile de odinioară. Credinţele şi obiceiurile legate de ouăle pascale întregesc
acest orizont metaforic al semnificaţiilor simbolice ale ornamenticii cu substrat pascal. Autorul
abordează şi aspecte împrumutate de către tradiţia românească, şi anume, „iepurele de Paşti”, pe
care îl salvează din zona profanului cu o acribie a detaliului semnificativ, referitor la sensuri de
odinioară din orizonturi culturale diverse – celte, greco-romane etc., precum şi cel creştin.
Secţiunea este întregită de o bibliografie detaliată, referitoare la cultura tradiţională, istoria
religiilor.
Lucrarea „îmblânzeşte” rigoarea ştiinţifică prin căldura sufletească pe care o emană
unele citate importante, referitoare la Creştinism şi valorile lui, Lume şi Dumnezeu, Modelul
suprem de existenţă – Iisus Hristos, Omul şi normele vieţii creştine, Petre Ţuţea mărturisind faptul
că „Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria”.
Volumul Triptic pascal: crucea, mielul, oul se configurează drept o operă de înaltă
spiritualitate creştină, ce îmbină, într-o manieră ştiinţifică, raţionalitatea unor concepţii creştine cu
imaginarul simbolic al unor însemne veşnice în universul mentalitar tradiţional.
Gabriela Boangiu

John Meyendorff, Teologia bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, ediţia a II-a revizuită
(traducere din limba engleză şi cuvânt înainte Alexandru I. Stan), Bucureşti, Editura Nemira, 2011,
350 p. (ISBN 978-606-579-241-8).
Lucrarea, intitulată Teologia bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinare, se înscrie,
prin tema abordată, pe linia tematicii fundamentale privind evoluţia istoriei ideilor teologice din
Bizanţ, referitoare la raporturile dintre Dumnezeu şi om. Fie că analizăm dogma trinitară sau pe
cea hristologică, fie că surprindem învăţătura eclesiologică şi misteriologică, „principalul şuvoi al
teologiei bizantine dezvăluie aceeaşi concepţie despre om, ca fiind chemat «să-l cunoască» pe
Dumnezeu să «participe» la viaţa Lui, să fie «mântuit» nu doar printr-o acţiune externă a lui
Dumnezeu sau printr-o cunoaştere raţională a adevărurilor predicate, ci prin faptul de «a deveni
dumnezeu»” (p. 13-14).
După cum reiese din Prefaţă şi Introducere, se porneşte, în această prezentare, de la
stadiul actual al bibliografiei şi cunoaşterii problemei, cu intenţia declarată de a îmbina metoda de
abordare istorică cu cea sistematică, de a concepe o sinteză de istorie a mentalităţilor, o reflecţie
asupra stabilirii raportului dintre Dumnezeu şi lume, dintre Creator şi creaţie, precum şi asupra
modului în care s-a dezvoltat gândirea teologică bizantină.
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Organizarea lucrării în două părţi denotă intenţia autorului de a realiza o delimitare clară
între descrierea categoriilor gândirii teologice aşa cum s-au conturat ele în cadrul civilizaţiei
bizantine, în cadrul filosofiei acesteia asupra vieţii, al liturghiei şi al artei sale, şi abordarea de
sinteză a rezultatelor gândirii teologice bizantine.
Prima parte, Tendinţe istorice, este alcătuită din nouă capitole şi identifică divergenţele
teologice, tendinţele distincte, precum şi izvoarele fundamentale ale gândirii teologice din Bizanţ.
În primul capitol, Teologia bizantină după Calcedon, autorul îşi începe demersul
ştiinţific prin prezentarea apariţiei, în perioada post-calcedoniană, a unei teologii bizantine care era
opusă curentelor gândirii creştine existente, cu centrul în Egipt şi în Siria. Această nouă teologie,
care obţinuse aprobare oficială sub Iustinian (527-565) şi expresie în sinteza lui Maxim
Mărturisitorul, se caracteriza prin tradiţionalism şi conservatorism, remarcat în formă şi în
tendinţă. Disputele hristologice, care aveau loc între exegeţii Sfintei Scripturi, se refereau la
termenii filosofici adoptaţi de teologia creştină din secolele al IV-lea şi al V-lea şi la textele
patristice care întrebuinţau aceşti termeni. Autorul reuşeşte, prin exemple şi observaţii, să
identifice tradiţiile exegetice, să surprindă raportul dintre cugetarea grecească antică şi Revelaţia
creştină aşa cum era el perceput de curentele filosofice din Bizanţul post-calcedonian, precum şi
influenţa origenismului asupra spiritualităţii şi a terminologiei teologice a creştinismului răsăritean
post-calcedonian. Autorul consideră că, învăţătura lui Dionisie despre Dumnezeu şi despre raportul
dintre Dumnezeu şi lume nu s-a caracterizat prin originalitate, şi a exercitat, în domeniul teologiei
eclesiologice şi sacramentale, o influenţă ambiguă.
În capitolul al doilea, Problema hristologică, autorul remarcă faptul că, timp de un
mileniu, între Sinodul de la Calcedon şi căderea Constantinopolului, gândirea teologică bizantină
şi-a îndreptat atenţia către problema hristologică, aşa cum a fost definită în dezbaterile dintre Sf.
Chiril şi Nestorie, în discuţiile ulterioare şi în hotărârile sinodale. Dar, trebuie notat că subiectul
cheie al acestor dispute a fost soarta supremă a omului.
În capitolul al treilea, Criza iconoclastă, autorul ne oferă informaţii despre mişcarea
iconoclastă, adversară a cultului icoanelor şi moaştelor sfinţilor, iniţiată şi sprijinită de către
împăraţii din secolele al VIII-lea şi al IX-lea, de origine armeană sau isauriană. Împăratul
Constantin al V-lea Copronim (741-775) s-a pronunţat împotriva venerării icoanelor şi a convocat
la Hieria un sinod, ale cărui lucrări se păstrează în procesele verbale ale Sinodului al VII-lea
Ecumenic, al II-lea de la Niceea, cel care a respins oficial iconoclasmul (787). Potrivit celor
afirmate la Sinodul din Hieria, atunci când este pictată o icoană a lui Hristos pot fi abordate mai
multe variante: fie este pictată doar omenitatea, separând-o astfel de dumnezeire (caz în care
pictorul este nestorian), fie este pictată atât omenitatea, cât şi dumnezeirea Lui (în acest caz
pictorul înţelege că dumnezeirea lui Hristos este circumscrisă de omenitate, ceea ce este absurd;
dacă ambele sunt amestecate, pictorul este monofizit). La Sinodul al VII-lea Ecumenic s-a stabilit
faptul că icoana sau chipul, deoarece sunt diferenţiate de modelul dumnezeiesc, pot fi obiectul
doar al unei veneraţii sau cinstiri relative, dar nu obiect de adorare, care este rezervată numai lui
Dumnezeu. Potrivit gândirii lui Teodor Studitul (759-826), unul dintre marii reformatori ai
mişcării monahale creştine răsăritene, omenitatea „există doar în Petru şi în Pavel”, adică în fiinţe
omeneşti concrete, iar Iisus a fost o astfel de fiinţă. O icoană poate fi doar icoana unui ipostas,
deoarece icoana unei firi este de neconceput. Zugrăvind icoana lui Hristos, iconograful pictează de
asemenea un „chip al lui Dumnezeu”, deoarece într-aceasta constă, în realitate, omenitatea
îndumnezeită a lui Iisus. Pe de altă parte, Nichifor, patriarhul Constantinopolului (806-815),
apărător ortodox al icoanelor, înţelegea Euharistia ca însăşi realitatea Trupului şi a Sângelui lui
Hristos, şi, desigur, nu ca „icoană”, deoarece icoana este făcută spre a fi văzută, în timp ce
Euharistia rămâne fundamental hrană de consumat.
În linii generale, controversa iconoclastă a fost o dispută între Stat şi un monahism
puternic independent, neconformist, care îşi asumase rolul profetic de a lupta pentru independenţa
Evangheliei faţă „de lume”.
În capitolul al IV-lea, Monahi şi umanişti, autorul reuşeşte să dezvăluie modul în care
savanţi precum Fotie (circa 820 – 891), Mihail Psellos (1018-1078) sau Ioan Italos (1076-1077,
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1082) au promovat curiozitatea enciclopedică şi s-au pronunţat pentru copierea vechilor
manuscrise. Drept urmare, Antichitatea greacă ne este cunoscută şi datorită eforturilor depuse de
către aceştia. Umanismul bizantin, căruia i-au lipsit coerenţa şi dinamismul, specifice scolasticii
apusene şi Renaşterii apusene, nu a reuşit să schimbe convingerea răspândită a mai multor
bizantini, potrivit căreia Atena şi Ierusalimul erau incompatibile. În acest sens, „veghetorii erau
reprezentanţii de seamă ai monahismului care a persistat în opoziţie fermă faţă de «înţelepciunea
lumească»” (p. 85). Monahii s-au pronunţat contra „realiştilor” bisericeşti pregătiţi să practice
toleranţa faţă de foştii iconoclaşti şi faţă de păcătoşii imperiali, faţă de compromisurile politice, dar
şi faţă de înţelegerile doctrinare, sprijinite de Stat, cu Apusul latin.
În capitolul al V-lea, Teologia monastică, autorul îşi concentrează analiza pe lămurirea
unor aspecte, dintre care menţionăm: rolul lui Evagrie Ponticul şi Macarie Egipteanul în formarea
spiritualităţii monahale timpurii; contribuţia marilor părinţi duhovniceşti la imprimarea
spiritualităţii creştine răsăritene a formelor sale clasice; opoziţia faţă de filosofia laică; ideea
identificării credinţei creştine cu o „trăire conştientă” a lui Dumnezeu. În încheierea acestui
capitol, autorul surprinde atitudinea teologică a lui Grigorie Palamas, care poate fi concretizată în
trei puncte: cunoaşterea lui Dumnezeu este o trăire dată tuturor creştinilor prin Botez şi prin
continua lor participare la viaţa Trupului lui Hristos în Euharistie; Dumnezeu este total inaccesibil
în fiinţa Sa, atât în viaţa de aici, cât şi în cea viitoare, căci numai cele trei ipostasuri dumnezeieşti
sunt „Dumnezeu prin fiinţă”; omul, în actul de „îndumnezeire”, poate deveni Dumnezeu numai
„prin har” sau „prin energie”.
În capitolul al VI-lea, Eclesiologia: Izvoarele canonice, autorul realizează un studiu
elocvent, referitor la colecţia canonică bizantină normativă, care a constituit fundamentul
Dreptului canonic din ţările slave şi din Biserica Ortodoxă modernă. Una dintre constatările
autorului se referă la inserarea principiului iconomiei atât în literatura teologică, cât şi în cea
istorică, pentru a evidenţia abilitatea bizantină de a interpreta în mod arbitrar legea, potrivit
scopurilor politice sau personale.
În capitolul al VII-lea, Schisma dintre Răsărit şi Apus, autorul consideră că, deşi
procesul care i-a separat pe greci şi pe latini nu poate fi pus în legătură cu niciun eveniment
deosebit, şi nici nu poate fi datat precis, printre cauze trebuie să menţionăm: opoziţia politică
dintre Bizanţ şi Imperiul franc; înstrăinarea treptată în gândire şi în practică; evoluţiile divergente
atât în teologie, cât şi în eclesiologie. Bizantinii erau de părere că, inserarea clauzei Filioque în
„Crezul de la Niceea” a constituit cauza principală care i-a stârnit pe greci împotriva latinilor. De-a
lungul timpului, s-a constatat faptul că disputa din jurul lui Filioque s-a purtat în jurul întrebării,
dacă existenţa ipostatică a Persoanelor din Sfânta Treime putea fi redusă la raporturile lor interne,
aşa cum avea să admită Apusul post-augustinian, sau dacă experienţa creştină primară a fost aceea
a Treimii de Persoane, a Cărei existenţă personală era ireductibilă la ousia (fiinţa) lor comună. În
continuare, autorul arată că cea mai mare parte a acestei controverse s-ar fi rezolvat, dacă ambele
Biserici ar fi recunoscut o autoritate comună, care urma să soluţioneze deosebirile create de culturi
şi situaţii istorice contradictorii.
În capitolul al VIII-lea, Întâlnirea cu Apusul, autorul abordează anumite aspecte
referitoare la: influenţa decisivă a lui Ioan Cantacuzino în asigurarea triumfului palamismului în
Bizanţ; umanişti şi tomişti; teologi palamiţi; decretul Laetentur caeli (Cerurile să se veselească)
din 6 iulie 1439, adoptat de Sinodul de la Ferrara-Florenţa.
În ultimul capitol al primei părţi, Lex Orandi, autorul remarcă faptul că, în pofida
conservatorismului său, ca tradiţie creştină vie, Liturghia bizantină a răspuns creator la schimbările
din istorie, interferenţa dintre continuitate şi schimbare, unitate şi diversitate, loialitate faţă de un
prototip central şi faţă de iniţiativa locală. În continuare, autorul surprinde elementele principale
care au determinat forma cultului, a Liturghiei bizantine: creştinismul primar, nucleul preconstantinian faţă de care Biserica Bizantină a rămas loială în săvârşirea celor două Taine care le
„recapitulează” pe celelalte: Botezul şi Euharistia; evoluţia liturgică a aşa-numitului „ritual de
catedrală” – practică din marile biserici de oraş, diferită de cea a comunităţilor monahale;
monahismul. În final, autorul realizează o incursiune în istoria imnologiei, conchizând că, „în
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forma sa finală pe care a luat-o în secolul al IX-lea – îmbogăţirile ulterioare fiind doar marginale –,
sistemul imnografic bizantin este o enciclopedie poetică de spiritualitate şi teologie
patristică” (p. 181).
Cea de-a doua parte a cărţii, Teme doctrinare, este centrată pe opt capitole şi surprinde
conţinutul trăirii creştine înseşi: omul creat şi căzut îl întâlneşte pe Hristos, acceptă lucrarea
Duhului Sfânt şi, astfel, este adus la comuniunea cu Dumnezeu cel Unul în Treime.
În primul capitol, Creaţia, autorul abordează anumite aspecte referitoare la: creator şi
făpturi; planul dumnezeiesc; dinamismul creaţiei şi sfinţirea firii.
În capitolul al II-lea, Omul, autorul arată că, în Răsăritul creştin, concepţia despre om se
fundamentează pe noţiunea de „părtăşie” (participare) la Dumnezeu. Omul nu a fost conceput ca
fiinţă autonomă, „natura lui este cu adevărat ea însăşi numai în măsura în care ea există «în
Dumnezeu» sau «în har». Pentru aceea, harul îi conferă omului propria creştere «naturală»”
(p. 204). În cadrul acestui capitol, autorul acordă o atenţie deosebită analizei raportului dintre
Dumnezeu şi om şi surprinde semnificaţia păcatului lui Adam şi a consecinţelor lui pentru omenire
în lumea bizantină, unde gândirea augustiniană nu a exercitat, practic, nicio influenţă.
În capitolul al III-lea, Iisus Hristos, autorul abordează problema hristologiei bizantine,
care a fost permanent dominată de categoriile de gândire şi de terminologia marilor controverse
din secolele al V-lea, al VI-lea şi al VII-lea, în jurul persoanei şi identităţii Mântuitorului Iisus
Hristos.
În capitolul al IV-lea, Sfântul Duh, autorul cărţii îşi concentrează analiza pe lămurirea
unor aspecte, dintre care menţionăm: Duhul în creaţie, Duhul Sfânt şi răscumpărarea Omului,
Duhul Sfânt şi Biserica, Duhul şi libertatea Omului.
Dumnezeu în Treime – capitolul al V-lea – cuprinde un studiu elocvent referitor la:
unime şi treime; ipostas, fiinţă şi energie; Dumnezeu cel viu.
Capitolul al VI-lea, Teologia sacramentală: crugul vieţii, debutează cu lămurirea
problemei privind numărul Sfintelor Taine, autorul precizând faptul că Biserica Bizantină nu s-a
angajat niciodată oficial faţă de vreo listă anume. Dacă cea mai mare parte a autorilor bizantini
acceptă o serie normativă de şapte Sfinte Taine (Botezul, Mirungerea, Euharistia, Preoţia, Nunta,
Pocăinţa şi Maslul), există şi opinii potrivit cărora acestea sunt mai mult de şapte, sau că întreaga
noastră mântuire îşi are rădăcina în două Sfinte Taine: Botezul şi Euharistia. În continuare, autorul
reuşeşte să surprindă atitudinea Bisericii de Răsărit faţă de: botez şi mirungere, mărturisirea
sacramentală, nuntă (cununie), tămăduire şi moarte.
În capitolul al VII-lea, Euharistia, autorul reuşeşte să ne dezvăluie însemnătatea
eclesiologică a Euharistiei, care a fost păstrată prin lex orandi bizantină şi reafirmată de către cei
care au urmat curentul principal al teologiei tradiţionale.
În capitolul al VIII-lea, Biserica în lume, se remarcă faptul că, „teolog, monah sau om de
rând, creştinul bizantin ştia că propria-i credinţă nu a fost o acceptare servilă a unor propoziţii
intelectuale, emise de o autoritate competentă, ci o acceptare pe temeiul evidenţei, accesibilă lui
personal în viaţa cultică şi sacramentală a Bisericii, şi, de asemenea, în viaţa de rugăciune şi
contemplaţie, una fiind inseparabilă de cealaltă” (p. 312). Dacă principala trăsătură a
creştinismului răsăritean (ortodox) rezidă în faptul că omul este considerat deja răscumpărat şi
slăvit în Hristos, creştinismul apusean are la bază ideea potrivit căreia omul rămâne păcătos, deşi
răscumpărat şi „îndreptat” în ochii lui Dumnezeu prin jertfa de pe Cruce. În consecinţă, Biserica
are rolul de a-i oferi omului criterii de gândire şi o disciplină de comportare, care să-l îndemne la
săvârşirea faptelor bune şi să înlăture starea lui de păcătoşenie.
Concluziile şi o Bibliografie selectivă completează această lucrare care le oferă cititorilor
o descriere, bine închegată, a teologiei bizantine, utilizând, concomitent, metoda istorică şi cea
sistematică.
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Spiritul analizei profunde şi de sinteză a autorului, argumentaţia logică şi acurateţea
formulării ideilor recomandă această lucrare tuturor teologilor şi istoricilor, întrucât contribuie la
cunoaşterea şi înţelegerea susţinerilor fundamentale ale gândirii bizantine.
Loredana-Maria Ilin-Grozoiu

Pamfil Bilţiu, Prelucrarea artistică a lemnului în arta populară din Maramureş, Baia Mare,
Editura Eurotip, 2010, 180 p. (ISBN: 978-606-8170-40-4).
Frumuseţea artei populare maramureşene a constituit esenţa unor cercetări de estetică,
dar şi de etnografie, însă cartea domnului Pamfil Bilţiu umple un gol în acest domeniu, printr-o
abordare ce tinde spre exhaustivitate în ceea ce priveşte prelucrarea artistică a lemnului în spaţiul
investigat – zonele Maramureş, Codru, Lăpuş şi Chioar.
Lucrarea debutează cu un Cuvânt înainte al autorului, foarte dens în ceea ce priveşte
analiza surselor bibliografice, pe care le priveşte cu un simţ critic foarte dezvoltat; autorul
valorizează pozitiv lucrarea lui Nicolae Dunăre, Ornamentica tradiţională comparată, precum şi
scrierile lui Paul Petrescu. De asemenea, sesizează cu multă rigoare detaliile care, uneori, au fost
eludate de studiile anterioare. De aceea şi-a propus să coroboreze cercetările bibliografice de
specialitate cu cele de teren, „în vederea investigării mai detaliate a morfologiei ornamenticii
lemnului, citirii şi recunoaşterii, în cadrul ei, a unor motive asupra cărora încă nu s-au făcut
referiri” (p. 7).
Totodată, mărturiseşte faptul că, „prin decodificarea unor simboluri am căutat să intrăm
în mesajul pe care ni-l transmite acest cod simbolic, atât de complex, de bogat şi de interesant, care
este cuprins în ornamentica artei lemnului. Am căutat ca, prin lucrarea noastră, să evidenţiem
motive şi compoziţii cu încărcătură mito-simbolică ce încă nu au fost studiate şi nu se cunosc, şi
care se individualizează ca elemente particularizante ale artei populare din spaţiul investigat”
(p. 7). Un respect imens le acordă autorul meşterilor contemporani, care au reuşit să păstreze
continuitatea acestui cod simbolic peste vremuri: „Am acordat cea mai mare pondere, în lucrarea
noastră, motivelor şi combinaţiilor geometrice, cu rădăcini în arta strămoşilor noştri şi care s-au
perpetuat, într-o uluitoare bogăţie, până în zilele noastre, ceea ce ne dovedeşte că meşterii populari
de astăzi urmează aceleaşi canoane ale tradiţiei” (p. 7).
Autorul a observat „felul în care meşterii, prin compoziţii ornamentale, au închegat un
mesaj complex, pe care ni l-au transmis peste veacuri. Ne-am străduit apoi să ilustrăm, prin
contribuţia noastră, modul în care meşterii nordici au creat o artă a lemnului originală, de mare
densitate motivistică, cu semne de mare vechime, rezultate din universul lor de gândire. Nu am
omis nici modul în care s-au răsfrânt asupra artei lemnului din Maramureş, unele influenţe,
unitatea ei de concepţie, prin care se integrează organic în patrimoniul artei populare universale şi
româneşti” (p. 7).
Lucrarea arată importanţa prelucrării artistice a lemnului în cadrul amplu al artei
populare maramureşene prin trei studii, cu care debutează volumul, şi anume: Arta populară
maramureşeană şi factorii determinanţi ai dezvoltării, diversificării şi evoluţiei sale; Arta
prelucrării lemnului de-a lungul vremii şi Meşterii populari, tehnicile şi uneltele folosite în
decorarea lemnului, studii care acomodează cititorul cu sfera artei populare maramureşene, dar şi
cu tehnica măiastră a meşterilor, precum şi cu terminologia specifică acesteia.
Următorul capitol, cel mai amplu de altfel, face referire la Ornamentica artei lemnului în
Maramureş, cu toate detaliile pe care aceasta le incumbă: motive geometrice necombinate,
compoziţii ornamentale geometrice sau cu morfologie mixtă, motive vegetale, antropomorfe,
cosmomorfe, skeomorfe, mitologice şi folclorice sau religioase. Toate impresionează prin migala
analizei atente, prin conexiunile inspirate, prin ampla respiraţie a perspectivei ce permite concluzii
fascinante.
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Acest capitol este completat de alte două studii importante, respectiv de Alte combinaţii,
forme şi tehnici în ornamentica lemnului din Maramureş şi de Trăsăturile caracteristice ale artei
populare maramureşene, studii ce întregesc viziunea de ansamblu asupra prelucrării artistice a
lemnului, în particular, şi a artei populare maramureşene, în general.
Cartea este completată de o serie de imagini de calitate, cu exemple grăitoare, referitoare
la ornamentica maramureşeană. O atenţie deosebită trebuie acordată desenelor realizate de către
Maria Bilţiu, soţia autorului, desene ce redau cu multă claritate multitudinea detaliilor fiecărui
obiect redat plastic – lăzi de zestre, diferite motive prezente pe porţile şi portalurile maramureşene.
Cercetători etnografi, istorici, semiologi şi toţi cei care sunt interesaţi de prelucrarea artistică a
lemnului în zona Maramureşului pot observa valenţele unor încercări exhaustive ale lucrării în
abordarea ornamenticii maramureşene.
Există numeroase studii şi articole fundamentale, care preced apariţia lucrării de faţă,
lucru ce relevă pasiunea şi dăruirea inspirată întru studierea prelucrării artistice a lemnului,
particularităţile meşteşugurilor, valenţele simbolice ale ornamenticii maramureşene în contexte
mult mai ample. Dintre acestea putem enumera lucrări şi studii, precum: Un valoros făuritor de
artă populară, publicat în „Studii de etnologie românească”, vol. I; Doi meşteri cu nume de
rezonanţă în arta populară maramureşeană – Ion Neag Ardelenaş şi Onisim Conta, publicat în
„Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj, Editura Argonaut, 2008; Un meşter popular
de seamă din Maramureş, Gheorghe Borodi – manuscris; Un meşter popular de seamă din
Maramureş – Ion Ţiplea, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj, Editura
Argonaut, 2009; Ion Stan Pătraş şi zestrea sa artistică, Baia Mare, Editura Ethnologica, 2008;
Studii de etnologie românească, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2003.
Lucrarea pe care ne-o propune însă dl. Pamfil Bilţiu impresionează prin noutatea
abordării ornamenticii maramureşene, remarcându-se drept un viabil instrument de cercetare
ştiinţifică de tip etnologic.
Gabriela Boangiu

Iustina Burci, Dicţionar de meserii şi funcţii vechi, Craiova, Editura Universitaria, 2009, 294 p.
(ISBN: 978-606-510-729-8).
Dicţionarul de faţă – de meserii şi funcţii vechi – cuprinde inventarul denumirilor de
îndeletniciri, practicate în societatea românească de-a lungul timpului, denumiri asupra cărora
cele mai multe dintre dicţionarele limbii române s-au oprit prea puţin sau nu s-au oprit deloc. Din
acest punct de vedere, lucrarea pe care ne-o propune Iustina Burci este una originală în peisajul
lexicografiei noastre, ea permiţându-le tuturor celor interesaţi, specialişti (lingvişti, etnografi,
arheologi, sociologi etc.) sau nu, să reconstituie, pe baza acestei terminologii, anumite etape din
istoria şi evoluţia unor ocupaţii (şi domenii de lucru) diferite, pe care le-au avut membrii
comunităţii săteşti şi orăşeneşti de la noi.
Cartea cuprinde numele mai multor tipuri de meserii şi funcţii vechi:
a) ieşite din uz de foarte multă vreme (şi apelativul şi îndeletnicirea): baraban „toboşar
care chema muşterii la mezat”, blagocin „administrator bisericesc al unei plase (în Moldova)”,
burcar „persoană care confecţiona burcile (haine ţărăneşti de lână)”, caftangiu „slujbaş domnesc
care pregătea şi păstra caftanele”, desăgar „negustor ambulant care-şi transporta marfa în desagi”,
edecliu „slujitor de rang inferior la curtea domnească”, farfurier „negustor de obiecte din
porţelan”, ghiocear „vizitiu care stătea pe capra trăsurii”, ilicciu „persoană care fabrica sau vindea
ilice” etc.;
b) apelativul şi-a pierdut unul dintre sensurile deţinute; astfel, fierar apare astăzi în
dicţionare doar cu sensul „muncitor care confecţionează obiecte din fier sau alte metale”, (întâlnit
şi în trecut), şi l-a pierdut pe cel de „vânzător de fier sau de unelte din fier”; paznicul are, în
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prezent, datoria de a păzi pe cineva sau ceva; în trecut, el era şi cel care strângea impozitele şi
taxele etc.;
c) denumirea a suferit o mutaţie de sens: notarul – funcţionar public, învestit astăzi cu
puterea de a autentifica acte juridice, rezolva, în trecut, lucrările şi corespondenţa privată a unei
persoane, în calitate de angajat particular al acesteia, sau avea atribuţii de şef al poliţiei ori
secretar comunal;
d) denumiri învechite ale unor meserii de astăzi: aftor, actoriţă, cântător, dramatist,
elegist, învăţătoreasă etc.
Apelativele care desemnează meserii şi funcţii vechi au jucat un rol important şi în
istoria formării numelor de familie, ele fiind întrebuinţate ca porecle şi supranume într-o perioadă
în care patronimele nu fuseseră, încă, instituţionalizate. Caracterizate prin obiectivitate – spre
deosebire de poreclele care au la bază trăsături umane, în care intervine subiectivismul celui care
atribuie denumirea – numele de meserii s-au constituit într-o adevărată sursă de „inspiraţie” care
i-a oferit sistemului denominativ românesc mijloace de identificare concrete şi concise.
Prin transfer, din antroponimie îndeletnicirile au trecut şi în denumirile unor toponime,
fiind larg răspândite în toate regiunile ţării, dar mai ales în microtoponimie, acolo unde le-au fost
atribuie unor forme diferite de relief şi aşezări umane – moşii, cătune, locuri arabile, mahalale,
pârâuri, poieni, cărări, ţarini, părţi de sat, păduri, dealuri, lunci, şesuri, fântâni, drumuri, gârle etc.
– contribuind la o bună orientare în teren.
Coroborarea tuturor datelor, oferite de acest material vast, al numelor vechi de meserii
şi funcţii, ajută, fără doar şi poate, la o mai bună cunoaştere a stratificării socio-economice din
trecut şi, de asemenea, la cunoaşterea vocabularului nostru arhaic din diferite domenii de
activitate. Din acest motiv, considerăm că Dicţionarul de meserii şi funcţii vechi este o lucrare
care nu trebuie să lipsească din nicio bibliotecă.
Cosmin Vilău

Steven Runciman, Teocraţia bizantină, traducere şi studiu introductiv Vasile Adrian Carabă,
Bucureşti, Nemira Publishing House, 2012, 180 p. (ISBN: 978-606-579-378-1).
Când vorbim despre teocraţie, înţeleasă în sensul ei pur, etimologic, ca „putere a lui
Dumnezeu”, cel mai adesea o confundăm cu reperele cotidiene şi, nu rareori, cu imposibilitatea de
a o defini corect. Ce poate fi mai uşor pentru mulţi dintre noi decât a repeta stereotipic teocraţie
islamică, fundamentalism ortodox, fără a ne osteni de a verifica prea mult corectitudinea istorică a
utilitării conceptelor! Şi poate, în comoditatea noastră postmodernă, uităm că între Biserică şi Stat
noi facem o distincţie. Pe care bizantinii nu o operau, căci ecclesia nu era altceva decât întregul
trup al credincioşilor, vii şi morţi. În timp ce pentru mulţi dintre noi Biserica este sinonimă cu
ierarhia clericală, pentru bizantini asemenea simplificări sau opoziţii erau un non-sens. Oare ce
vrea să spună Steven Runciman când afirmă că tocmai lipsa acestei distincţii a fost cea care „i-a
cauzat teocraţiei bizantine problema principală”?
Cartea de faţă este rezultatul direct al conferinţelor ţinute în 1973, la invitaţia Institutului
Weil din Cincinnati. Autorul său, regretatul bizantinolog britanic Steven Runciman, este deja
cunoscut în spaţiul cultural românesc, graţie (re)editărilor de la Nemira (Căderea
Constantinopolului, Editura Enciclopedică, ediţia a II-a, 1991, Nemira, ediţia a III-a, 2011;
Vecerniile siciliene, 2011) sau Sophia (Marea biserică în captivitate, 2013). Lipseşte însă cea mai
importantă dintre ele, A History of the Crusades (3 vol.), absenţă pe care sperăm s-o vedem
completată cât mai curând.
Pe parcursul a şase capitole, Steven Runciman retrasează marile repere ale unei discuţii
extrem de interesante despre o teocraţie atipică, dintre sacerdotium şi imperium. În primul rând, ne
readuce aminte că teocraţia bizantină este problema unei moşteniri şi a unei sinteze deopotrivă.
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Moştenirile romane („salus publica”) sau elenistice existau, dar Creştinismul a suprapus modelul
veterotestamentar.
Împăratul trebuie să devină o imitaţie (mimesis) a lui Dumnezeu, iar nu un „Dominus”,
care ar fi însemnat o întoarcere la concepţia păgână, romană. Împăratul nu poate fi decât „întocmai
cu apostolii” (Constantin cel Mare), nu însă „întocmai cu Hristos”. Când încearcă o poziţionare
superioară, călugării sau patriarhii îi aduc imediat aminte de limitele sale, au loc răscoale în
capitală sau în provincii, iar decesele violente sunt repede privite ca păcate şi rezultate directe ale
sfidării relaţiei cu Dumnezeu de către noul David. Ispăşirile publice ale împăraţilor nu consacră
doar puterea Bisericii ortodoxe, cum ne place nouă uşor să credem, ci corespunde unei reprezentări
despre împărat, ca noul David creştin, care modelează deja imaginarul colectiv.
Împăratul nu trebuie doar să fie chemat de Dumnezeu, ci, în acelaşi timp, să provină din
familia imperială ca succesor firesc al tatălui său. Nu întâmplător, familia devine mai importantă
decât individul, cum a demonstrat şi Gilbert Dagron, iar dreptul celor născuţi în purpură
consolidează importanţa legitimităţii de sânge după modelul hristic ca descendent din linia lui
David.
În al doilea rând, în ciuda imperfecţiunilor, tensiunilor dintre împărat şi Biserică,
exprimate, printre altele, cu ocazia organizării unor concilii, a pronunţărilor pe marginea unor
chestiuni teologice, a numirilor unor înalţi ierarhi sau a anatemizării unor împăraţi, vorbim despre
o „constituţie teocratică” a Imperiului Roman Creştin, care, în esenţă, a rămas neschimbată pentru
unsprezece secole. Nu-i găsim termen de comparare cu o altă constituţie din întreaga istorie a
perioadei creştine, ne atrage atenţia Steven Runciman.
Pe de altă parte, această concepţie despre sacerdotium si imperium unifică pe supuşi şi
pe împărat într-un corp inseparabil, care transcende spaţiul geografic, mai ales în perioda în care
imperiul începe să piardă treptat din posesiunile sale în favoarea arabilor, slavilor, turcilor. Faptul
că, în ciuda reducerii dimensiunilor geografice ale imperiului, finalmente doar la spaţiul din jurul
Constantinopolului, teritoriul şi puterea de control a patriarhiei rămâneau mari, ar trebui să ne
intrige mai mult. Prin intermediul episcopatelor ortodoxe, împăratul păstra, încă, un control asupra
lumii ortodoxe, pentru care continua să rămână Sfântul Împărat sau locotenentul lui Dumnezeu pe
pământ, lucru imediat reamintit posibililor pretendenţi din regatele nou creştinate (v. răspunsul
patriarhului Antionie al IV-lea lui Vasili I, Mare Cneaz al Moscovei).
Între sacralitatea împăraţilor şi regalitatea patriarhilor există un joc de nuanţe care
depăşeşte un iluzoriu semn de egalitate, cum am putea avea impresia. Ne apar ca egale în extrema
lor plasare, pretenţile manifestate de către un Leon al III-lea, care îşi poate permite să se considere
„împărat şi preot” sau de un Manuel Comnenul, care se vrea un împărat universal, la fel cum
Teodor Studitul revendică necesitatea unei „guvernări a Bisericii”, iar un Mihai Cerularie profită
de incertitudinea succesiunii imperiale pentru a-şi manifesta pretenţiile.
Toate aceste rapide comentarii reduc esenţa unei cărţi mult mai interesante, o lectură
placută a unei teme încă voalată de superficialitate. Editorul Vasile Carabă merită toate felicitările
pentru promovarea unei excelente colecţii de studii bizantine (credem că singura din ţară), iar
Editura Nemira sperăm să ne poată oferi şi alte titluri, cel puţin la fel de interesante.
Nicolae Mihai

Robin Nadeau, Les manières de table dans le monde gréco-romain, Presses Universitaires de
Rennes/, Presses universitaires François-Rabelais, 2010, 496 p. (ISBN: 978-2-7535-1128-6).
Probabil, când auzim noţiunea de banchet, prima referinţă clasică ce ne poate veni în
minte are legătură cu Platon şi cu Antichitatea greacă. Care erau semnificaţiile culturale ale acestui
spaţiu de sociabilitate? Ne trimite el la teoria lui Norbert Elias asupra procesului evolutiv al
moravurilor, putem vorbi despre o formă antică de civilitate?
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Ei bine, Robin Nadeau nu pare să ne ofere răspunsurile pe care le-am intui atât de uşor.
De fapt, ca rezultat al acestei cercetări doctorale, efectuate în cadrul Universităţii Paris I –
Sorbonne, el afirmă tranşant că normele care definesc comportamentele alimentare din jurul
banchetului, sumpotikoí nómoi, n-au nimic de-a face cu categoria de civilitate a celebrului sociolog
german. Explicaţiile sale ţin cont şi de tipul de abordare posibil al unor realităţi dificile, care nu-şi
găsesc, de multe ori, corespondent în cultura noastră contemporană. Tentaţia de a opera cu
concepte, categorii clasificatoare ce ar creea legături artificiale între fenomene, între care, apriori,
nu există nicio legătură, este mai mare decât am bănui, spune autorul. Ce exemplu mai relevant
decât acela că banchetul presupunea un întreg univers de practici, precum sacrificiile, libaţiile,
separarea actelor de a mânca şi a bea, diferenţiere sexuală, divertismente, activităţi erotice etc.,
care sunt total necunoscute astăzi! Mai mult, toate normele legate de cosumarea băuturii şi
alimentelor alcătuiau „dispozitive de comunicare”, esenţiale pentru buna funcţionare a banchetului
ca un adevărat spaţiu de civilizaţie pentru antici. Cine neglijează importanţa reală a unor valori
precum convivialitatea sau împărţirea alimentelor riscă să nu înţeleagă funcţionarea reală a
banchetului, importanţa sa ca instituţie socială importantă pentru definirea legăturilor din cadrul
comunităţii sau a poziţiei ierarhice (de exemplu, cazul toastului, próposis).
Pe de altă parte, ne atrage atenţia Robin Nadeau, o altă capcană facilă ar fi să ne gândim
la o liniaritate diacronică a practicilor alimentare. Între Homer şi atenienii epocii clasice, sau între
aceştia şi contemporanii lui Plutarh şi Lucan, este o distanţă care invită la prudenţă atunci când
vorbim despre Grecia sau, mai degrabă, despre greci. Pe de o parte, atât Plutarh, cât şi Lucian din
Samosata, două dintre cele trei referinţe literare pe care le selectează autorul pentru a trata despre
banchetul literar, nu împărtăşesc aceeaşi viziune ca şi predecesorii lor şi sunt departe de a privi
practicile alimentare drept simple comportamente rutiniere.
Banchetul rămâne însă o formă importantă de definire identitară pentru elite, inclusiv
după perioada cuceririi romane. Mai mult, în perioada Imperiului este vizibil faptul că elitele
greceşti şi cele romane au ajuns să împărtăşească aceleaşi forme de loisir, putem vorbi, afirmă
autorul, de un banchet greco-roman demonstrat, printre altele, de apariţia acelor triclinia în lumea
greacă sau de introducerea soţiei la banchet.
Opţiunea autorului, de a convoca doar referinţe literare, cu rezultatul păstrării unei
uniformităţi a surselor abordate, poate fi uşor înţeleasă, dar, inevitabil, ea sărăceşte interpretarea
prin nefolosirea altor surse, precum cele arheologice. Conştient de limitele reprezentativităţii
documentaţiei, specifice perioadei sale, Robin Nadeau, abordează, însă, cu fineţe metodologică şi
atenţie materialul selectat, al cărui conţinut este tributar direct culturii autorilor, opiniilor acestora
sau convenţiilor inerente mediului social căruia îi aparţin fiecare dintre numele invocate.
O demonstraţie de fineţe asupra actului alimentar pus în lumina dimensiunilor sale de
fapt social şi cultural, într-un univers plin de sensuri, cum era Antichitatea greco-romană, un
univers de care ne îndepărtăm tot mai mult.
Nicolae Mihai
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