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Marcel Romanescu. În acelaşi număr, consemnăm o c·11111, 

admirativă şi competentă la volumul lui Eugen Lovinescu, I 1• 
urdelene, semnată de Eugen Constant. Pentru prima oară di 
11pt11itia revistei, este receptată favorabil poezia lui Lucian III 11 
cnrc este scos în felul acesta din cadrul „literaturii modcrn1Nlc 
epocii, respinsă de redacţia publicaţiei craiovene. 

De altfel, trebuie să remarcăm deplasarea, într-un fel, a accc111111 
în receptările literaturii române contemporane din partea revistei I 
la venirea lui Marcel Romanescu la conducerea ei, accentul so pw 
în mod sensibil pe problematica literară a epocii. Consemnăm , ht! 
începutul receptării poeziei lui Arghezi, cât şi un interes moi 1111 

pentru marile probleme ale literaturii noastre. 
Nr. 7-8 din anul 1926 cuprinde şi un apreciabil studiu semm11 ,I, 

Elena Văcărescu şi intitulat Byron şi Shelley, despre care ni se 11po111 
că reprezintă textul unei conferin(e ţinute la „Universitatea AnnlL•h·• 
din Paris; M. Romanescu publică un poem liric de mare înti111h ,, 
intitulat Fluturul lumii; mai semnează versuri, de asemenea, L11111 
Constant şi Tudor Muşatescu, iar proză Emanoil Bucuţa. D1:~1 
opera lui Stefan George scrie foarte avizat Ştefan Fălcoianu, un 111 
colaborator al revistei. Notăm şi colaborarea, cu o schită în ~llhJ 
epo~cii, a lui Mihail Drumeş. 

ln nr. 11-12 al aceluiaşi an, debutează Ion Pas, cu un fi-ag1111111 

din romanul Drumurile vie/ii; remarcabilă este poezia lui Mm1 
Romanescu intitulată Ţării mele, în care se cântă dragostea pc1111 
păn:iântul natal. Radu Boureanu publică Moartea Bâtlanului. 

Tn numerele 1-2 şi 3-4 ale anului 1927, întâlnim articole, vo,~111 
şi proză semnate de Marcel Romanescu, Adrian Pascu, Fl(11, 
Văcărescu, Const. Jaleş, Dem. Bassarabeanu etc. 

Un foarte avizat studiu despre Petrarca publică Mnf\, 
Romanescu în nr. 5-6 din I 927. 

În nr. 1-2 din I 928, colaborează Radu Boureanu (Heruvimi' 
Marcel Romanescu cu versuri din volumul Ceasornicul de ni.l'li>. ,, 
numărul următor, ultimul, remarcăm, printre rubricile obişnuite 11h 
revistei, un studiu, de fapt o conferinţă despre Spiritul europeo11 1 
lui Georges Duhamel. 

* 
Din perioada interbelică, ,,Arhivele Olteniei" reprezintă revl,1, 

cca mai valoroasă ca profil enciclopedic, din al cărei conţinut 1 
ponte uşor reconstitui o istorie a Craiovei şi a Olteniei, dar tot aşo 11, 
bin~ şi o istorie a tiparului, a presei şi literaturii, a medicinei, 011 
ştiinţei, urtei şi culturii Olteniei. Oe altfel, dr. Charles Lau~,11·1 
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IJlalul fondator al revistei, preciza în 
,. 11/ cuvân?J, că în „Arhivele Olteniei" 
'vn publica „tot ce interesează Oltenia. 
li cercetări asupra trecutului, cât şi 
1lfcstările culturale şi de viaţă 
cască din prezent". 
cvista apare în ianuarie 1922, fără 
irupere, până în decembrie 1943, ca 

iblicaţie trimestrială" - sub direcţiunea 
ilui Charles Laugier şi a unui comitet de 
ucere alcătuit din Şt. Ciuceanu, 

1(e'lor în Craiova, T. Bulat, profesor în 
Vfllcea, Al. Bărcilă, profesor în Tr. 
•rrin, secretar de redacţie, C. D. 
111nescu, profesor în Craiova. Se 
•rvll, de la început, că în conducere s-au 
11s intelectuali din principalele oraşe ale 

1:...JJ~~ ;.~ .. J1• - , •·:=!J_i:-.::.;ţ,?I~, m· ~.-..... ~~,;:t,r.••~11' \:-- ' '. ţ~:· ~;1::. 
•.::-,;~(-;J:~ .,. , ~ ,s:~ti!;~~ 
~-l.~~n+;~ •--· ~~ -;;/!6 

,,Arhivele Oheniei", 
1922, nr. I 

111ici şi va fi oglindită, ca atare, întreaga zonă dintre Dunăre, 
l)Uli şi Olt. Din anul al Il-lea, când apare la două luni, sub 
1d11cerea lui Ch. Laugier şi C. D. Fortunescu, cel care va conduce 
11icn\ia de-a lungul existenţei sale, comitetul de redacţie va primi 
c~)laboratori şi anume: pe directorul Şcolii comerciale „Gh. 

;l\11" din Craiova, profesorul N. Gh. Dinculescu, C. Gerotă, 
1lc!lor din Calafat, 1 lie Constant, profesor din Caracal, N. Plopşor, 
,fo~or din Pleniţa. Cu anul al doilea, lipseşte din comitetul de 
l11c1ic profesorul Ştefan Ciuceanu, întemeietorul Muzeului 
ltvnici. De altfel, cei din comitetul de redac\ie sunt numiţi din 1923, 
tli1boratori", desigur principali, fără a se mai preciza şi denumirea 
,comitet de redacţie". 
„Arhivele Olteniei" îşi va lărgi mereu comitetul de redacţie cu 
1rw:ntanţi din cele mai îndepă1tate colţuri ale ţării24 . 

',.Arhivele Olteniei", 1922, nr. I, p. 1-2. 
• t'u nr. 17 ( 1925) şi C. I. Karadja (Grumăjeşti-Neamt, apoi Stokholm); 

V Obedeanu (Bucureşti); Tr. Simu (Lugoj); D. lzvemiceanu şi R. S. 
Iuitu (Oraviţa); M. Roşka (Cluj); Lucian Costin (Caransebeş). Din 1926, şi 
1111 I, Călinescu (Clttj); Şt. Tuţescu (Balota); M. Theodorian-Carada 
1111 urcşri); din 1927, şi T. Bălăşel (Ştefilneşti-Vâlcea), luliu Moisil 
111,·1ircş1i); 1'.J. Vasilescu (Târgovişte); din 1930, şi A. Sacerdoţeanu 
111n11eşti); Emil Vârtosu şi I. V. Câncca (Bucureşti); din 1932 şi I. Donat 
I I·. Filitti (Bucureşti); începând cu nr. 65-66 ( 1933), şi D. Berciu (Bucu-
1II), D. Tudor (Caracal) etc. Iată dar, cum „curg" colaboratorii, cei mai 
11IJt tiind istorici de primă mărime, către publicaţia lui C. D. Fortunescu. 
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Redacţia şi administraţia şi-au avut sediile în Craiova, str. Genernl 
Florescu nr. 20, Libertătii nr. 25, Jules Michelet nr. 2, în cele di11 
urmii în sir. Negru Vodă, nr. 11. 

Revista este imprimată în Tipografia „Scrisul Românesc" S.A., 
iur din 1937 în Tipografia „Ramuri". 

Publica1ia apare sub format obişnuit de carte, 16x24 (pe care şi-l 
păstrează până la încetare), în 130 de numere (numerotate 111 
continuare), grupate câte 6 în fiecare an (cu excepţia anului l, când 
llpor 4 numere), într-un total de I I 078 pagini, în care se adaugă şi 
cele peste 200 de pagini din partea I, nr. 131-148 (ian. 1944- dec. 
1946), când publicaţia reapare, fără însă a fi şi difuzată. Cu alte; 
cuvinte, perioada de apariţie a „Arhivelor Olteniei" este ian. 1922 
dec. 1946. Cuvântul înainte, semnat „Arhivele Olteniei", din acest 
volum, aparţine lui C. D. Fortunescu şi vine să explice împrejurărils~· 
din anii 1944-1945, când revista n-a putut apărea. În încheiere, se 

face precizarea că „s-a renunţat lu 
rubrica «Oltenia literară şi artisticii», 
sperând însă că se vor tipări separai, 
ca un supliment al acestei publicatii, 
,,Arhivele literare şi artistice ak• 
Olteniei", respectiv partea a II-a 11 
numărului 131-148, ceea ce nu s-11 
realizat, publicaţia încetându-ş, 
apariria definitiv.25 

Charles Laugier 

Coperta revistei a fost ilustrată d~• 
pictorul Petre Lişteavă, în varianlc.
div~rse şi sugestive. 

Intre primii colaboratori u, 
publicaţiei se află membrii Filialei 
Craiova a Societăţii „Prietenit 
Ştiintei"26, societate creată la 2•1 

25 În general, numărul cuprinde studii şi articole dezvoltate. semnate de 
Al. Bărcăcilă (Dacia de la Dunăre, pp. 3-28), Anastase Georgcs..:11 
(Problema istorică a Basarabi/or. pp. 28-57), Maria Golescu (Portrete,!,, 
,·ritori mărun/i, pp. 58---03), I. 8. Georgescu (Arta bisericească în Oltenia 
s<'colul XVI. pp. 131-148), Ion Donat (Despre toponimia slavă din O/temu 
pp. 78 158), Marcel Ro111a11escu (Banii Severi1111lui, pp. 159-170), I. Lup111 
(111for111a/iu11i istorice cu privire la relaţiuni oltene-transilvănene, pp. 171 
1761, George Florescu (Mănăstirea Coş1111a şi ctitorii ei, p. 183). 

1
' Societatea „Prietenii Ştiintei" a fost înfiinµtă la Bucureşti, la 9 iunk 

1911, de Gheorghe Ţiţeica şi Victor Anestin, ambii craioveni, şi „um1ărca 
dupll cum se preciza in statut - sa întrunească pe toate persoanele ca11 
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lllnuarie 1915, având ca preşedinte pe dr. Charles Laugier şi secn:ta, 
pc,. D. ~ortunescu. . . . ,

7 
. ~ 

ln articolul redacţional, Pmnul cuvanr , dr. Ch. Laug1er avea sa 
Jttcizeze: ,.,E c~tva tin_,_p, ~ni ap.roape,. de când noi, .câţiva reun_iti la 
[crcul «Prietenilor Şt11nţe1"» dm Craiova, ne trudim ca pc langă, 
IQlc ce ar:n ~cut pân~ a~ugi pentr_u răspândirţa ştiinţelor, să sco.ale1Ţ1 
li o pubhcaţ1une penod1ca. Ne dam foarte bine seama ae nevoia e1; 
k dâm seama că în întreaga Oltenie se găseşte material documentar 
r,entru trecutul nostru, pentru istoria neamului nostru, încât a nu 
llhhula şi canaliza .cercetările oamenilor de bu!"lăvoinţă pc acest 

!ren, ar fi fost o neiertată greşeală, dar ne dam ş1 perfect seama de 
lticultăţile nenumărate, atât de ordin material, cât şi moral i 
ntclectual, ce întâmpină azi publicaţiunile în genere şi în special cefe 
11 caracter ştiinţific. Deşi nimic nu e schimbat azi, totuşi m-am 
1olărât să cedez solicitărilor unor prieteni, care, ca şi mine, văd cu 

1nAhnire ruinându-se, prăvălindu-se şi prăfuindu-se toi ce fonna 
~r11cterul sau mai bine-zis caracteristica oltenească. Ezitarea noastră 
ru dar firească şi trebuie să o mărturisim, nici unul din noi n-avea 
ur.tiul să-şi ia asupra-şi initiativa şi răspunderea unei astfel de 

puhlicaţii. Cedez, pentru că am încredere că vom putea găsi în 
t1·11rutul Olteniei resursele pentru asigurarea viitorului «Arhivelor 
Olteniei»; cedez yentru că to\i «Prietenii Şti iniei» care suni ş~Jli mei, 
fi 11I căror nume 1mi fac o plăcută datorie a-l nota mai departe· , m-au 
•Nil,lurat de colaborarea lor". Şi semnatarul articolului arată cum. la 
Insistenţele profesorilor Şt. Ciuceanu, 1. Bulat, Al. Bărcăcilă şi C. D. 
h1rtunescu, a înţeles să accepte conducerea publicatiei pentrn 
motivele mentionate. • 

Fondarea unei reviste răspunde întru-totul intereselor intelectuali
Im cc alcătuiau societatea. Cu alte cuvinte, apariţia revistei ,.Arhivele 
Olteniei" este o realizare - şi poate cea mai de preţ - a Societăţii 
,11rictenii Ştiintei" din Craiova. Alături de Ch. Lau~1er, principal şi 

_
11111secvent animator al publicatiei, s-a dovedit a fi C. D. Fortunescu, 
1lrvcnit codirector din anul al Ii-lea (1913), iar din anul 1926 
1hrcctor, confonn dorinţei lui Ch. Laugier, exprimată într-o scrisoare 
11,ltcsată lui C. p. Fortunescu şi publicată de acesta în ultimul număr 
111 anului 19252 

: 

,lnl\'SC răspândirea cunoştinţelor teoretice şi practice ale tuturor ştiintclor .. :•. 
t,ln:u răspândirii „cunoştinţelor teoretice şi practice a tuturor ş1ii111etor, 
1111111ugarea igienei, combaterea viciilor, a cerşetoriei şi vagabondajului, 
huhumări culturale şi educative" - stipulate 111 statut. um1ărea şi Filiala de 
I~ ( ruiova. 

~
7 „Arhivele Olteniei", 1922, nr. I. p. I. 

1
~ ,,Arhivele Olteniei". Prietenii Ş1iin/ei. 1922, nr. 1, p. 91. 
·~ ,,Arhivele Olteniei", Redac{ionale. 1925, p. 53 I. 
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C. D. Forhmescu, 
de Eustaţiu Stocnescu 

,,Scumpe amice, 
De la înfiinţarea «Arhivelor Olteniern 

ai fost alături de mine. Secretar de redac1iii 
în primul an, stăruin\a ta la redac\ie m-11 
îndemnat ca, din al doilea an chiar, să im• 
part cu tine cinstea de director al revistei 
Munca, dată pe din două la început, 11 
rămas din al treilea an întreagă asupra 111, 
ln atari împrejurări, socotesc că pen1111 
anul ce vine - al V-lea - se cade să-ţi lu~ 
nu numai munca, dar şi întreaga cinste du 
a conduce revista noastră. Vei fi dar hun 
ca, începând cu numărul din ianuaril) 
1926, să rămâi ca singur director al revb 
tei, rezervând pentru mine numai un nm 
col\işor, în care să-mi treci numele cn 
fondator3° 

«Arhiv.ele Olteniei» azi merg bine. Au 
cititori entuziaşti, au colaboratori distin~,. 

au abonamei1te şi subvenţii de sprijin. A vându-te şi pe tine cn 
director, am convingerea că vor păşi tot înainte, tot mai departe şi tot 
mai bine. 

În ce ml\ priveşte, dacă renunţ la calitatea de director, nu renu111, 
fireşte, la cca de colaborator. Munca, atât cât mi-e disponibilă ~i 
sufletul întreg, rămân tot legate de revista ce-am înfiinţat cu drag ~I 
entuziasm, şi oricând de altfel ar mai vreo dată nevoie - ceea ce nu 
ere~ - de sprijinul meu, îl vei găsi totdeauna întreg. 

lmprcună cu cele mai bune urări pentru revistă, te rog a primi, 
scumpul meu amic, încredinţarea sentimentelor mele afectuoase. 

Dr. Ch. Laugic," 
Fondatorul publica\iei declara de la început „Arhivele Olteniei" 

ca pe o revistă ieşită din regionalism, ,,pentru că - spunea Ch. Laugic, 
- regionalism nu înseamnă exclusivism [ ... ), nu vom exclu<k• 
subiecte care, fără a trata chiar despre Oltenia, sunt totuşi o 
manifestare a spiritului oltenesc, şi vom reproduce cu bucurie tot ct· 
se va mai scrie, cu privire la Oltenia, şi de către alJi i decât oltenii". 

Şi în Apelul... trimis câtorva persoane ... 1
, sub semnătur,1 

aceluiaşi Ch. Laugier, se arăta că „Arhivele Olteniei" răspund „unei 
nevoi şi prin aceasta fac apel la toti cei ce ne pot spune lucnul 

3° C. D. Fortunescu va menţiona pe frontispiciul pag11111 de gardă, 111 

fiecare număr al revistei: ,.Fondator - Dr. Ch. Laugier". 
31 „Arhivele Olteniei", 1922, nr. I, pp. 3-4. 
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Interesante în privinţa Olteniei [ ... ). Intelectualii noştri, afla\i încă 
Intre hotarele noastre, sau plecaţi dintre noi, ne vor fi în mod firesc 
colaboratori preţioşi. Nu mai puţin preţioasă însă va fi colaborarea 
celor care nu-şi vor fi uitat menirea lor de luminători şi conducători 
ni satelor. Comunicările ce dânşii ne pot face asupra folclorului, asu
pra obiceiurilor, asupra graiului, asupra legendelor, asupra um1elor 
din vechime din satele d-lor, sunt contribuţiuni foarte importante, pe 
care le vom primi cu recunoştinţă". Idei ce l-au mişcat şi pe marele 
cllrturar Nicolae Iorga care, deşi conducea la Craiova „Ramurile", 
atunci sub titlul de „Drum drept", nu a ezitat de a colabora şi la 
.,Arhivele Olteniei". 

În studiul său, Regionalism oltean, Nicolae Iorga vede regiona
lismul ca „un indemn spre muncă, spre acea spornică muncă în 
hotare bine definite, cu puteri chibzuite în tot adevărul lor, care poate 
trnnsfonna oraşe sacrificate, provincii neglijate, populaţii părăsite, în 
factori energici de temeinică dezvoltare a poporului românesc". 

Marele istoric include în sfera geografică a Olteniei şi Banalul, 
nvând în vedere poziţia geografică, precum şi schimburile de 
popula~e dintre cele două zone, dar ma, ales trăsăturile comune de 
curacter. Iorga vede locuitorii „fără să aibă acelaşi port - căci la noi 
costumele variază după văi, fiind altele la olteni1 altele la jieni, altele 
111 mehedinţeni (adică oamenii din Ţinutul cetăţii Mehadia); altele la 
limişani, - au un suflet asemănător: vioi, întreprinzători, gata de 
luptă ca şi de ispravă în orice domeniu, iuţi la mânie şi iuţi la treabă. 
Inteligenţa lor e practică, vorba lor e scurtă, nervoasă, cu totul 
,,articulară şi foarte colorată. Limba capătă la ei un pitoresc care nu 
KC întâlneşte aiurea ... " . 

Publicaţia este deschisă de altfj,J cu două articole semnate de 
morele cărt!-j5ar: Regionalism o{tean_ - ~i farrea Olte1!iei în lite~atura 
ru11iâneasca , ambele reprezentand „1de1 dmtr-o conferinţă la Craiova". 

lntr-una din conferinţele ţinute la Craiova, Nicolae Iorga venea cu 
Ideea întemeierii unei Universităţi libere - ,,menită să dea tuturor 
ţclor care ar vrea să se instruiască, cunoştinte generale, practice şi în 
legătură cu problemele actuale ale vieţii politice, sociale şi 
l'COnomice, în cadrul national umanitar" sub patronajul Societăpi 
,l)rietenii Ştiinţei". Idee care s-a materializat în acelaşi an, 1922, 111 
luna mai, când Universitatea liberă din Craiova şi-a deschis cursurile 
111 sala Teatrului Naţional, cu un ciclu de şase prelegeri susţinute de 
Nicolae Iorga, primele patru având drept subiect Istoria artei 
mropenr; în legăturâ cu ijjoria universală, iar ultimele două -
/)ezvoltarea artei româneşti . 

32 „Arhivele Olteniei", 1922, nr. I, pp. 5-1 O. 
33 lbidem, pp. 10-1 S. 
34 „Arhivele Olteniei", 1922, nr. I, pp. S-10; pp. 10-1S. 
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Caracterul enciclopedic al publicaţiei, pe care îl menţionăm 
anterior, este limpede explicat de Ch. Laugier: ,,Cum o înfăţişeaz:'1 
numele, revista va nota toate mişcările de actualitate şi mai cu seamll 
va cerceta şi publica material documentar pentru trecutul Olteniei ... ". 
De aceea, a spune că Oltenia este „leagănul tuturor mişcărilor mari ale 
neamului e un lucru banal", menţionează întemeietorul periodicului. 

Profilul revistei se desprinde şi din rubricile acesteia, cele mai 
multe păstrându-se pe toată durata apariJiei: ,.Oltenia istorică", 
,,Oltenia arheologică", ,,Oltenia folcloristică", ,,Oltenia naturalistă". 
„Oltenia literară-artistică", ,,Oltenia culturală", ,,Note pe marginea 
cărţilor", ,,Note şi comunicări", ,,Cronica ştiintifică", ,,Figuri istorice 
oltene". 

Cel mai mult spaţiu este deţinut de materiale de istone
arheologie, literatură şi folclor, probleme de cultură, eterogenă fiind 
cu deosebire rubrica „Note şi comunicări", ,,Comunicări ş1 
documente", devenită din 1927 „Oltenia istorică", deschidea fiecare 
număr al publicaţiei până la 1943, ca la reapariţia ei din 1946 să lic 
singura rubrică a întregului volum, de circa 250 de pagini. Sunt 
inserate, reproduse după originale, texte şi foto&rafii de documente şi 
inscriptii. AproaJ_Je jumătate din spaţiul revistei este ocupat cu 
documente rare, inedite sau puţin cunoscute la acea vreme, şi din 
acest punct de vedere revista prezintă şi azi interes pentru cercetătorii 
isto'.ici .. Apoi, ar:ti~lele şi studiile ~cA i~torit:, cel~ pri~ind isţor!a 
Craiovei ş1 Olteniei, mtei:,•rarea acesteia 111 1stona naţionala, constttu1\! 
baza şi valoarea revistei. Se dezbat probleme fundamentale de 
istorie: formarea poponilui român şi continuitatea sa pe terito1 iul 
carpato-dunărean. G. Vâlsan, I. Mihăescu, A. Sacerdoţeanu, I. Donat, 
I. Andrieşescu, C. V. Obedeanu, O. G. Lecca - sunt numai câ!ivu 
dintre se;pn.iltarii unor valoroase studii: Leag_ănu/ popomtw 
românesc , Intre ff·acis1n şi romanitate' 6

, Domnul /arii romaneşti •. 
Despre numele Olteniei H etc. 

Mişcarea revoluţionară condusă de Tudor Vladimirescu - ca de 
altfel întreaga epocă modernă - se bucură de o aten,.ţie deosebită cl111 
partea cercet~ţorilor. Marcel Romanescu, în studiul lnjurul fui Tud<j,{" 
Vladimirescu , C. V. Obedeanu, în studiul Ţudo,; Vladimirescu '. 
Em. Vârtosu, în Documente despre pandur,--1 şi lnsemniiri despn• 

35 .,Arhivele Olteniei", 1928, nr. 35, pp. 1-3. 
3
~ Idem. 1927. nr. 37, pp. 409-411. 

37 Jdem. 1938, nr. 97-100, pp. 275-281. 
38 Idem, 1934, nr. 74-76, pp. 483-484. 
w Idem, 1942, nr. 119-124, pp. 1-20. 
411 Idem, 1929, nr. 43-44, pp. 235-255; nr.45-46, pp. 421-442. 
11 Idem, 1934, nr. 71-73. 
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IH2/41, fac investigaţii cu date noi, bine argumentate, ,,supra 
tondiţiilor, cauzelor şi mersului revoluţiei, figura lui Tudor 
Vladimirescu fiind bine conturată. 

N. Jorga, în amplul său articol Craiova şi Unirea"13
, documentează 

A oraşul Craiova „a săvârşit sau a lăsat să se săvârşească o Unire 
hllli veche decât cea din 1859 ... ". 

Preocupări pentru stabilirea vechimii Craiovei, ca străveche 
lfClare geto-dacică şi de atestare documentară sub denumirea de azi, 
1t întâlnesc la mulţi istorici şi arheologi: Dem. D. Stoenescu. 
Anastase Georgescu, G. Mii. Demetrescu, C. Stănică, D. Tudor etc. 
Mui întâi C. Stănică şi apoi D. Tudor au identificat ştiin\ific vechea 
t:c:tute Pelendava de pe Tabula Peutingeriana, marcată cu 1750 de 
ani în urmă. 

Rubrica „Oltenia arheologică'' beneficiază de colaborarea unor 
tineri cercetători deveniţi mai târziu istorici recunoscuţi, precum: D. 
l udor, D. Berciu, C. S. Nicolăescu-Plopşor, M. Roşka, Al. Bărcăcilă 
t"• Se scriu articole şi studii privind epocile preistorice, se descriu 
l'llll!cţii din antichitate şi tezaure romane, se fac descoperiri 
trhcologice în diverse localităţi, unele neexplorate de cercetători, 
descrieri ample asupra diverselor culturi, se reproduc documente 
(uneori şi străine) pentru elucidarea unor puncte de vedere, cu 
nullcriale arheologice, se identifică locuri şi localităţi istorice, ca şi 
limitele oraşului Craiova în diferite etape. 

Materialele din această rubrică se interferează cu cele din 
,c >ltenia istorică". 

Ion Donat, în O mişcare revoluţionară la Craiova în 186044
. se 

rt•lcră la aşa-numita ,,mişcare a patentarilor, iniţiată de negustorii 
C rniovei în noiembrie I 860, împotriva Prefecturii de Dolj care 
11plicase legea patentelor, înainte ca aceasta să fie votată"; Caton 
I hcodorian, în articolul Ploieşti - CraiovaJ5

, prezintă pe unchiul său 
I 11gcniu Carada, drept autor moral al încercării de instaurare a unei 
1,•p11blici la Ploieşti, în 1870; Nicolae lorga lărgeşte sfera de 
ptl'Ocupări, scriind în paginile publicaţiei, din anul 1925, valorosul 
htdiu Oraşele oltene şi mai ales Craiova în pragul vremilor 11011ă 

tl!fi0-/830}4 6
, aproape o micromonografie istorică a vechilor 

, ,1111tale ale judeţelor Olteniei: Cerneţi, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, 
I ,11:icul şi Craiova - reşedinţa Băniei. 

u Idem, 1936, nr. 49-50, pp. 269-276. 
u lclem, 1933, nr. 65-66, pp. 1-14. 
14 „Arhivele Olteniei", nr. 59-60, p. 11 O. 
•~ Idem. nr. 89-91, pp. 22-36. 
•~ Idem, nr. 20, pp. 275-294. 
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Contributii importante despre instituţii şi dregătorii, despre bani! 
şi caimacanii Craiovei, familiile boierilor Craioveşti şi Buzeşti, 
Bănia Craiovei, despre familia lui Mihai Viteazul, Constan1i11 
Brâncoveanu, Constantin Mavrocordat, Neagoe Basarab, ori desp1u 
marile familii boiereşti din Craiova şi Oltenia: Brădeşti, Creţeşti, 
Bengescu, Jianu, Obedeanu, Filişanu etc. aduc o seamă de precizări, 
I. C. Filliti, I. V. Câncea, l. Donat, C. V. Obedeanu ş.a. 

Se publică medalioane despre Eugeniu Carada, Gheorghe Chilu, 
Popa Şapcă, I. I. C. Brătianu, Vasile Pârvan, Ecaterina Teodoroiu, 
despre savantul Nicolae Iorga etc. 

Arta bisericească (fresca, inscrip~ile, însemnările de pe cărti, 
ctitorii monumentelor respective), privită în sfera mai largă a culturii, 
a stat şi ea în atenţia istoricilor, care au realizat documentate şi 
valoroase studii ca acelea ale lui Ion Donat (Fundaţiile religioase a/i• 
O/reniei) şi Ion Ionaşcu (Istoricul mănăstirii Hurez .. .). 

„Arhivele Olteniei" oferă informaţii preţioase despre ţara noastr/1 
şi despre Oltenia, comunicate de diverşi călători străini: relatările lui 
Friedrich Schwartz, ofiţer austriac; relatările topografului ~I 
cartografului Friedrich Wilhelm von Bauez (sic) din Memoir,• 
Historiques et Geographiques sur la Valachie (1778); ale contelui 
Moltke din 1830, ale etnologului Hofmannsegg, ale profesorului 
francez Theodore Margot, stabilit în Oltenia, ale inginerului maior I. 
C. Weis ( 1731 ). S-au publicat hărţile întocmite de Anton Maria dcl 
Chiaro, în 1718, fostul secretar al domnitorului Constantin 
Brâncoveanu. Este reprodusă şi harta stolnicului Constantin 
Cantacuzino, întocmită la Padova, în 1700. 

„Oltenia folcloristică", rubrică deschisă în anul al patrulea de 
apari(ie (1925), cuprinde, pe lângă folclor autentic, importante studii 
de etnografie şi folclor, iar în unele numere şi cuvinte dialectale din 
zona Olteniei. Mai mult de 600 de texte originale de folclor, studii şl 
articole sunt cuprinse în această rubrică, revista aducând o 
contribuţie substanţială la culegerea şi transmiterea folclorului 
românesc, la tezaurizarea lui, dar şi la teoretizarea unor probleme de 
etnografie şi folclor. Se remarcă prin culegeri de folclor cercetătorii 
din Craiova, din întreaga Oltenie, dar şi din Banat ori alte zone: C. S. 
Nicolăescu-Plopşor, Şt. St. Tuţescu, Teodor Bălăşel, Dumitru 
Rădulescu, Lucian Costin, George Catană, Iosif N. Dumitrescu
Bistri(a, R. S. Molin, Const. Brădăţeanu, Eugenia Dumitrescu, D. 
lzverniceanu, Const. A. Calotescu, Ion N. Popescu, Toma Măruţă, C 
Daniilescu ş.a. 

]44 

Articole şi studii de folclor semnează criticul C. D. Ionescu, C. 
(hlrotă ( Căsătoria la romani şi la noi47

, Înmormântarea la romani şi 
111 t101

411
, Focul la romani şi la noi49

, I. C. Karadja ( ocupându-se ele 
probleme de etnografie îndeosebi, de costumul popular din cele mai 
diverse zone folclorice), Ch. Laugier (Contribuţii Ia etnografia 
Hll'dicală a Olteniei 50

, Cercetări etnografice la eschimo~i'), C. S. 
Nicolăescu-Plopşor (Balada„ Mioriţei" în Oltenia/ 2

. 

Rubrica „Oltenia literară-artistică" însumează creaţii literare 
11ropriu-zise şi articole de critică şi istorie literară, îndeosebi cu 
numărul 29-30, din 1927, când C. D. Fortunescu deschide rubrica 
„Note pe marginea cărţilor". Se publică poezie, proză, teatru, articole 
de istorie, teorie şi critică literară, literatură universală, note critice 

r.
c marginea cărţilor nou apărute, precum şi a revistelor din epocă, 
nlr-o foarte bogată reprezentare. 

Recenzii şi un fel de „Revista revistelor", cuprinzând cronici şi 
j'lrezentări detaliate pe pagini întTegi, se întâlnesc în cele mai multe 
numere ale publicaţiei. Pentru o imagine cât mai clară asupra acestor 
rubrici, men~onăm nr. 10~106 din 1939, unde sunt cuprinse, în 30 
de pagini, 33 de cărţi recenzate şi 11 periodice, cu diverse subiecte şi 
probleme. 

Poezia, în „Arhivele Olteniei", este reprezentată, cu mici excepţii, 
dl! către scriitori locali, cam aceiaşi care colaborau şi la „Ramuri": 
I >cm. Bassarabeanu în perioada I 942-1943, Ştefan Bălceşti între 
(1928-1933), Doina Bucur (1933-1938), Al. C. Calotescu-Neicu 
(1930-1933), Aurel Chirescu (1928-1943), M. Şt. Cioroiu (1933-
1942), D. Ciurezu (1927), Eugen Constant (1927-1940), Paul 
Constant (1928-1929), Savin Constant ( 1928), Elena Farago şi fiica 
11cesteia - Coca Farago ([928-1935), George Fonea (1934-1935), 
Vnlentin Al. Georgescu ( 1929-1936), Mih. D. Ghenescu ( 1938-
1940), N. I. Herescu (1927), M. D. loanid (1930-1938), Const. Jaleş 
(1928), Ion Mara (1931-1939), Nicolae Mileu (1927), Sabina 
Puulian (1927-1938), T. Păunescu-Ulmu (1931), Gh. Roiban (1937-
11)38), Aurel Tita (1933-1942). 

Postum sunt publicate versuri inedite de Traian Demetrescu, N. 
hurlănescu-Alin, Iulia Hasdeu, N. Nicoleanu, B. P. Hasdeu etc. 

Proza şi teatrul sub subsidiar la „Arhivele Olteniei". În afara unor sa-

47 ,,Arhivele Olteniei", nr. 2-3, pp. 208-214. 
48 „Arhivele Olteniei", nr. I O pp. 450-459. 
49 „Arhivele Olteniei", nr. 41, 42, , pp. 129-131. 
so „Arhivele Olteniei", nr. 17, pp. 31-34. 
51 „Arhivele Olteniei'', nr. 17, pp. 82-83. 
52 „Arhivele Olteniei", nr. 25-26, pp. 255-272. 
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vuroase povestiri ale lui C. S. Nicolăescu-Plopşor (Ceaur, Cum m-a111 
lăsat de popie), fragmentele semnate de Nicolae Mileu (Copilul din 
flori, Conaşu! Pirindelu, Portretul cu rama de scrum, Pentru ţani, 
Sofisme, Tata), sau cele ale lui Nicolae al Lupului (Amintiri din alt,• 
vremuri, Din povestirile bătrânilor, Cum se învăţa odată carte), ah.: 
lui Paul Constant (Socrate Cărlicel, Pantelimon Catană, Do11<1 
boierii), fragmentele din romanul Sunt fata Lui Gheorghe Antim, de 
Coca Farago, celelalte proze, aparţinând lui Alexiu Mircea, Doinn 
Bucur, Ana Culcer, Ion Dongorozi, Eugenia FI. Ionescu, M. 
Lungianu, Martha Pavelin, r. M. Raşcu, Tonei Rujeanu, Nicolae 
Segărceanu, M. Theodorian-Carada sunt mai puţin semnificative. 

Teatrul apare în coloanele „Arhivelor Olteniei" numai sub 
semnătura a trei scriitori: N. Mileu (Floarea lui Sânzian), Sabinn 
Paulian (Dincolo de puterile noastre), M. Theodorian-Carad11 
(Suflete), texte neconfirmate de viaţa scenică. 

Literatura universală, nici ea, nu e bine reprezentată în „Arhivele 
Olteniei", dovadă a respectării programului prin care redactorii se 
angajau să publice cu deosebire scriitorii „fie de baştină, fie 
statornici la noi", iar operele „să nu jignească nici bunul simţ, nici 
bunul gust, care, în ciuda cutăror esteţi ultra moderni, există. Căci 
dincolo de proza de tavernă şi poezie de ospiciu este, socotim, dest~I 
loc pentru o literatură sănătoasă, sănătoasă ca sufletul oltenesc". ln 
afara traducerilor din Giacomo Leopardi şi Filippo Pam1ti (de Pimen 
Constantinescu), Mallarme şi Paul Valery (în tălmăcirea luj Aurel 
Tita) şi Edmond Rostand (în traducerea prof. M. D loanid) 
„Arhivele Qlteniei" n-au mai găzduit alţi scriitori din literatura 
universală. ln schimb, istoria şi critica literară beneficiază de un 
spa1iu mull mai larg, iar redactorii publicaţiei declarau obiectivitate 
deplină, nepărtinitoare „deslegaţi de orice alte consideraţii decâ1 
acelea ale unei aprecieri obiective, fără preconcepute intenţii 
agresive împotriva cuiva, dar mai degrabă îndemnaţi spre 
binevoitoarea încurajare a tot ce urmăreşte o sinceră şi cinstit:'\ 
realizare artistică, cred că VOll} putea judeca cât mai nepărtinitor 
opera în sine, ca şi pe artist" 53

. ln primul rând se publică comentarii 
ample la manuscrisele lui Dionisie Eclesiarhul, de către Teodor 
Bălăşel; iar fon Donat, prin scrierile bine argumentate, pregătea o 
ediţie critică a operei, care n-a apărut, din motivele explicate într-o 
notă de C. D. Fortunescu. Cronograful Ţării Romîneşti, opera 
originală a lui Dionisie Eclesiarhul, este apreciată în paginile revistei 
craiovene, drept „un izvor important pentru cunoaşterea epocii 
fanariote, pentru că aici, ca şi în cronica lui Zilot Românul, 

53 „Arhivele Olteniei", nr. 29-30, pp. l 09-11 O. 
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.descrierea priveşte în mare parte 
evenimentele istorice petrecute în Oltenia 
pBnă la răscoala lui Tudor Vladimi
,CNcu"s4_ C. D. Fortunescu, sub pseu
donimul Fortunato, face o serie de 
p<1rtrete literare critice, lui N. Burlănescu
Alin (nr. 29-30 şi 32-33), Elenei Farago, 
~ftreia îi analizează volumele: Versuri 
(1906), Şoapte din umbră (1908), Din 
ttilna vechilor răspântii ( 1913), Şoaptele 
amurgului (1920), Nu mi-am plecat 
a,•mmchii (I 926), ori arată temeiurile pen
tru care, în l 937, poeta era distinsă cu 
l'rcmiul Naţional de poezie. Se scrie 
dci;pre activitatea literară a lui Emil 
<lfirleanu (nr. 41-42) şi Adolf de Herz, 
111t1bii foşti di-rectori ai Teatrului Naţional 
din Craiova; lui Gib. l. Mihăescu i se fac 
,i!onici_ pe . marginea volume~or La c. D. fortunescu 
C,randiflora ş1 Braţul Andromedei, precum 
,i la piesa Pavilionul cu umbre. Medalioane literare şi date noi 
nriupra vieţii şi activităţii sunt închinate şi lui G. D. Pencioiu (nr. 83-
HS), N. Mileu (nr. 71-73), Traian Demetrescu (nr. 83-85), Caton 
lheodorian (nr. 89-91 ), Eugen Constant (nr. 89-9 l) etc. 

Articole de istorie şi critică literară mai semnează, pe o perioadă 
tntinsă, şi Valentin Georgescu, pe marginea scrierilor lui Ion 
l>oogorozi (nr. 29-30), Nicolae Mileu (nr. 74-76), Ion Biberi (nr. 
'/\)-83). Profesorul craiovean, de limbă franceză, M. D. loanid 
1111nlizează Fenomenul 'Lovinescu în „Aqua forte" (nr. 119-124), 
(11co11ştientul în literatură (nr. 54-55), arătând influenţa filosofiei 
111mpra literaturii, definind inconştientul după Hartmann, Freud, P. 
.l1met, Bergson, ori Aspecte din fresca junimistă a lui E. Lovinescu. 
l'1r marginea volumului „ T. Maiorescu şi contemporanii lui" -
,ospectiv Alecsandri, Eminescu, Xenopol (nr. 125-130). Lui Nicolae 
Iorga i se publică textul integral al conferinţei ţinută în sala Teatrului 
Nu\ional, Oltenia în literatura românească (nr. I, p. 10-15), unde lra
ll!IIZă pe larg şi despre Nicodim, Emanoil Chinezu, revista „Ramuri". 

Vasile Mihăilescu comentează O scrisoare a lui Titu Maiorescu 
(11r. 69-70) şi publică amintirile Cum l-am cunoscut pe Alexa11dru 
Odobescu (nr. 74-76), evocând momente de la examenul de admitere 
l11 $coala non11ală superioară, unde era director renumitul scriitor. 

~4 „Arhivele Olteniei", nr. 74-76, pp. 286-301. 
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Rubrica de istorie şi critică literară are în vedere lumea literelor 
din întreaga rară. N. Mileu, de pildă, scrie despre Delavrancea î11 
lumina rampei (nr. 95-96), I. Minea - Câteva dale despre B. P 
Hasdeu ca profesor la laşi şi ceva despre Titu Maiorescu (nr. 79-
82), aducând corecturi volumului Amintiri de la Junimea a lui G. 
Panu; Ioan Neva evocă Din legăturile craiovenilor cu Gheorglw 
Bariţiu (nr. I 07-112) şi corespondenţa dintre Ion Maiorescu şi Gh 
Bariţiu (nr. 119-124); Lucian Predescu încredinţează revistei Date 
inedite asupra familiilor Creangă şi Ciubotariu (nr. 46-58) ş, 
articolul Un cronicar oltean: Mihail Moxa (nr. 53); Dem. D. 
Stoenescu este prezent cu anicolele: Poetul Nicoleanu la Craiova, 
Mormântul poetului Vasile Cârlova la Craiova - ambele în nr. I din 
1922, Jon Eliade Rădulescu la Craiova fn 1828 (nr. 1 O), Poetul N. 
Nicoleanu la Craiova în 1859 (nr. 18-19). 

La „Arhivele Olteniei" se observă şi unele preocupări de 
lingvistică, publicându-se cuvinte dialectale, în forma culeasă, făn1 
prea multe comentarii, prezentând şi astăzi interes istorico-filologic. 

„Mişcarea culturală" - rubrică permanentă în coloanele revistei 
înregistrează toate evenimentele cultural-artistice: activitatea 
aşezămintelor culturale (cămine culturale, biblioteci, muzee, 
expoziţii, spectacole concerte etc.). O atenţie deosebită este datll 
Muzeului de antichităţi şi bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman". 
Note şi articole mai dezvoltate despre arta plastică apar cu 
regularitate, publicul fiind informat asupra activităţii pictorilor ~i 
sculptorilor: Eusta\iu Stoenescu, Mircea Olarian, I. Negulescu, c; 
Teodorescu-Romanaţi, Anghel Chiciu, Severo Burada, Ioan Niţescu, 
lon Ţuculescu (încă pe când era elev al Colegiului naţional), Fredn 
Trybalsky, I. lacobescu, Schweitzer-Cumpăna, Horaţiu Dimitriu, D. 
Stoica, I. Stănccscu-Giovani, G. Billck, Severin, sau a titanului de lu 
Hobiţa - C. Brâncuşi. Aproape toate materialele apar sub semnătura 
Fortunato, pseudonimul directorului publicaţiei. 

Acelaşi Fortunato susţine o rubrică asupra activităţii muzicale 
craiovene, scriind despre concertele susţinute la Craiova de George 
Enescu (în cadrul a două asemenea concert.c marele muzician rom.în 
a fost sărbătorit şi de melomanii craioveni 55

), Cella Delavrancea, 
Lola Bobescu, Ştefănescu-Goangă, Traian Grozăvescu, Elenu 
Teodorini, C. Bobescu, Ion Vidu - nume de primă mărime în via1a 
muzicală a ţării. Sunt prezentate, pe larg, concertele societătilo, 
muzicale „Armonia" şi „Doina" din Craiova şi Turnu Severin ca şi 
ale altor societăţi din Lugoj, Caransebeş sau de peste hotare. Suni 
prczenta\i în cronici elogioase solişti de frunte ai vieţii muzicak 

~~ .,i\rhivclc Olteniei", nr. 56-58, p. 448. 
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ltRliene, care au concertat la Craiova: violonista Gioconda de Vito, 
Morta Barzetti, Luigi Maria Magistretti din Milano. 

Problemelor de învăţământ li se acordă o atenţie sporită de către 
redacţia „Arhivelor Olteniei", poate şi datorită faptului că 
lntemeietorii au fost în exclusivitate cadre didactice. Se publică 
micromonografia principalelor şcoli craiovene, date despre starea 
lnvAţământului din Oltenia şi Banat, integrarea acestuia şi contribuţia 
la dezvoltarea învăţământului din România. 

Publicaţia militează consecvent pentru înfiinţarea Universităţii 
qraiovene: Chestiunea unei Universităţi în Oltenia (nr. 95-96), 
{11văţământ universitar în Oltenia (nr. 125-130), Pentru o 
Universitate la Craiova (nr. 43-4-4), idei susţinute de intelectualitatea 
craioveană, de C. O. Fortunescu, I. Popescu-Spincni, de Ion Bianu, 
dnd era secretam! lui Gheorghe Ţi\eica, atunci vicepreşedinte al 
Academiei Române, de C. Rădulescu-Motru ş.a. 

Celor mai reprezentative figuri ale şcolii li se publică portrete 
morale: Ion Maiorescu, Gr. Pleşoianu, Petrache Poenaru, Mihail 
Slrajan, Elie Michăilescu, Ton Bombăcilă, Elie Georgescu etc. 

Trebuie remarcat la „Arhivele Olteniei" interesul pentru lucrările 
tic bibliografic ale unor personalităţi ca: Ion Bianu, Dan Simonescu, 
N. Georgescu-Tistu, C. I. Cardja, Barbu Theodorescu ş.a. 

Despre tipar şi presă pot fi găsite în fiecare număr al revistei date 
ti documente, de la prima tipografie a lui Constantin Lecca şi până la 
prestigioasa tipografie „Ramuri", a lui C. $. făgeţel, devenită 
Societate Anonimă. C. D. Fortunescu publică sub titlul Vechi 
1111blicaţii din Oltenia, lista periodicelor pe localităţi, mai detaliată, 
tlin care rezultă că, în comparaţie cu celelalte capitale de judeţ din 
Olienia, în Craiova au aRărut mai mult de 70% din publicaţii. 

Recenziilor de cărţi ş1 reviste li se acordă, de asemenea, un spaţiu 
Important. La redacţia publicaţiei soseau cărţi din toate domeniile. 
Alunei când publicaţiile Academiei întârziau să ajungă la redacţia 
„Arhivelor Olteniei", C. D. Fortunescu îşi arăta îngrijorarea către 
1 Dianu care, la rându-i, îi răspundea: ,,Mă mir cum s-a întrerupt 
trimiterea publicaţiilor istorice ale Academiei pentru anunţare şi 
u:ccnzii, întrucât «Arhivele Olteniei» este o adevărată şi nepreţuită 
l'Omoară pentru istoricii prezenţi şi viitori" 56

. 

Se ştie tă „Arhivele Olteniei" a fost apreciată încă de la început în 
presa vremii, pentru conţinutul valoros, pentru varietatea proble-
1111,lor abordate, pentru consecvenţa apariţiei, fiind revista cea mai 
Importantă din acest punct de vedere. 

s6 Scrisoarea lui I. Bianu către C. D. Forlunescu, Arhivele Statului 
l'1uiova, fond C. D. Fortunescu, inv. 105. 
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Revisia a fost recenzată elogios de mai 
toată presa românească a vremii. Şi-au 
exprimat păreri. Em. Bucu\a, Perpessicius, 
A. Sacerdo\canu, Em. Panaitescu, Gh. 
Ti\eiea, G. Yâlsan, Ion Bianu, I. Simionescu, 
Al. Lascarov-Moldovanu ş.a. Pentru Ramiro 
Ortit., ,,Arhivele Olteniei" reprezenta, ,,un 
adevărat model de revistă regională". 
„Junimea literară" considera „Arhivele 
Olteniei" în 1935 „exemplu de vigoare 
culturală ( ... ). Cele 78 de numere apărute au 
acumulat un material imens peste care nu va 
putea trece nici un cercetător". 

Din multitudinea publicofiilor româneşti C s N' lă .. 
ă . .. . . 

1 
. . . . 1co e~cu-

car~ au urm ~1~ apanpa ş1 conţmutu !cv1s1:1 Plopşor 
craiovene, citam doar pasa_,ul aparul 111 
„Convorbiri literare·', din august 1925: .,Revista aceasta, «Arhivck 
Olteniei», care este în al patrulea an al existen\ci sale, se afirmă din 
ce în cc mai mult ca una din cele mai serioase reviste de spcciali1at1• 
clin \ară. Dacă hărnicia şi priceperea conducerii va fi ajutată şi tk 
persevcren\ă, ea va deveni cu timpul unul din monumentele istont1 
noastre na\ionale şi culturale [ .. .]. Trecutul ci [al Olteniei, n.n,I 
interesându-ne deci îndeosebi priceperea cu care d-nii Laugier ~i 
Fortunescu îi conduc «Arhivele» merită recunoştinta tuturor acelorn 
ce simi româneşte". 

* 
O altă revistă de orientare tradi\ionalistă, intitulată .,suntt 

românesc", apare la 15 septembrie 1925, sub conducerea unu, 
comitet, format din C. S. Nicolăescu-Plopşor, N. I. I lercscu şi I 
Păunescu-Ulmu. Urmând un grafic de apari ie bilunară, cum :-.1• 
observă şi în subtitlu: ,,revistă literară 
bilunară", au văzut lumina tiparului numai ,SVFLfT 
şapte n.umcre. Ulti1_nu~ a~ăru~ I~ 15 ROMANESC 
deccmbnc 1925, cupnnzand şi o 111şl1111\are ""o'"""'~'"'l"'q"'~'''"lllrl/"•~; 
Către cititori, semnată de N. I. llerescu, prin "'~ .,, '~ .. 
care se anun\a contopirea revistei cu o altă 
publica\ie craioveană, de prestigiu: 
,.Năzuinţa" condusă de Al. Popescu-Telcga. 
Cele două publicaţii vor fuziona .sub 
denumirea de „Năzuinţa românească". lncă 
din primul număr, redactorii revistei 
„Suflet romfinesc" îşi precizează, prin 
editorialul Drumul nostru, semnat 
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