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Identitate socială şi simbol în
preistorie: piese de podoabă din
materii dure animale aparţinând
culturii Coţofeni descoperite
în sudul Transilvaniei
Diana-Maria SZTANCS
Corneliu BELDIMAN

Identité sociale et symbole dans
la préhistoire: pendeloques paléolithiques
et épipaléolithiques découvertes
en Roumanie
Résumé
L’étude propose une analyse morpho-technologique détaillée menée sur un
petit lot d’objets de parure travaillés en matière dure animale (dents de canidés,
défenses de sanglier, coquillage, bois de cerf). Ils ont été découverts dans trois
sites appartenant à la culture Coţofeni du Néolithique final de la Roumanie:
Cerişor – „Grotte Cauce“, dép. de Hunedoara (Montagnes Poiana Rusca, secteur Est) (CRC); Ohaba-Ponor – „Grotte de Bordu Mare“, dép. de Hunedoara
(Montagnes Orăştiei, secteur Sud-Ouest) (OPN) et Şeuşa – „Gorgan“, dép. de
Alba (SEG) (voir la carte, fig. 1). La plupart des pièces ont été découvertes dans
des contextes stratigraphiques bien précis. Trois pièces ont été récupérées
pendant les fouilles réalisées (opérées) entre 1997 et 1999 dans le site CRC par
Sabin Adrian Luca et Cristian Roman. Un objet provient des recherches
spéléologiques des années ’90 effectuées dans le site OPN par le Club «Proteus»
de la ville de Hunedoara. Les pièces de CRC et OPN sont conservées dans les
collections du Musée «Château des Corvins» de la ville de Hunedoara. Le site
SEG a livré 7 autres pièces, issues des fouilles des années 2000-2004 dirigées
par Marius-Mihai Ciută. Elles se conservent dans les collections de l’Université
«1 Décembre 1918», à la Faculté d’Histoire, d’Alba Iulia.
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L’ouvrage fait partie de la récente série d’articles et d’études qui ont pour
but la publication systématique des lots de l’industrie préhistorique des matières
dures animales et de la parure de Roumanie (voir la bibliographie). La
méthodologie générale est celle appliquée dans la thèse de doctorat de l’auteur
principal et elle est inspirée de la conception des Fiches typologiques de
l’industrie osseuse préhistorique, éditées par Henriette Camps-Fabrer. L’effectif
étudié compte 11 pièces. Les types présentés sont: les dents percées (4), les
pendeloques sur défense de sanglier et en bois de cerf (3), les rondelles sur
coquilles de lamellibranche (1) et matières premières (coquilles) en cours de
transformation (2), coquille de gastéropode fossile perforé (1) (voir le tableau).
Le Répertoire rassemble toutes les données portant sur les objets: état de
conservation, morphométrie, description intégrale-morphologie, étude technique
(les étapes du débitage, du façonnage, les traces d’utilisation – décelées à l’œil
nu et à binoculaire). L’étape technique du débitage est illustrée par l’application
des solutions techniques simples, comme la fracturation par percussion directe;
en ce qui concerne les coquilles on présente le cas (rarement attesté) de débitage
par percussion indirecte ou pression. Dans l’étape de façonnage et de finition on
a appliqué des procédés plus diversifiés que pour le débitage: l’abrasion
multidirectionnelle domine, tandis que la perforation (par préparation par
rainurage superficiel; par rotation alternative de deux cotés; par rotation
continue à l’aide du foret à main – sur les dents; par entaillage et excavation de
la spongiosa sur le bois de cerf; par pression ou percussion indirecte sur les
coquilles) permet d’aménager le dispositif d’attache. Les traces d’utilisation
décelées sont localisées souvent à la partie proximale (fracturation) et au niveau
des bords des perforations, qui ont l’aspect lustré et émoussé; on constate aussi
des fractures subies probablement durant l’utilisation. L’étude a permis le
recours en première au protocole d’analyse intégrale des objets de parure de
Roumanie datant du Néolithique final – la culture Coţofeni. La perle (ou
pendeloque) sur coquille fossile entière (CRC/VI 12, Conus fuscocingulatus)
témoigne de l’identification et de l’utilisation des ressources fossilifères de la
région par les hommes préhistoriques. Elle a probablement été recueillie dans
un gisement fossilifère localisé sur le territoire actuel de la ville de Hunedoara
ou du village de Roşcani, comm. Dobra, dép. de Hunedoara. On note aussi la
rareté des défenses entières de sanglier perforés et des pendeloques sur
fragments de défenses de sanglier. On exprime la réserve sur le type de la pièce
SEG/II 32, qui peut être une pendeloque mais aussi bien une pointe perforée sur
la partie proximale. Les objets sur coquilles de lamellibranches (Unio sp.) sont
aussi des apparitions rares parmi les parures de la culture Coţofeni; on a une
rondelle et deux valves en cours de transformation, dont l’une présente les traces
de débitage par percussion indirecte ou pression, indices claires sur la «chaîne
opératoire» de la fabrication. L’ouvrage propose la reconstitution du mode
d’attache des artefacts étudiés.
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1. Introducere
Studiul de faţă oferă analiza unui mic lot de materiale preistorice,
rezultat din cercetări recente întreprinse în trei situri aparţinând culturii
Coţofeni, dintre care două se află în arealul endocarstic hunedorean, iar
unul pe valea mijlocie a Mureşului (fig. 1).
Primul sit este Peştera Cauce (sau Peştera de la Cauce), plasată în
regiunea estică a Munţilor Poiana Ruscă, în apropierea satului Cerişor,
com. Lelese, jud. Hunedoara. Cercetările sistematice s-au derulat aici
între anii 1997 şi 1999, sub conducerea prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca
şi a lui Cristian Roman.
Al doilea sit este Peştera din Bordu Mare, situată pe rama sudvestică a Munţilor Orăştiei, pe teritoriul satului Ohaba-Ponor, com. Pui,
jud. Hunedoara. Explorări speologice au întreprins aici, în anii ’90,
membrii Clubul Speologilor «Proteus» din Hunedoara, condus de Marin
Baicoană.
Al treilea sit este plasat în aer liber şi se află pe teritoriul satului
Şeuşa, punctul „Gorgan“, com. Ciugud, jud. Alba. Cercetările
sistematice s-au derulat în perioada 2000-2005 sub conducerea dr.
Marius-Mihai Ciută.
Lucrarea prezentă se înscrie în seria abordărilor noastre recente
rezervate podoabelor preistorice descoperite în România. Într-o primă
formă de redactare, incluzând descoperirile din materiale diverse
(ceramică, materiale litice, materii dure animale) făcute pe teritoriul jud.
Hunedoara, ea a fost prezentată cu ocazia sesiunii de comunicări
ştiinţifice organizate de Muzeul «Castelul Corvinilor» din Hunedoara în
octombrie 2004; etalarea datelor în format PowerPoint, aferentă
comunicării, figurează pe website-ul Institutului pentru Cercetarea şi
Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European,
Universitatea «Lucian Blaga», Sibiu (http://arheologie.ulbsibiu.ro).
Parţial, rezultatele acestor cercetări s-au prezentat şi în studiul publicat
recent în paginile revistei Corviniana (Beldiman, Sztancs, 2005a;
Beldiman, Sztancs 2005b – cu bibliografia).
Exprimăm, şi pe această cale, mulţumirile noastre prof. univ. dr.
Sabin Adrian Luca, lui Cristian Roman şi lui Marin Baicoană, care ne-au
pus la dispoziţie pentru studiu materialele din peşterile hunedorene pe
care le-au cercetat.
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2. Contextul descoperirii
Peştera Cauce de la Cerişor (CRC) prezintă în sala principală un
consistent pachet de sedimente, de vârstă holocenă, nederanjat prin
intervenţii antropice mai vechi sau recente, din care s-au recuperat
numeroase vestigii de locuire preistorică. Au fost decelate, pe baze
stratigrafice, opt etape de ocupare, marcate printr-un număr
corespunzător de niveluri: • nivelul I, atribuit culturii Starčevo-Criş,
fazele IC – IIA; • nivelul II, atribuit culturii Turdaş; • nivelul III, atribuit
culturii Petreşti; • nivelul IV, atribuit culturii Tiszapolgár; • nivelul V,
atribuit culturii Bodrogkeresztúr; • nivelul VI, atribuit culturii Coţofeni; •
nivelul VII, atribuit culturii Wietenberg; • nivelul VIII, atribuit evului
mediu. Situl pluristratificat din Peştera Cauce este, până în prezent, cel
mai reprezentativ exemplu de locuire preistorică în mediul endocarstic
din estul Munţilor Poiana Ruscă, oferind cea mai consistentă şi variată
secvenţă de stratigrafie arheologică de tip cavernicol in situ din zonă. În
acelaşi timp, acest sit a oferit prilejul derulării analizelor complexe
multidisciplinare asupra materialelor recuperate, prin iniţierea colaborării
cu specialişti din diverse domenii (arheologi, speologi, geologi,
mineralogi, arheozoologi, cercetători specializaţi în tratamentul statistic al
datelor, în studiul IMDA şi al industriei litice etc.); rezultatele acestor
colaborări s-au concretizat în cele două volume al monografiei sitului,
recent editate, ca şi într-o serie de articole şi studii (Luca, Roman,
Diaconescu 2004; Luca, Roman, Diaconescu, Ciugudean, El Susi,
Beldiman 2005; Beldiman, Sztancs 2005a – cu bibliografia).
Peştera din Bordu Mare de la Ohaba-Ponor (OPN) este
binecunoscută pentru materialele de epocă paleolitică, foarte importante,
descoperite în anii ’50 de către colectivul condus de Constantin
Nicolăescu-Plopşor. Sondaje restrânse a executat în peşteră şi Alexandru
Păunescu în 1983, 1986 şi 1994, iar explorările speologice periodice din
anii ’80 şi ’90 au permis recoltarea altor materiale paleontologice şi
arheologice. Deasupra unui pachet de sedimente, cantonând resturi
consistente databile în paleoliticul mijlociu, se află un nivel subţire
atribuit paleoliticului superior (cultura aurignaciană), ca şi mai multe
niveluri de vârstă holocenă, documentând o locuire de slabă intensitate
(sezonieră) aparţinând culturilor Starčevo-Criş, Coţofeni şi celei de-a
doua epoci a fierului. Reamintim faptul că din nivelul databil în
paleoliticul superior s-a recuperat o piesă de podoabă unicat, cel mai
12

vechi artefact de acest fel cunoscut până acum pe teritoriul României
(canin de lup perforat). Între materialele atribuite culturii Starčevo-Criş,
fazele III-IV se numără fragmentele de vase ceramice şi o mărgea mare
confecţionată din valva scoicii de origine mediteraneană Spondylus
gaederopus. Din nivelul aferent locuirii Coţofeni s-a recuperat recent,
prin cercetările întreprinse de speologi, un pandantiv din corn de cerb
(Nicolăescu-Plopşor 1957; Păunescu 2001, p. 264-298; Luca, Roman,
Baicoană 1997; Sztancs, Beldiman 2004a; Sztancs, Beldiman 2004b).
În situl de la Şeuşa-„Gorgan“ (SEG) s-a pus în lumină existenţa a
două secvenţe de ocupare, aferente: a. unui facies cultural de mixtură,
Decea Mureşului cu elemente Tiszapolgár (faza B, finală); b. culturii
Coţofeni, subfazele IIIb-IIIc. Aceasta din urmă se manifestă cu două
etape de locuire distincte, decelate stratigrafic (notate cu siglele A şi B).
În cele 10 secţiuni şi suprafeţe excavate s-au explorat, parţial sau integral,
28 complexe: 12 locuinţe de suprafaţă (atribuite culturii Coţofeni: L1L12, dintre care L1, L4-5, L10, L12 aparţin etapei de locuire A, iar L2-3,
L6, L9 etapei de locuire B); 2 complexe rituale (atribuite faciesului Decea
Mureşului-Tiszapolgár: C1-C2); 14 gropi cu destinaţii diverse: pentru
fixarea suprastructurii construcţiilor, rituale, menajere, fântână? (2
atribuite faciesului Decea Mureşului-Tiszapolgár: G3, G14; 12 atribuite
culturii Coţofeni, etapa de locuire A: G1-G2, G4-G13). Dintre acestea, 7
complexe au livrat artefacte încadrabile în categoria industriei materiilor
dure animale. Materialele analizate provin din cercetările efectuate în
perioada 2000-2004 (Ciută, Gligor, Daisa-Ciută, Rabsilber, Kolbe 2005 –
cu bibliografia; Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005
– cu bibliografia).

3. Obiective. Metodologie
Studiul nostru îşi propune tratarea detaliată, exhaustivă, conform
unei metodologii unitare, care ia în considerare toate aspectele (materie
primă, procedee de fabricare, urme de utilizare, propuneri de reconstituire
a modului de ataşare etc.), a unei categorii de artefacte catalogate,
îndeobşte, în mod „tradiţional“ şi nejustificat, ca „descoperiri mărunte“ şi
tratate ca atare: este vorba de podoabele din materii dure animale (dinţi,
corn de cerb, cochilii de scoici).
În contextul mai larg al valorificării sistematice a descoperirilor
aparţinând industriei materiilor dure animale (IMDA) preistorice din
13

România, obiectiv urmărit de noi în ultimii ani (a se vedea bibliografia
extensivă în lucrarea Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii
dure animale descoperite pe teritoriul României: brăţări de os –
Beldiman, Sztancs 2005d, inserată în sumarul prezentului volum),
demersul de faţă urmăreşte să ofere o sinteză a datelor asupra podoabelor
din materii dure animale descoperite recent în trei situri aparţinând
culturii Coţofeni din spaţiul transilvan. Menţionăm faptul important că
această cultură nu a făcut, până de curând, obiectul unei analize
sistematice sub raportul IMDA. Materialele au rămas inedite sau au fost
publicate sumar în studii, articole şi în cele două monografii dedicate
culturii (Roman 1976; Ciugudean 2000). Testarea expresivităţii şi a
potenţialului informaţional al IMDA în cadrul culturii Coţofeni, stabilirea
parametrilor specifici ai comportamentului tehnologic al purtătorilor
acestei culturi se conturează, astfel, ca un alt obiectiv al abordării noastre,
în curs de derulare (Beldiman, Sztancs 2005a; Beldiman, Sztancs 2005b;
Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Sztancs 2005d; Beldiman, Ciută,
Sztancs 2005).
Studiul artefactelor se face în mod unitar, conform reperelor
metodologice actuale ale domeniului. Este aplicată clasificarea tipologică
şi protocolul de analiză propuse recent şi care au stat la baza elaborării
tezei de doctorat a autorului secundar (Beldiman 1999), ca şi a redactării
mai multor studii şi articole, unele foarte recente (Beldiman, Sztancs
2005d – cu bibliografia). Lotul IMDA de la SEG, format din 7 piese,
beneficiază de parametri care conferă studiului premise optime şi
conturează obiective finale majore, dintre care putem menţiona, şi cu
acest prilej, posibilitatea definirii unor repere specifice – metodologice,
tipologice, paleotehnologice, paleoeconomice, crono-culturale, la care să
se raporteze datele similare din alte situri, publicate sau inedite. Facem şi
specificarea că lotul IMDA de la SEG este, până acum, cel mai amplu
provenind dintr-o aşezare Coţofeni deschisă, studiat după metodologia
actuală a domeniului.
Materialele pe care le prezentăm beneficiază, în concluzie, de două
avantaje notabile; primul este provenienţa din contexte stratigrafice
precise; al doilea se referă la posibilitatea de acces direct şi de efectuare,
în consecinţă, a unor analize detaliate, vizând aspectele paleotehnologice.
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4. Repertoriu. Tipologia
Efectivul total avut în vedere numără 11 piese, repartizate pe cele
trei situri după cum urmează: Cerişor – „Peştera Cauce“: 3 piese;
Ohaba-Ponor – Peştera din Bordu Mare: 1 piesă; Şeuşa – „Gorgan“: 7
piese.
Grupele tipologice şi tipurile reprezentate sunt: • dinţii perforaţi (4);
• pandantivele (3); • rondelă perforată (1); • cochilii de scoici – materie
primă pentru rondele perforate (2); • cochilie de melc fosil perforată (1)
(vezi tabelul nr. 1).
Tabel nr. 1 Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii
Coţofeni descoperite recent în Transilvania: tipologia şi distribuţia
cantitativă pe situri.

Situl

Dinţi
perforaţi

CRC
OPN
SEG
Total

2
–
2
4

Tipuri şi efective
Rondelă
Pandantive
perforată şi
materii prime
–
–
1
–
2
3
3
3

Cochilie
perforată

Total

1
–
–
1

3
1
7
11

3.1. Dinţi perforaţi
• Doi canini inferiori de câine (CRC/VI 3-4, tip III A2 h) (fig. 2),
provenind de la acelaşi individ, descoperiţi în Peştera Cauce, nivelul
Coţofeni, păstraţi în colecţiile Muzeului «Castelul Corvinilor»
Hunedoara. Sunt exemplare întregi, în stare de conservare excepţională,
având lungimea de 36-37 mm. Suprafeţele pieselor sunt cele anatomice;
singura porţiune unde se constată intervenţia tehnică este baza părţii
apicale, unde s-a practicat câte o perforaţie bilaterală, de formă circulară
în plan şi bitronconică simetrică în profil, având pereţi concavi. Debitajul
se referă la prelevarea caninului din maxilarul inferior, probabil prin
fracturarea acestuia, folosindu-se metoda percuţiei directe; pe suprafeţe
nu se observă nici un fel de urme care să poată fi puse în legătură cu
extragerea prin alte procedee tehnice. Fasonarea ia în considerare
prepararea, pe ambele feţe, a porţiunii pe care urma să se execute
15

perforarea prin şănţuire axială/oblică superficială, cu ajutorul unui vârf
litic; scopul operaţiei a fost acela de a asigura fixarea vârfului cu care s-a
executat perforaţia, evitându-se derapajul acestuia, frecvent întâlnit în
cazul perforării pieselor mici, dure şi cu suprafeţe convexe; urmele
operaţiei au fost parţial eliminate prin realizarea perforaţiei respective. A
urmat perforarea bilaterală simetrică prin procedeul rotaţiei alternative a
unui vârf litic şi alezarea perforaţiei prin rotaţie rapidă. Operaţia a
conferit morfologia uniformă circulară perforaţiei şi a generat urme tipice
sub forma striurilor elicoidale pe pereţii concavi ai acesteia. Diametrul
exterior al perforaţiilor este de 5 mm, iar cel interior de 2 mm.
Urmele de utilizare sunt localizate pe suprafeţele rădăcinii (faţa
externă şi internă), care au aspectul tocit şi lustruit. Prin examinarea cu
lupa binoculară, pe aceste suprafeţe nu se constată existenţa striurilor
fine, scurte, dispuse aleatoriu. Urmele de tocire şi lustru sunt interpretate
ca generate, probabil, prin utilizarea caninului ca obiect de podoabă, fixat
prin suspendare pe o fibră oarecare, probabil fâşie de piele sau fir textil,
lată/cu diametrul de circa 2 mm, aşa cum sugerează diametrul interior al
perforaţiei. Acest mod de ataşare a determinat mişcarea continuă şi
frecarea artefactelor pe un suport textil sau de piele (probabil veşmânt).
Alte urme de folosire sunt localizate la nivelul perforaţiei, pe ambele feţe;
aceasta are conturul uşor deformat în jumătatea proximală (superioară) şi
puternic tocit, cu marginile rotunjite. Astfel de urme lipsesc pe restul
circumferinţei, care şi-a conservat aspectul obţinut prin perforare; este de
luat, astfel, în considerare ipoteza fixării verticale pe fir a piesei ca
element de colier – mărgea (Luca, Roman, Diaconescu 2004, p. 78, 238,
pl. VII/7-8; Beldiman 2004c; Beldiman, Luca, Roman, Diaconescu 2004,
p. 85-91, 469-475; Beldiman, Sztancs 2005e, p. 165, 239-240, pl.
XXXIV-XXXV).
• Canin inferior drept? de câine (SEG/II 16, tip III A2 h) (fig. 3),
descoperit în situl de la Şeuşa-„Gorgan“, în inventarul L5, păstrat în
colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia, Facultatea de
Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuire A. Este o piesă
fragmentară, cu lungimea iniţială de 33 mm şi cea păstrată de 31 mm;
lipseşte vârful coroanei, al cărei smalţ s-a exfoliat în vechime; iar
suprafeţele sunt afectate discontinuu de coroziunea rădăcinilor de plante
ierboase. Este un pandantiv sau element de colier, element de anfilaj cu
dispozitiv de fixare sub forma unei perforaţii proximale dispuse central.
Nu se constată urme de debitaj (extracţie din maxilar) şi de fasonare.
Înainte de realizarea perforaţiei s-a procedat la prepararea superficială a
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suprafeţelor prin abraziune axială şi transversală. Perforarea este
bilaterală asimetrică decalată, efectuată prin rotaţie rapidă (continuă) cu
ajutorul unui vârf litic fixat într-o tijă de lemn sau al sfredelului cu arc. Pe
pereţii perforaţiei se observă striuri elicoidale specifice. Diametrul
exterior al perforaţiei este de 4/3,5 mm, iar cel interior de 3,5/2 mm. Ca
urme de uzură remarcăm tocirea fină şi rotunjirea marginilor perforaţiei
(Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52,
pl. 7/SEG II 16).
• Canin superior drept? de porc mistreţ sau carnivor (SEG/II 14, tip
III A2 e) (fig. 4), descoperit în situl de la Şeuşa-„Gorgan“, în inventarul
L5, păstrat în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia,
Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuire A.
Este o piesă fragmentară, fracturată în vechime şi recent la partea
proximală – la nivelul perforaţiei, având lungimea anatomică de circa 50
mm şi cea păstrată de 38 mm. Suprafeţele sunt afectate discontinuu de
coroziunea rădăcinilor de plante ierboase. Nu se păstrează urme de
debitaj, iar fasonarea a fost superficială, urmărindu-se regularizarea
suprafeţei părţii proximale şi a părţii meziale prin abraziune oblică.
Amenajarea dispozitivului de suspendare s-a făcut prin perforare bilaterală simetrică, recurgându-se la rotaţie rapidă (continuă) cu ajutorul
sfredelului; striurile elicoidale specifice se observă pe pereţii perforaţiei;
aceasta este dispusă central la partea proximală: Nu se păstrează urme de
preparare prealabilă a suprafeţei pe care s-a amplasat perforaţia. Diametrul exterior al perforaţiei este de 4 mm, iar cel interior de 3,5 mm.
Urmele de utilizare se materializează în tocirea fină şi rotunjirea marginilor perforaţiei: Fracturarea accidentală la nivelul perforaţiei s-a produs
probabil în timpul utilizării (al fixării piesei pe fibră) (Beldiman, Sztancs
2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 14).
3.2. Pandantive
• Pandantiv pe fragment (perete) de canin de porc mistreţ (SEG/II
15, tip III B3) (fig. 5), descoperit în situl de la Şeuşa-„Gorgan“, în stratul
de cultură, păstrat în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba
Iulia, Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuire
A. Are formă generală curbă (anatomică), extremitatea distală ascuţită şi
perforaţie proximală. Suprafeţele sunt parţial modificate tehnic. Este o
piesă fragmentară, fracturată în vechime la partea proximală – la nivelul
perforaţiei, având lungimea păstrată de 48 mm; în rest, starea de
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conservare este foarte bună. Etapa debitajului a însemnat prelevarea
caninului din maxilar, probabil prin fracturarea acestuia din urmă
aplicându-se percuţia directă; a urmat prelevarea unui fragment de perete
al caninului prin şănţuire axială şi percuţie directă; marginile au contur
neregulat; marginea stângă poartă urmele operaţiei de şănţuire axială, iar
marginea dreaptă pe acelea ale fracturării prin percuţie directă. Fasonarea
a fost superficială, urmărind regularizarea suprafeţelor prin abraziune
axială şi oblică. Amenajarea dispozitivului de suspendare s-a făcut prin
perforare bilaterală asimetrică (mai amplă pe faţa superioară) prin rotaţie
rapidă (continuă) cu ajutorul unui vârf litic fixat într-o tijă de lemn sau al
sfredelului cu arc; striuri elicoidale specifice se observă pe pereţii
perforaţiei. Aceasta este dispusă excentric spre marginea dreaptă; nu se
observă urme de preparare prealabilă a suprafeţei de amplasare a
perforaţiei. Diametrul exterior al perforaţiei este de 3 mm, iar cel interior
de 2,5 mm. Urmele de utilizare sunt reprezentate de tocirea fină şi
rotunjirea marginilor perforaţiei, ca şi de fracturarea accidentală la nivelul
perforaţiei, probabil în timpul utilizării (al fixării piesei pe fibră)
(Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52,
pl. 7/SEG II 15).
• Pandantiv pe fragment (perete) de canin de porc mistreţ (SEG/II
32, tip III B3) (fig. 6), descoperit în situl de la Şeuşa-„Gorgan“, în
inventarul G7, păstrat în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918»
Alba Iulia, Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de
locuire A. Este o piesă întreagă, având lungimea de 71 mm, în stare de
conservare bună; pe feţe se observă depuneri discontinue de oxid de
mangan. Obiectul are formă generală trapezoidală asimetrică în plan şi
curbă (anatomică) în profil, cu margini curbe, partea distală tocită,
extremitatea distală ascuţită şi perforaţie mezio-proximală, dispusă uşor
excentric spre marginea dreaptă; suprafeţele sunt parţial modificate
tehnic. Debitajul s-a realizat prin prelevarea caninului din maxilar,
probabil prin fracturarea acestuia din urmă, aplicându-se percuţia
directă/despicarea; a urmat prelevarea unui fragment de perete al
caninului prin acelaşi procedeu al percuţiei directe/despicării. Fasonarea a
fost intensă; constatăm: modelarea extremităţii proximale prin retuşare
inversă; regularizarea superficială a feţei superioare şi a marginilor prin
abraziune axială şi oblică. Pe părţile respective se observă serii de striuri
dispuse axial, bine marcate, estompate prin tocirea produsă în timpul
folosirii. Perforaţia este asimetrică, mai amplă pe faţa inferioară,
executată bilateral prin rotaţie rapidă (continuă) cu ajutorul unui vârf litic
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fixat într-o tijă de lemn sau al sfredelului cu arc; striurile elicoidale
specifice se conservă pe pereţii perforaţiei, ele fiind estompate prin
acţiunea fibrei de ataşare (tocire/rotunjire margini şi pereţi); perforaţia are
formă ovală şi este dispusă uşor excentric spre marginea dreaptă; nu se
observă urme de preparare prealabilă a suprafeţei de amplasare a
perforaţiei. Diametrul exterior al perforaţiei este de 7/6,5 mm, iar cel
interior de 4/3,5 mm. Urmele de utilizare sunt localizate atât pe suprafeţe
şi margini (tocirea şi rotunjirea acestora), cât şi la nivelul perforaţiei
(tocirea şi rotunjirea marginilor şi a pereţilor acesteia în timpul utilizării –
al fixării piesei pe fibră. Tocirea intensă a părţii distale şi a extremităţii
distale poate indica însă şi utilizarea piesei ca unealtă (vârf pentru
perforarea pieilor?) atârnată la gât în timpul folosirii, ipoteză pe care nu o
excludem şi asupra căreia ne propunem a reveni cu alt prilej, pe baza
unor date recente din literatura internaţională (Beldiman, Sztancs 2005c;
Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 32).
• Pandantiv din corn de cerb (OPN/III 1, tip III B6) (fig. 7),
descoperit în Peştera din Bordu Mare de la Ohaba-Ponor, în nivelul de
locuire corespunzător culturii Coţofeni, păstrat în colecţiile Muzeului
«Castelul Corvinilor» Hunedoara. Piesa este întreagă, realizată pe
segment terminal de rază de corn de cerb (probabil rază de coroană),
având lungimea de 74 mm. În scopul conservării, artefactul a fost
acoperit cu un strat de lac. El prezintă o fisură de deshidratare axială
largă, în dezvoltare, care afectează feţele pe aproape toată lungimea lor.
Prelevarea segmentului respectiv (debitajul) s-a făcut prin percuţie
directă/cioplire oblică şi fracturare prin flexiune multiplă, generându-se la
partea proximală planuri oblice largi, pe care se observă urmele de impact
ale unei unelte litice (foarte probabil). Perforaţia este plasată central pe
partea proximală, fiind realizată bilateral prin îndepărtarea compactei,
recurgându-se la cioplire oblică în dublu sens, urmată de rotaţie
alternativă în spongiosa. Conturul exterior este oval neregulat, orientat
axial în plan; pereţii sunt largi oblici, purtând urme de cioplire nete;
conturul interior este oval simetric. Diametrul exterior al perforaţiei este
de 17/13 mm, iar cel interior de 7/6 mm. Nu se observă urme de utilizare
datorită aplicării stratului de lac. Dimensiunile indică rolul funcţional de
piesă de podoabă – pandantiv fixat axial. Este vădită intenţia de
exploatare estetică a morfologiei ascuţite specifice segmentului terminal
al razelor de corn de cerb (Luca, Roman, Baicoană 1997, p. 17, 26, pl.
I/1; Beldiman, Sztancs 2005a, p. 55, 78, fig. 9).
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3.3. Rondele
• Rondelă pe fragment de valvă de scoică de apă dulce Unio sp.
(SEG/II 17, tip III E4) (fig. 8), descoperită în situl de la Şeuşa-„Gorgan“,
în stratul de cultură, păstrată în colecţiile Universităţii «1 Decembrie
1918» Alba Iulia, Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc,
etapa de locuire A. Piesa este păstrată fragmentar; lipsesc mici porţiuni
ale circumferinţei, exfoliate recent; forma sa este ovală neregulată. Ea
reprezintă un element de anfilaj făcând parte, probabil, dintr-un colier, cu
dispozitiv de fixare pe fir sub forma unei perforaţii dispuse central.
Diametrul piesei este de 22/20,5 mm. Suprafeţele păstrează aspectul
anatomic nemodificat tehnic; circa 1/3 din circumferinţă este constituită
de marginea anatomică a valvei, prezervată special în acest scop în timpul
operaţiei de debitaj şi fasonare; restul circumferinţei are contur sinuos,
rezultat prin debitaj şi fasonare. Perforaţia are contur neregulat rezultat în
urma aplicării procedeului de perforare prin percuţie indirectă sau
presiune cu ajutorul unui vârf (litic sau de os). Debitajul s-a realizat prin
prelevarea (decuparea) unui fragment de valvă probabil prin percuţie
indirectă sau presiune aplicată succesiv cu ajutorul capătului unei lame
litice; piesa următoare (valvă) ilustrează elocvent aplicarea acestui
procedeu, prin perforaţia liniară specifică păstrată. Fasonarea a urmărit
regularizarea marginilor prin abraziune axială şi oblică. Amenajarea
centrală a dispozitivului de suspendare s-a făcut prin perforare de pe faţa
superioară, recurgându-se la percuţie indirectă sau presiune, cu un vârf
litic sau de os; aşa cum s-a subliniat deja, marginile de morfologie
neregulată specifică indică recurgerea la o asemenea soluţie tehnică.
Diametrul perforaţiei este de 5/4,5 mm. Urmele de utilizare nu sunt
decelabile (Beldiman, Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p.
30-31, 52, pl. 7/SEG II 17).
• Valvă de scoică de apă dulce Unio sp. perforată (SEG/II 33, tip V
A2 c) (fig. 9/1, 3), descoperită în situl de la Şeuşa-„Gorgan“, în
inventarul G7, păstrată în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918»
Alba Iulia, Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de
locuire A. Piesă întreagă; lipsesc mici porţiuni ale circumferinţei şi
suprafeţei externe, exfoliate recent. Valvă de formă ovală neregulată, cu
morfologia anatomică în bună parte nemodificată, având diametrul de
48,5/28 mm; perforaţia are o lungime de 12 mm, lăţimea maximă de 1,5
mm şi lăţimea minimă de 0,5 mm. Ca urme de intervenţie tehnică
prezintă o perforaţie liniară, plasată excentric transversal. Piesa folosea
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drept materie primă pentru extragerea fragmentelor în vederea
confecţionării rondelelor/ mărgelelor discoidale plate perforate central.
Perforaţia de formă liniară are contur neregulat, rezultat în urma aplicării
procedeului de perforare prin percuţie indirectă sau presiune, probabil cu
ajutorul extremităţii unei lame litice. Debitajul se referă la prelevarea
(decuparea) unui fragment de valvă probabil prin percuţie indirectă sau
presiune, aplicată succesiv cu ajutorul capătului unei lame litice pe
suprafaţa interioară a valvei; în urma aplicării acestui procedeu a rezultat
perforaţia liniară specifică păstrată, având margini de contur neregulat,
datorită microdesprinderilor produse prin şocul de impact (Beldiman,
Sztancs 2005c; Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31).
• Valvă de scoică de apă dulce Unio sp. perforată (SEG/II 34, tip V
A2 c) (fig. 9/2), descoperită în situl de la Şeuşa-„Gorgan“, în inventarul
G7, păstrată în colecţiile Universităţii «1 Decembrie 1918» Alba Iulia,
Facultatea de Istorie. Aparţine subfazelor IIIb-IIIc, etapa de locuire A.
Piesa este întreagă; lipsesc mici porţiuni ale circumferinţei şi suprafeţei
externe, exfoliate recent. Valva are formă ovală neregulată, cu morfologia
anatomică în bună parte nemodificată. Diametrul ei este de 66/33 mm. Nu
prezintă urme de intervenţie tehnică; probabil servea drept materie primă
pentru extragerea fragmentelor în vederea confecţionării rondelelor/
mărgelelor discoidale plate perforate central (Beldiman, Sztancs 2005c;
Beldiman, Ciută, Sztancs 2005, p. 30-31).
• Cochilie întreagă de Conus fuscocingulatus perforată (CRC/VI
12, tip III C1) (fig. 10), descoperită în Peştera Cauce, în nivelul Coţofeni,
păstrată în colecţiile Muzeului «Castelul Corvinilor» Hunedoara. Cochilie
fosilă aproape întreagă provenind, foarte probabil, dintr-un punct fosilifer
aflat în regiune, fie cel de la Buituri, fie din zona satului Roşcani, com.
Dobra. Suprafeţele sunt în stare de conservare foarte bună, permiţând
observarea tuturor urmelor care au determinat modificări ale parametrilor
anatomici. Marginea este fracturată integral recent. Lungimea piesei este
de 36 mm. Pe suprafaţa anatomică, uşor convexă, a părţii proximale se
observă două perforaţii. Prima dintre ele este plasată spre margine, are
formă subcirculară pe faţa superioară şi pereţi concavi; pe faţa inferioară
este foarte îngustă, având contur oval asimetric; parametrii săi morfometrici o exclud din categoria intervenţiilor tehnice, de natură antropică şi
indică originea taphonomică – produsă de organisme litofage; astfel de
cazuri sunt semnalate şi pe alte cochilii culese din punctul fosilifer de la
Buituri. A doua perforaţie este plasată central, are formă circulară în plan
şi tronconică în profil, mai largă pe faţa inferioară, cu marginile rotunjite;
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ea a fost realizată prin rotaţie alternativă în vederea transformării piesei în
obiect de podoabă (mărgea sau pandantiv). Diametrul exterior al
perforaţiei este de 4 mm, iar cel interior de 2,5 mm. Pe suprafaţa
exterioară a extremităţii distale se observă urme de tocire, produse
probabil în timpul purtării, prin frecarea piesei pe suport textil sau de
piele (veşminte?). Fixarea se făcea axial cu capete libere (mărgea) sau
axial cu nod (pandantiv) (Baicoană 1999, p. 28-29, fig. 3a; Luca, Roman,
Diaconescu 2004, p. 78, 237, pl. VI/3; Beldiman, Sztancs 2005a, p. 49,
77, fig. 8).

5. Analogii. Concluzii
În cazul culturii Coţofeni, dinţii perforaţi (canini, incisivi) provenind
de la specii vânate (cerb) sau domestice (câine, bovine), ca şi
pandantivele realizate pe fragmente de canini (defense) de mistreţ sunt
apariţii relativ frecvente în siturile micilor comunităţi pastorale din
mediul montan; în acest sens, putem cita ca analogii descoperirile de la
Băile Herculane-„Peştera Hoţilor“ (Roman 1976, p. 152, pl. 52/19-39;
Ciugudean 2000, p. 258, pl. 132).
Ca element de paleotehnologie reţinem recurgerea la perforarea
bilaterală foarte precisă, realizată cu sfredelul, un caz ilustrativ fiind acela
al caninilor de câine din Peştera Cauce, remarcabili şi prin starea de
conservare foarte bună. Notăm raritatea caninilor întregi de mistreţ şi a
pandantivelor din aceeaşi materie primă, piesa de la Şeuşa contribuind, în
acest sens, la îmbogăţirea repertoriului descoperirilor, cu rezerve asupra
piesei SEG/II 32, care putea avea şi rolul funcţional de vârf (perforator
pentru piele?).
O situaţie specială (prima de acest fel cunoscută de noi) este
prezenţa rondelei de valvă de scoică; piesele de acest tip sunt frecvente,
între altele, în culturile Cucuteni şi Decea Mureşului (Sztáncsuj 2004;
Sztáncsuj 2005 – cu bibliografia; adresăm şi cu acest prilej mulţumiri
colegului Sztáncsuj Jószef Sándor pentru datele suplimentare furnizate cu
multă amabilitate şi accesul la conţinutul studiului în manuscris).
Materialele de la Şeuşa documentează şi etapele tehnologice ale
confecţionării acestor piese de podoabă, prin prezenţa a două valve, una
abandonată în faza incipientă de prelucrare – SEG/II 33, debitaj prin
perforare, iar alta întreagă – SEG/II 34 (Beldiman, Ciută, Sztancs 2005,
p. 30-31, 52, pl. 7/SEG II 17).
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O situaţie, de asemenea, rară este documentată printr-o altă
descoperire, efectuată, de această dată, în Peştera Cauce: este vorba de
utilizarea timpurie a resurselor fosilifere locale în procurarea materiei
prime necesare confecţionării podoabelor. Ne referim, concret, la cazul
folosirii cochiliei de Conus fuscocingulatus pentru realizarea unui
element de anfilaj (unic, de tipul pandantivului sau de colier, de tipul
mărgelei); pentru acest caz nu am identificat analogii în literatura
consultată (Beldiman, Sztancs 2005a, p. 49, 77, fig. 8).
Considerăm, în încheiere, că datele etalate au valoare ilustrativă
pentru structura specifică a inventarului podoabelor culturii Coţofeni,
definit acum mai clar pe baza criteriilor tipologice actuale. De asemenea,
se ilustrează concret unele repere ale fenomenului paleotehnologic legat
de prelucrarea IMDA în cadrul culturii menţionate, datele etalate putând
deveni un punct de referinţă pentru studiile viitoare în acest domeniu.
Aportul IMDA la elucidarea unor aspecte paleotehnologice şi a unor
manifestări simbolice ale culturilor preistorice este ilustrat concludent şi
prin analiza materialelor provenind din aşezările culturii Coţofeni
cercetate recent în regiunile intracarpatice, demers ale cărui prime
rezultate coerente au fost prezentate cu prilejul de faţă.
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Identité sociale et symbole dans la
préhistoire: pendeloques
paléolithiques et épipaléolithiques
découvertes en Roumanie
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Identitate socială şi simbol în preistorie:
piese de podoabă din materii dure
animale aparţinând culturii Coţofeni
descoperite în sudul Transilvaniei
Abstract
The paper proposes an extensive approach (repertory, typology,
technology, radiocarbon dates etc.) to 8 very old pieces of adornment (pendants)
dating from the Eastern Gravettian and Epigravettian from this part of Europe.
The six objects attributed to the Eastern Gravettian are made of stone (3) and
bone (3). The exhaustive systematic analysis of traces has allowed for the first
time the restitution of „chaîne opératoire“ of the manufacture of the bone
pendant from Mitoc and the engraving of the sophisticated decoration of the
bone pendant from Ţibrinu. This last object is unique for this part of Europe. The
two Epigravettian pendants (one simple in bone and the other decorated in reddeer antler) were recuperated from the shelter Dubova – Cuina Turcului. The
study contributes essentially to the definition in present terms of the typology and
technology of a very old adornment from Romania as a material expression of
the first spiritual manifestations of hunter-gatherer communities, allowing to
integrate the data of the phenomenon into the European context.
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Introduction: but, méthodes, matériel
En dépit des recherches archéologiques qui se sont déroulées
systématiquement depuis un demi-siècle dans des dizaines de grands sites
de plein air ou dans des grottes du Paléolithique supérieur en Roumanie,
les découvertes qui concernent le domaine de l’art mobilier et celui de la
parure pour cette partie de l’Europe se sont avérées rares, voire
exceptionnelles.
L’ouvrage présent propose une approche extensive sur les objets
paléolithiques et épipaléolithiques de parure en Roumanie, respectivement les pendeloques en matières minérales et en matières dures
animales. Il s’agit d’un premier essai de synthèse sur les découvertes
paléolithiques (Gravettien oriental, environ 25 000 – 13 000 BP) et
épipaléolithiques (Épigravettien, environ 12 000 – 10 000 BP) de ce pays.
La démarche a pour but l’essai d’intégration des aspects actuels de
la recherche dans le domaine (répertoire, typologie, technologie), en
appliquant les modèles inspirés des Fiches typologiques de l’industrie
osseuse préhistorique (Camps-Fabrer, 1991) et utilisant les résultats des
approches roumaines récentes. Ainsi peut-on essayer de définir les
premières manifestations de ce phénomène dans les Carpates et dans le
bassin inferieur du Danube et de retracer les grandes lignes de l’évolution
paléotechnologique et chronoculturelle du domaine (Beldiman, 1999;
Beldiman, 2001a, 2001b, 2003a, 2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2004a,
2004b).
Le lot étudié et/ou discuté comporte 8 objets, ce qui représente la
totalité de l’effectif connu jusqu'à présent. Cependant il faut préciser
qu’actuellement au sujet de la parure paléolithique et épipaléolithique de
Roumanie, on dispose encore d’informations de valeur inégale, ce qui
affecte, sans nul doute, la validité des conclusions complètes sur le
phénomène étudié. En premier lieu, certains objets sont bien repérés
stratigraphiquement et chronologiquement et disponibles pour un examen
complet par des moyens optiques ordinaires, y compris à la loupe
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binoculaire – ce qui a déjà été fait. Ensuite, on a des découvertes
anciennes ou récentes, relativement peu ou plus accessibles à l’examen
direct mais publiées, en bénéficiant de descriptions plus ou moins
détaillées et illustrées. Enfin, il existe des situations où les artefacts sont
seulement signalés dans les publications diverses ou brièvement décrits
sans dessins ni photos.
Nous considérons que la présente démarche s’avère utile et très
nécessaire, dans les conditions où les découvertes paléolithiques et
épipaléolithiques d’art et de parure de Roumanie, malgré leur petit
nombre, constituent l’expression matérielle d’un phénomène distinct dans
l’espace envisagé. De même, les artefacts en discussion ont sans aucune
doute une grande importance documentaire au niveau régional
(Beldiman, 1999, 2001a, 2001b, 2003c, 2003d et 2003e). Mais en dépit
de cette évidence, les documents de l’art des origines et de parure
provenant de Roumanie sont encore absents ou méconnus dans les
ouvrages de synthèse récents roumains ou internationaux (Bosinski,
1990; Kozlowski, 1992; Djindjian, Kozlowski et Otte, 1999; Cârciumaru,
1999; Păunescu, 1999a, 1999b, 2000 et 2001). En même temps, quelques
démarches roumaines récentes sur l’art mobilier ne visent que les aspects
généraux (répertoire, description, analogies etc.), sans aborder
systématiquement les aspects paléotechnologiques généralement lié à ce
phénomène et spécialement à la parure (Cârciumaru, Mărgărit, 2002;
Cârciumaru, Mărgărit et al., 2003a et 2003b et l’ouvrage dans ce volume;
Chirica, 1996; Mărgărit, 2003).

Paléolithique supérieur (N total = 6)
Les découvertes attribuées au Paléolithique supérieur proviennent de
3 sites, appartiennent au Gravettien oriental, dont une en grotte et deux en
plein air – terrasse; ils sont localisés en Moldavie, en Dobroudja et en
Olténie. L’effectif total compte six objets, travaillés en matériaux
lithiques (3) et osseux (3) (fig. 1; tabl. nos 1-2 et graph. nos 1-2).
Gravettien (N total = 6)
Boroşteni (BRS, N = 3)
Le site en grotte de Boroşteni – „Peştera Cioarei“, comm. de
Peştişani, dép. de Gorj (partie nord de l’Olténie) (fig. 1) est déjà bien
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connu par sa riche séquence d’occupation moustérienne à plusieurs
couches (Cârciumaru, 2000). En contraste, la couche O, attribuée au
Gravettien orientale, relate une occupation assez faible; malgré cela elle a
déjà livré, à deux reprises, 7 divers objets de parure. À l’occasion des
fouilles de 1995 dirigées par Marin Cârciumaru sur une surface
approximative de 75 cm2, on a récupéré les trois premiers artefacts, parmi
lesquels se trouvent deux pendeloques; il faut y ajouter une perle sur
fragment de stalactite, récupérée ultérieurement lors du tri des restes
paléofauniques. Les donées qui suivent sont fournies par les études
publiées. D’abord il s’agit d’une pendeloque de type long en grès
marneux silicifié, décorée, entièrement façonnée (53 x 19 x 7 mm;
diamètre de perforation: 5 mm) (fig. 2, n° 1; fig. 3). Elle a une forme
générale triangulaire allongée. Le décor est constitué par 10 encoches
courtes parallèles et perpendiculaires sur le bord gauche, 2 sur l’extrémité
proximale et par 5 lignes obliques parallèles continues gravées sur
presque le tiers des deux faces et sur le bord droit (fig. 3, n° 3). Les lignes
ont des sections en V dissymétrique. Il semble que les surfaces ont été
préparées par raclage axial et oblique. La perforation proximale a une
forme parfaitement circulaire et un profil biconique, ce qui indique
l’application bilatérale de l’opération probablement par rotation complète
(l’alésage y compris) (fig. 3, n° 5).
La deuxième pendeloque a été travaillée sur une phalange d’Ursus
spelaeus, perforée vers son extrémité distale (diamètre: 5,5-6 mm) (fig. 2,
n° 2; fig. 4, nos 1-3). La perforation a des caractéristiques tout à fait
identiques à celles du moyen de suspension de la pendeloque en grès, ce
qui peut soutenir éventuellement, à notre avis, l’hypothèse de la
fabrication par le même individu (fig. 3, n° 3) (Cârciumaru, Otte et al.,
1996; Cârciumaru, Dobrescu, 1997, p. 57-59; Cârciumaru, 2000).
Les fouilles de 1996 ont mis à jour dans la même couche O trois
autres objets de parure. Parmi eux se trouve une petite pendeloque ayant
la forme d’un bâtonnet de section carrée, réalisée en „pierre noire“
probablement par raclage axial (longueur: 7 mm; diamètre des extrémités:
4,5 et 7 mm) (fig. 2, n° 3; fig. 4, n° 4). L’objet est décoré de quatre sillons
transversaux parallèles profonds à section en U dissymétrique et en V,
obtenues probablement par sciage transversal, dont un placé sur la partie
proximale (et assimilé à un aménagement de suspension de type „à
gorge“) et les trois autres sur la partie distale (Cârciumaru, Dobrescu,
1997, p. 57-59; Cârciumaru, 2000).
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Les données radiométriques de la couche O indiquent un âge
compris entre 25 900 ± 120 BP (GrN-15051) et 23 570 ± 230 BP (GrN15050) (Cârciumaru, Dobrescu, 1997, p. 61; Cârciumaru, 2000).
Mitoc (MMG, N = 2)
La station de plein air de Mitoc – „Malul Galben“, dép. de Botoşani
(Moldavie, partie nord-est du pays) est localisée sur la rive droite de la
rivière Prut; il s’agit d’un des plus importants sites paléolithiques de
Roumanie (Chirica, 2001) (fig. 1). À l’occasion des fouilles de 1981 de
Vasile Chirica, on a récupéré dans le complexe 27 du niveau gravettien I
(le plus ancien) une pendeloque calcaire entièrement façonnée (34 x 34 x
8 mm; diamètre de la perforation: 3/4 mm) (fig. 2, n° 4; fig. 5). Elle a une
forme ovoïdale irrégulière et porte sur les deux faces façonnées
préalablement par raclage un décor composé de lignes gravées droites et
courbes disposées radialement ayant la section en U et en V
dissymétrique; sur le pourtour, on observe des encoches parallèles
perpendiculaires courtes (fig. 5, nos 2, 4). Selon l’ampleur variable de la
profondeur des lignes gravées, le décor des faces a été gravé du centre
vers l’extérieur. Chirica envisage l’hypothèse selon laquelle sur la face
supérieure, on peut avoir à faire à une représentation schématisée d’un
cervidé et sur la face inférieure à celle d’un bovidé (Chirica, 1983). À
notre avis il est difficile d’argumenter une telle interprétation, le décor
étant dominé par la géométrisation (fig. 6). La perforation proximale
ovale en plan et biconique en profil a été réalisée par rotation alternative
bilatérale (fig. 5, n° 2). L’âge du niveau I est estimé à 27-28 ka – 26 700
± 1 040 BP (GX-9418); 27 150 ± 750 BP (GrN-12635); 27 500 ± 600 BP
(OxA-1778); 28 910 ± 480 (GrN-12636) (Chirica, 1989; Păunescu,
1999b, p. 149-152).
Dans le même site les recherches belgo-roumaines de 1993 ont
conduit à la découverte au niveau IV (le plus récent) d’un deuxième
pendeloque de type droit, travaillé sur éclat diaphysaire d’os long de
grands herbivores et non décoré (45 x 19 x 8 mm; diamètre de la
perforation: 4/5-8/10 mm) (fig. 2, n° 5; fig. 7). Les étapes probables de la
fabrication ont comporté le débitage par percussion lancée et le
façonnage intégral par raclage des faces et entaillage ou sciage
transversal pour modeler les extrémités. L’examen systématique des
surfaces à la loupe binoculaire (au moment de la réalisation de l’étude –
1995 – une première pour un objet de parure provenant de Roumanie, à
voir Otte, Beldiman, 1995; Otte, Chirica et al., 1995) a permis de déceler
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les traces claires de façonnage par raclage axial et oblique des surfaces et
des bords (fig. 8). La perforation proximale ovale en plan et biconique en
profil a été aménagée bilatéralement par rotation alternative et alésage par
grattage à l’intérieur (fig. 9, nos 2-3); avant d’entamer la perforation le
secteur correspondant de la face supérieure a été aménagé par raclage
axial et oblique. L’étude poussée de l’artefact a permis la proposition de
reconstitution du schéma opératoire de la fabrication (fig. 10). Les traces
d’utilisation sont le lustrage et l’émoussement des bords de la perforation,
ainsi que de la partie proximale située au-dessus de la perforation (fig. 89). L’âge du niveau IV est estimé à 19-20 ka – 19 910 ± 990 BP (GX8724); 20 945 ± 850 BP (GX-8503) (Otte, Chirica et al., 1995; Otte,
Beldiman, 1995; Păunescu, 1999b, p. 149-152).
Ţibrinu (TBR, N = 1)
À Ţibrinu, comm. de Mircea Vodă, dép. de Constanţa (partie ouest
de Dobroudja, au sud-est du pays) (fig. 1) au bord d’un lac aménagé sur
un ruisseau, Eugen Mihai a découvert en 1993 un petit site de plein air
ayant deux niveaux d’occupation, attribués à une étape évoluée du
Gravettien oriental; à cette occasion, on a trouvé, dans les sédiments de la
falaise écroulée, deux objets d’art en matières dures animales, associés
avec des outils gravettiens en silex. Le sondage de 1996 effectué par
Alexandru Păunescu a établi la succession stratigraphique et a permis, en
même temps, de récolter un inventaire archéologique significatif en plan
typologique et chronoculturel (outillage lithique, restes de débitage et de
macrofaune). L’auteur du sondage accepte, hypothétiquement,
l’attribution des objets d’art au niveau I, où les restes squelettiques sont,
comme les objets en discussion, préservés en conditions meilleures que
celles du niveau II. Un des objets, entièrement façonné, est une
pendeloque de type long, droite, prise sur éclat diaphysaire d’os long d’un
grand herbivore – probablement Bos sp./Bison priscus (85 x 18/20 x
5,3/10,3 mm; diamètre de la perforation: 5/10 mm) (fig. 2, n° 6; fig. 1114). Il s’agit d’une des plus belles pièces d’art paléolithiques connues
avant cette date dans cette partie de l’Europe. La fabrication a réclamé,
très probablement, les étapes opératoires décelées dans le cas d’une autre
pendeloque gravettienne en os, celle provenant de Mitoc – „Malul
Galben“ (voir supra, fig. 10): débitage par percussion lancée et façonnage
par raclage et entaillage. Le moyen de suspension est une perforation
proximale, presque circulaire en plan et biconique en profil, aménagée
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bilatéralement par rotation alternative et alésage par rotation (fig. 12). Les
traces d’utilisation sont le lustrage et l’émoussement des bords de la
perforation, ainsi que de la partie proximale située au-dessus de la
perforation (fig. 12). Sur la face supérieure, légèrement convexe, on a
réalisé par gravure, sciage transversal et entaillage un décor géométrique
complexe, composé de 64 lignes rectilignes: des verticales, courtes ou
longues, des horizontales courtes et des obliques (qui dominent
numériquement) (fig. 13). Les lignes, gravées profondément, ont la
section concave, en V symétrique et dissymétrique (fig. 12). Cet
ensemble d’éléments graphiques linéaires est structuré en trois colonnes
(est remplie d’un motif en zigzag dont chacune) et deux groupes, placés
symétriquement sur les parties proximale et distale et composées de deux
lignes horizontales ete 3 lignes courtes verticales (sur la partie
proximale), respectivement 9 lignes courtes verticales (sur la partie
distale); l’intention d’obtenir une double symétrie du décor est manifeste
(axiale/verticale et horizontale). Tout à la fois, on observe une
distribution quantitative égale des éléments graphiques sur les deux
colonnes latérales (18 lignes obliques). L’articulation (association,
syntaxe) des éléments graphiques à trois niveaux distincts (primaire,
secondaire et tertiaire/final) est illustrée en fig. 13. L’examen intégral des
surfaces fâit en utilisant à l'aide de la loupe binoculaire a permis de
proposer la reconstitution des étapes opératoires de réalisation du décor
gravé (fig. 14), qui exprime, finalement, une identité mentale et constitue
une marque technoculturelle distincte, qui se prête dès maintenant à des
analyses comparatives en contexte plus large. L’estimation de l’âge
absolu sur des bases radiométriques indique pour le niveau I une date de
18 350 ± 200 BP (GrN-23073) et pour le niveau II une date de 13 760
± 170 BP (GrN-23074) (Păunescu, 1999a, p. 44-47; Beldiman, 2003a).

Épipaléolithique
Les deux pendeloques attribuées à l’Épipaléolithique,
respectivement à l’Épigravettien (ou Tardigravettien d’aspect/de type
méditerranéen, selon la dénomination proposée par Alexandru Păunescu;
Păunescu, 1989, 2000 et 2001) proviennent du grand abri sous roche de
Dubova – „Cuina Turcului“, placé dans la partie sud-ouest du pays dans
la région des Portes de Fer au bord gauche du Danube (dép. de
Mehedinţi) (fig. 1; tabl. nos 1-2; graph. nos 1-2). Le site a livré un lot
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d’artefacts relativement important, comptant plus de 110 objets de parure
divers; les dents percées et le coquillage percé dominent nettement
l’effectif (Beldiman, 2004b). Il faut rappeler que tous les matériaux
archéologiques de ces sites ont, entre autres, de fortes ressemblances avec
les découvertes de l’Italie (Romanellien) et de France (Magdalénien final
et Azilien). Parmi les artefacts en trouve aussi de belles séries d’objets
utilitaires et non utilitaires en os et en bois de cerf décorés de motifs
géométriques gravés; il s’agit, en effet, du plus consistant lot d’objets
d’art de l’Âge de la Pierre en Roumanie (Beldiman, 1999; Beldiman,
2001a; Boroneanţ, 1969, 1970 et 1996; Păunescu, 2000).
Épigravettien (N total = 2)
Pendeloques (N = 2)
Dubova (DCT, N = 2)
Les fouilles dans l’abri sous roche de Dubova – „Cuina Turcului“,
comm. de Plavişeviţa, dép. de Mehedinţi dirigées par Vasile Boroneanţ
en 1964 et par Alexandru Păunescu en 1965-1969 ont mis à jour
l’existence des deux consistantes couches attribuées à l’Épigravettien
datées de la fin du Tardiglaciaire et du début du Postglaciaire: niveau I à
la fin du Bölling – Dryas II; niveau II au Dryas III. La riche industrie des
matières dures animales inclut, entre autres, un important inventaire
d’objets de parure et d’art. Parmi ces artefacts on retrouve une petite
pendeloque intégralement conservée (25 x 20,5 x 4 mm; diamètre de la
perforation: 3,5/5 mm) issue de la couche II. Elle a une forme générale
rectangulaire et une section plano-convexe, travaillée sur éclat
diaphysaire d’os long probablement de grand herbivore (fig. 2, n° 7; fig.
15). La face supérieure a conservé la surface anatomique (face périostale)
non modifiée par l’intervention technique, tandis que la face inférieure
porte des traces irrégulières bien marquées de raclage axial (fig. 15, nos 12, 5-6). Les extrémités ont été modelées par sciage transversal sur la face
inférieure suivi d’une fracturation par flexion (fig. 15, nos 3-4). La
perforation proximale est placée dans l’axe long de l’objet et présente une
forme circulaire en plan et conique en profil, étant aménagée par rotation
complète/continue unilatérale entamée sur la face inférieure; à l’intérieur
on observe des stries hélicoïdales caractéristiques pour ce type de procédé
de perforation (fig. 15, nos 4, 7-8). Les traces d’utilisation ne sont pas
évidentes. Păunescu mentionne le fait que l’objet a été entièrement ocré.
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La couche II est datée de 8 175 ± 200 BC (Bln-802) (Păunescu, 1978, p.
15-27, fig. 8/5; Beldiman, 1999; Păunescu, 2000, p. 62-63 et 336-361).
La deuxième pendeloque, de type long et décorée, est travaillée sur
fragment de bois de cerf (compacta) entièrement façonnée par raclage
axial intense des surfaces et des bords (66,5 x 19/21 x 6 mm; diamètre de
la perforation: 6/11 mm) (fig. 2, n° 8; fig. 16-17). Elle a été récupérée de
la couche I en état fragmentaire, la cassure affectant la partie proximale
avec la moitié de la perforation aussi bien que la partie distale. La forme
générale a été probablement trapézoïdale ayant une partie distale
arrondie/convexe et une section convexo-concave; la face inférieure
conserve de manière continue les restes de la spongiosa. Les fractures se
sont produites dans l’antiquité. Le décor consiste en 9 traits courts
obliques disposés en ligne droite vers le bord gauche. La plupart sont
réalisés par entaillage tandis que le dernier semble être fait par grattage
(fig. 16-17). Sur la partie distale, on conserve partiellement le décor
composé de lignes fines parallèles transversales et obliques obtenues par
sciage. La perforation centrale large conservée sur sa moitié inférieure est
circulaire en plan et conique en profil, étant réalisée par rotation
continue/complète unilatérale entamée sur la face supérieure; à l’intérieur
on observe clairement des stries hélicoïdales spécifiques à ce procédé
(fig. 17, n° 1). Les traces d’utilisation ne sont pas évidentes. En ce qui
concerne le contexte de la découverte des objets de parure dans ce site, il
faut ajouter la constatation de la présence de quelques restes humains
isolés qui peuvent indiquer l’existence de sépultures détruites et le statut
de pièces d’inventaire funéraires pour les parures. Selon les données
publiées par le paléoanthropologue Dardu Nicolăescu-Plopşor, dans la
couche I on a deux molaires d’un individu adulte; de la couche II il nous
reste des éléments de squelette postcrânien appartenant à 4 individus
(fœtus, femme adulte, deux hommes adultes). La couche I est datée de 10
650 ± 120 BC (Bln-803); 10 100 ± 120 BC (Bln-804); 11 960 ± 60 BP
(GrN-12665) (Nicolăescu-Plopşor, 1970; Păunescu, 1978; Beldiman,
1999; Păunescu, 2000, p. 62-63 et 336-361).
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Synthèse des données
Contexte
L’analyse des données montre que les objets de parure
paléolithiques et épipaléolithiques de Roumanie proviennent des sites en
grottes et abri sous roche (deux situations – BRS et DCT) et des sites de
plein air/terrasse (deux situations – MMG et TBR). La distribution
régionale des sites favorise nettement la partie sud-ouest du pays
(Olténie/Banat, dép. de Gorj et dép. de Mehedinţi), où les deux sites sont
localisés. Chacun des territoires oriental et sud-est de la région Moldavie/
Dobroudja a son site.

Effectifs et typologie
Tous les objets en discussion sont des pendeloques de type long
ayant le dispositif de suspension proximal. La plupart de l’effectif total (6
pendeloques) appartient au Paléolithique supérieur – la culture
gravettienne. Les parures l’Épigravettien comptent seulement deux
objets. On peut retrouver la répartition quantitative par sites dans les tabl.
nos 1-2 et graph. nos 1-2. Les découvertes de l’Aurignacien sont absentes.
Pour le Gravettien de Roumanie les pendeloques et les dents percées sont
relativement bien représentées parmi les objets de parure. La situation est
différente pour la période suivante où le coquillage et les dents percées
sont les objets de parure les plus fréquents, mais les pendeloques sont
présentes, même si sous représentées quantitativement (Beldiman,
2004b).

Matières premières
Les divers matériaux lithiques sont bien représentés et attestés au
Paléolithique supérieur – Gravettien oriental (pierre calcaire, grès, „pierre
noire“ – 3 artefacts). En ce qui concerne les matières dures animales on
constate la présence de deux catégories: os (os longs, phalange) et bois de
cervidés (tabl. n° 3; graph. n° 3).
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Fabrication
Le débitage comporte d’habitude plusieurs opérations de
prélèvement de la matière première et d’obtention de la forme brute de
l’objet. Dans la plupart des cas, le façonnage a totalement effacé les
traces du débitage; c’est, par exemple, le cas des pendeloques analysées.
En revanche, le façonnage est attesté par procédés facilement décelables:
le raclage axial ou oblique, technique commune au Paléolithique
supérieur et à l’Épipaléolithique; le sciage transversal, utilisé pour
modeler les extrémités. Le décor a été réalisé par: gravure, sciage
transversal, grattage, entaillage (tabl. n° 4). Les procédés appliqués à
l’aménagement du dispositif de suspension sont les plus variés et
illustrent l’adaptation optimale à des paramètres dimensionnels et de
dureté de la matière première. Au Paléolithique supérieur on a:
préparation des surfaces par raclage; rotation alternative; rotation
complète/continue sur une ou les deux faces; alésage par grattage ou
rotation (Barge-Mahieu, 1991a et 1991b; Taborin, 1991). Une situation
spéciale et inhabituelle est celle des trois objets perforés de Boroşteni,
travaillés en matières premières diverses: pendeloques en pierre, sur
phalange et incisive d’ours perforé; sur ces pièces on constate clairement
la morphologie identique des perforations. Ainsi on peut envisager leur
réalisation par le même individu. Le bâtonnet rainure en pierre de
Boroşteni (fig. 2, n° 3 et fig. 4, n° 4) semble avoir un aménagement de
suspension de type „à gorge“. L’analyse détaillée des traces de deux
autres objets paléolithiques de parure a permis la proposition pour la
première fois sur des artefacts de Roumanie la reconstitution de la
„chaîne opératoire“ de fabrication (débitage, façonnage, perforation –
pendeloque de Mitoc, fig. 10) et des étapes de la réalisation du décor
(pendeloque de Ţibrinu, fig. 14).

Utilisation
En ce qui concerne le contexte, la plupart des objets a été recueillie
dans la couche sans aucune relation mentionnée avec un complexe ou
aménagement quelconque. L’attestation des découvertes de restes
humains de Dubova – „Cuina Turcului“ peut soutenir de quelque façon
l’existence d’un éventuel contexte funéraire détruit pour la parure
provenant de ce site; mais pour cela on n’a aucun autre indice.
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Les traces d’utilisation sont communes pour la plupart des
pendeloques: émoussement et déformation des perforations plus ou moins
marquée; lustrage des surfaces et des bords. La localisation des zones
d’usure peut indiquer la position d’attache verticale pour ces objets
(Barge-Mahieu, 1991a et 1991b; Taborin, 1991).

Analogies
À cette occasion il suffit de mentionner quelques ouvrages qui
rassemblent les découvertes faites strictement dans les régions voisines
(les territoires actuels de la Hongrie, de l’Ukraine, de la République de
Moldavie, de la Bulgarie, ou de la Serbie) et peuvent nous fournir
quelques repères typologiques suggestifs pour le contexte régional plus
large de la parure du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique de
Roumanie.
Il faut d’abord préciser que la pendeloque de Ţibrinu, chargée de
hautes significations esthétiques (mise en œuvre d’un décor structuré en
symétrie parfaite), magiques et sociales (objet de prestige) est un unicum
spectaculaire pour ces régions, rattachant le territoire du pays à l’aire
continentale de manifestations notables de l’art mobilier au Paléolithique
supérieur.
Pour le Paléolithique supérieur on peut mentionner les pendeloques,
les rondelles, les dents percées et le coquillage percé de: Bacho Kiro,
Kozarnica et Temnata Dupka, sites aurignaciens et gravettiens en grotte
de Bulgarie (Kozlowski, 1992; Ginter, Kozlowski et al., 2000); Cosauti,
important site gravettien en plein air de chasseurs de renne, placé au bord
du Dniestr, République de Moldavie (Borziac, 1993 et 1994; Otte, LopezBayon, Noiret, Borziac, Chirica, 1996; Otte, Noiret, Lopez-Bayon, 1998);
Molodova 5 au bord du Dniestr, Ukraine (Kozlowski, 1992); Arka,
Csákvár, Pilismarot, Ságvár, Szob, Tarcal, Bodrogkeresztúr, sites en abri
sous roche et de plein air de la Hongrie (Lumley, 1984; Kozlowski,
1992). Pour d’autres analogies à voir aussi Cârciumaru, Mărgărit et al.,
2003a.
Les analogies les plus proches pour la parure de l’Épigravettien des
Portes de Fer du Danube de Roumanie proviennent des sites placés de
l’autre coté du fleuve, tels celui de Vlasac qui occupe une des places les
plus importantes; par exemple, de ce site provient une pendeloque
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rectangulaire en os presque identique à celle de Dubova – „Cuina
Turcului“ (Srejovic, Letica, 1978; Radovanovic, 1996).

Conclusion
Cet article essaie de proposer une image cohérente et complète des
plus anciennes manifestations du phénomène des la parure (nota______
pendeloques) au Paléolithique supérieur et à l’Épipaléolithique de
Roumanie. En profitant de la masse documentaire encore faible par
rapport à d’autres régions de l’Europe mais complétée ces dernières
années on utilise toutes les données disponibles avant cette date.
L’analyse a concerné tous les aspects quantifiables et traités d’un point de
vue statistique: contexte, types, matières premières, fabrication –
débitage, façonnage, techniques de percement, utilisation. Les plus
expressifs sur le plan de la paléotechnologie sont les procédés de
percement, illustrés par plusieurs solutions appliquées en formule unique
ou combinée et adaptée toujours à la nature de la matière première.
L’étude détaillée des pendeloques a permis, entre autres, quelques
précisions utiles d’ordre technique et fonctionnel – à savoir la proposition
de la „chaîne opératoire“ de la fabrication et du décor et les hypothèses
d’utilisation par attachement en position verticale par enfilage simple.
Toutes les données présentées sont accompagnées toujours par les
dates radiocarbone disponibles et par l’illustration exhaustive. Ces
données permettent de couvrir, sur presque 15 millénaires, l’histoire du
phénomène des parures des origines dans les régions des Carpates et du
Danube inférieur, comme étant les plus anciennes manifestations de la
spiritualité dans cette contrée ainsi que de suivre les directions de
l’évolution typologique et paléotechnologique dans le domaine important
et sensible de la parure, chargé de multiples significations technoculturelles et sociales. Toute à la fois, les données complètes présentées
dans cet article peuvent être intégrées dans les analyses plus larges de la
parure en contexte macrorégional et continental.
Finalement, malgré leur petit nombre relatif, les pendeloques
paléolithiques et épipaléolithiques de Roumanie sont aptes à prouver
l’intégration de l’aire en discussion dans l’Europe est-centrale et du sudest de l’époque.
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Légende des figures*
Fig. 1. Objets de parure (pendeloques) paléolithiques et
épipaléolithiques en Roumanie – répartition des découvertes.
Fig. 2. Objets de parure (pendeloques) paléolithiques et
épipaléolithiques en Roumanie: 1 Boroşteni (BRS): pendeloque en grès; 2
Boroşteni (BRS): pendeloque sur phalange d’ours de caverne; 3
Boroşteni (BRS): pendeloque en pierre; 4 Mitoc (MMG): pendeloque
calcaire; 5 Mitoc (MMG): pendeloque en os; 6 Ţibrinu (TBR):
pendeloque en os; 7 Dubova (DCT): pendeloque en os; 8 Dubova (DCT):
pendeloque en bois de cerf.
Fig. 3. Boroşteni (BRS): pendeloque en grès: 1-2 vues générales; 34 traces de façonnage et détails du décor; 5 vues de la perforation
(d’après Cârciumaru, Otte et al., 1996, p. 409-410, fig. 2-3).
Fig. 4. Boroşteni (BRS): pendeloque sur phalange d’ours: 1-2 vues
générales: 3 vues des perforations; 4 pendeloque en pierre (d’après
Cârciumaru, Otte et al., 1996, p. 409-410, fig. 2-3).
Fig. 5. Mitoc (MMG) – pendeloque calcaire: 1, 3 vues générales; 2,
4 vues de détails de la perforation et des extrémités (1 d’après Chirica,
1983, p. 44, fig. 1).
Fig. 6. Mitoc (MMG) – pendeloque calcaire: vues de détails des
traces de façonnage et du décor sur les deux faces.
Fig. 7. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: 1-2 vues générales; 3-4
vues de détails de la perforation et de la partie distale.
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Fig. 8. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: 1 traces de façonnage sur
la face supérieure; 2 traces de façonnage sur le bord gauche (d’après Otte,
Beldiman, 1995, p. 42-52, fig. 4-9).
Fig. 9. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: 1 vues de la perforation,
détails de la partie distale et de l’extrémité proximale; traces d’utilisation
sur les bords de la perforation, face supérieure; 2 traces d’alésage de la
perforation (d’après Otte et Beldiman, 1995, p. 36-40, 56-57, fig. 1-3, 1213).
Fig. 10. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: A-B schéma opératoire
de la fabrication – proposition de reconstitution; C schéma opératoire de
la perforation – proposition de reconstitution (d’après Otte, Beldiman,
1995, p. 58-60, fig. 14-15).
Fig. 11. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: 1-2: vues générales (1
d’après Păunescu, 1999, p. 218, fig. 84, n° 8).
Fig. 12. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: vues de détails de la
perforation et du décor.
Fig. 13. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: la structure du décor: 1:
répartition quantitative des traits; 2: symétrie et syntaxe des traits.
Fig. 14. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: schéma opératoire de la
réalisation du décor – proposition de reconstitution.
Fig. 15. Dubova (DCT) – pendeloque en os: 1-2 vues générales; 3-8
vues de détails des extrémités, de la perforation et traces de façonnage (1
d’après Păunescu, 1978, p. 24, n° 5).
Fig. 16. Dubova (DCT) – pendeloque en bois de cerf: 1-2 vues
générales et traces de façonnage sur la face inférieure; 3 vues de détails
du décor (1 d’après Păunescu, 1978, p. 24, n° 21).
Fig. 17. Dubova (DCT) – pendeloque en bois de cerf: 1 vues de
détails de la perforation; 2-3 vues de détails du décor.
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Tableau n° 1. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. sites, contexte, cultures, distribution
régionale et datations absolues.
Tableau n° 2. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. effectifs et répartition par cultures.
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Tableau n° 3. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. matières premières (identification
spécifique et anatomique).
Tableau n° 4. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. technologie. Façonnage. F = fendage; Fr
= fracturation; P = percussion R = raclage; ST = sciage transversal.
Décor. G = gravure; Gr = grattage; E = entaillage, encoches; ST = sciage
transversal. Perforation. RA = rotation alternative; RC = rotation
continue/complète; B perforation bilatérale; U perforation unilatérale.

Légende des graphiques
Graph. n° 1. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. effectifs et cultures.
Graph. n° 2. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. sites, contextes et distribution régionale.
Graph. n° 3. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie. représentation des matières premières et
des espèces.
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Tableau no. 1. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: sites, contexte, cultures, distribution
régionale et datations absolues.
Site
BRS

MMG

TBR

DCT

1

Contexte
2

3

Culture
4
5

6

Région
7

8

Datation
25 900 ±120 BP
(GrN-15051);
23 570 ±230 BP
(GrN-15050)
Niveau I:
26 700 ±1040 BP
(GX-9418);
27 150 ±750 BP
(GrN-12635);
27 500 ±600 BP
(OxA-1778);
28 910 ±480
(GrN-12636);
Niveau IV:
19 910 ±990 BP
(GX-8724);
20 945 ±850 BP
(GX-8503)
Niveau I:
18 350 ±200 BP
(GrN-23073)
Niveau II:
13 760 ±170 BP
(GrN-23074)
Couche I:
10 650 ±120 BC
(Bln-803);
10 100 ±120 BC
(Bln-804);
11 960 ±60 BP
(GrN-12665)
Couche II:
8175 ±200 BC
(Bln-802)

1 = Grotte; 2 = Abri; 3 = Terrasse; 4 = Gravettien; 5 = Épigravettien;
6 = Moldavie; 7 = Dobrogea; 8 = Olténie.
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Tableau no. 2. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: effectifs et répartition par cultures.
Effectif Culture

Site

Effectif N total

BRS

3

3

MMG

2

2

TBR

1

1

DCT

2

Total

8

Gravettien

Épigravettien

2
6

2

Tableau no. 3. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: matières premières (identification
spécifique et anatomique).
Types Matières premières Espèces
Effectif
N total

Site

Pierre

BRS

3

2

MMG

2

1

TBR

1

DCT

2

Total

8

Os long
(grands
herbivores)

Os court
(phalange
d’ours)

Bois de cerf

1
1
1
1

3

1

3

1

1

Tableau no. 4. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: technologie.
Site

Façonnage

Décor

Perforation

BRS

R

G E ST

RC B

MMG

RE

GE

R RA B AL G

TBR

R

G E ST

RA B AL R

DCT

R ST

E G Gr ST

RC U
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Graph. no. 1. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: effectifs et cultures.
8
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Gravettien
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N total

Graph. no. 2. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: distribution régionale.
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Graph. no. 3. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de
l’Épipaléolithique en Roumanie: représentation des matières premières et
des espèces.
5
4
3
2
1
0
Pierre

56

Os long mammifere
indetermine

Phalange ours de
caverne

Bois de cerf

Figure 1

57

Figure 2

58

Figure 3

59

Figure 4

60

Figure 5

61

Figure 6

62

Figure 7

63

Figure 8

64

Figure 9

65

Figure 10

66

Figure 11

Figure 12

67

Figure 13

68

Figure 14

69

Figure 15

70

Figure 16

71

Figure 17

72

Neo-eneoliticul de la sud de
Carpaţi şi din Dobrogea
Eugen COMŞA

The Neo-Eneolithic Period South of the
Carpathian Mountains and in Dobroudja
Abstract
The paper presents the evolution of the Neo-Eneolithic cultures which
covered a certain range in the southern regions of Romania, namely in Oltenia,
Muntenia and Dobroudja. As concerns the absence of the Early Neolithic
complexes in Dobroudja, the author doesn’t share the opinions that such a fact
was due to the existence of a transgression of the Black Sea at that time. For
each of the material cultures which could be identified in the mentioned
provinces, data are offered regarding the location of the settlements, the existece
or the absence of a fortification, types of dwelligs, positioning of the hearth,
pottery, beliefs. Interesting aspects are rendered in connection with the religious
life of those communities. In the Gumelniţa Culture, for instance, the feminine
idols existed in large amount,and were made of burnt clay, bone, marble and
gold. The male figurines were rare. This way of representation of female idols is
specific to the fertility cult. Among others, the author considers that the bone
figurines of the Gumelniţa Culture represented children and were worn by girls
and young women.
There are also descriptions of population movements and interferrences,
with consequences upon the local communities.

Studierea neo-eneoliticului din sudul ţării noastre, prin bogăţia
descoperirilor şi a problemelor pe care le ridică a atras, de-a lungul anilor,
interesul multor arheologi din ţara noastră şi din străinătate.
Pentru a nu lungi lucrarea cu un istoric prea lung al cercetărilor, ne
vom referi la ultimele două perioade mai importante.
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Dupǎ 1920, sub conducerea lui Vasile Pârvan, ajutat de Ion
Andrieşescu, s-a început organizarea sistematică a cercetării arheologice
din ţara noastră. Atunci s-au programat săpături în diverse aşezări
neolitice, din zona la care ne referim şi cercetări arheologice de suprafaţă,
care au fost efectuate de tinerii arheologi de atunci, toţi elevi ai lui Vasile
Pârvan şi anume: Vasile Christescu, Vladimir Dumitrescu, Radu Vulpe,
Ion Nestor, Gh. Ştefan, Hortensia Dumitrescu, Ecaterina Vulpe şi Dorin
Popescu.
O importanţă deosebită, în acea perioadă, pentru cercetarea neoeneoliticului, au avut săpăturile din anii 1926-1927 efectuate de Ion
Nestor în aşezarea de tip tell de la Glina, unde – pentru prima oară – s-a
precizat stratigrafic că stratul cu materiale de tip Boian este suprapus de
un altul, cuprinzând materiale de tip Gumelniţa1.
Tot în acea perioadă, Ion Nestor a efectuat săpături în aşezarea
gumelniţeană de la Cernavoda2.
O activitate intensă a depus atunci în Muntenia şi Dinu V. Rosetti3,
iar în Oltenia C.S. Nicolăescu Plopşor4.
În 1928 a apărut studiul lui Ion Nestor, cu privire la cronologia neoeneoliticului României, în care s-au prezentat observaţiile stratigrafice de
la Glina şi s-au definit cele două culturi neo-eneolitice documentate
acolo5.
După 1930, se cuvine subliniată importanţa publicării lucrării de
sinteză privitoare la întreaga preistorie a României, realizată de Ion
Nestor. Atunci, pentru prima oară, culturile neo-eneolitice de pe teritoriul
României au primit nume, pe baza descoperirilor din câteva complexe
mai importante6.
Curând dupâ aceea, pe baza rezultatelor săpăturilor de la Tangâru şi
Petru Rareş, a fost realizată o scurtă sinteză despre neoliticul Munteniei7,

Ion. Nestor: Fouilles de Glina. În: Dacia, III-IV, 1933, p. 226-237.
Idem: Cercetări preistorice la Cernavoda, În: Analele Dobrogei, XVIII, Cernăuţi, p. 1-21.
3 Dinu V. Rosetti: Săpăturile de la Vidra. În Publicaţiile Muzeului Municipal Bucureşti, 1, 1934, p. 660.
4 C.S. Nicolăescu-Plopşor: Descoperirea unor noi staţiuni preistorice în Dolj. În: Arhivele Olteniei, I,
1922, p. 425-426.
5 Ion Nestor: Zur Chronologie der rumänischen Steinkupferzeit. În: PZ, XIX, 1928, p. 110-143.
6 Ion Nestor: Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien. În: 22. Bericht der RömischGermanischen Kommission. Frankfurt am Main, 1932.
7 D. Berciu: Prime consideraţiuni asupra neoliticului din Valea Dunării inferioare în legătură cu
descoperirile din judeţul Vlaşca. În: Buletinul Muzeului Judeţului Vlaşca, II, 1937, p. 31-105.
1
2
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redactată de Dumitru Berciu, iar după câţiva ani, acelaşi arheolog, a
publicat o sinteză despre preistoria Olteniei1.
În anul 1945, M. Petrescu Dîmboviţa, pe baza rezultatelor noilor
săpături din acea perioadǎ efectuate la Glina, a publicat o altă sinteză
despre evoluţia neoliticului din Muntenia2.
O intensificare a activităţii arheologice din sudul ţării s-a produs
după anul 1949. De atunci până în prezent, s-au făcut numeroase săpături
şi cercetări de suprafaţă în cele trei provincii din sudul ţării. De
asemenea, trebuie subliniat faptul că, în această perioadă, s-au organizat
destul de multe muzee de istorie şi arheologie.
Remarcăm că, tot în această perioadă, s-au săpat în întregime, sau în
mare parte, mai multe aşezări neolitice (de ex. Căscioarele3, Radovanu4).
Descoperirile făcute de specialiştii noştri, în ultimele decenii, permit
să realizăm o scurtă sinteză cu privire la neo-eneoliticul din sudul ţării
noastre.
Cele mai vechi urme de locuire, datând de la începutul epocii
neolitice, aparţin purtătorilor culturii Cârcea, de origine sudică5. Ei au
trecut Dunărea şi, treptat, s-au răspândit,destul de mult, pe teritoriul
Olteniei, ajungând până la Olt. De-a lungul lui au pătruns în sud-vestul
Transilvaniei6. Considerăm că nu trebuie exclusă posibilitatea că au trecut
şi în vestul Munteniei, dar încă nu dispunem de dovezi în acest sens.
Pentru acea vreme, care se plasează în mileniul VII î.Chr., purtătorii
culturii Cârcea foloseau o ceramică evoluată, anume, aveau vase cu décor
pictat cu culoare alb-gălbuie, pe fond roşu. Motivele erau realizate din
linii şi, mai ales, din buline rotunde sau alungite, grupate în diferite
moduri. Cel mai vechi nivel de la Cârcea este paralelizat cu Protosesklo7.

D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939.
M. Petrescu-Dîmboviţa: Nouvelles données concernant la néolithique carpatho-balkanique. În:
Balcania, VIII, 1945, p. 192-215.
3 Vladimir Dumitrescu: Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din aşezarea
neolitică târzie de la Căscioarele. În: SCIV, 16, 2, 1965, p. 215-234.
4 Eugen Comşa: Complexul neolitic de la Radovanu, În: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, VIII,
Călăraşi, 1990.
5 Marin Nica: Cârcea, cea mai veche aşezare neolitică de la sud de Carpaţi, ÎN: SCIV, 27, 4, 1976,
p. 435-463.
6 Săpături Suzana Dolinescu-Perche, Eugen Comşa: Aşezarea Starčevo-Criş de la Dulceanca. În:
Analele Banatului, III, 1994, p. 13-40.
7 Marin Nica: op.cit., p. 463.
1
2
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În Oltenia a urmat în timp cultura Starčevo-Criş, care s-a răspândit
pe tot întinsul provinciei şi unele comunităţi au trecut Oltul în Muntenia,
dar, subliniem că ele sunt documentate, unele în zona de lângă Olt (de ex.
Dulceanca)1, iar altele s-au răspândit spre est, pe la poalele colinelor,
ajungând până la Târgşor2. Menţionăm că ele nu au coborât în sudul
câmpiei.
Aşezările erau situate pe margini de terase joase şi erau alcătuite din
bordeie, cu gropi de formă aproximativ rectangulară3.
Ceramica a fost modelată din pastă, amestecată cu pleavă şi nisip.
Forma caracteristică era aceea de borcan, cu corpul bombat şi fundul
îngroşat. Din pastă fină sunt borcane şi castroane. Decorul specific era cel
pictat, mai ales cu culoare neagră, sub formă de benzi şi linii paralele.
Mai rar, decorul era realizat cu culoare albă pe fond roşu4.
Este important de subliniat că un alt grup de comunităţi StarčevoCriş au pătruns mai târziu în nord-estul Munteniei, dinspre sud-vestul
Moldovei5. Acele comunităţi sunt reprezentate numai în lungul marginii
de nord a câmpiei. Faptul poate fi explicat, fie prin obişnuinţa acelor
comunităţi de a trăi numai în zone mai ferite, fie că atunci câmpia din
estul Munteniei era neprielnică vieţuirii omeneşti.
Comunităţile Starčevo-Criş din Muntenia datează din două perioade
deosebite; cele din vest sunt dintr-o fază mijlocie6, iar cele din est dintr-o
fază târzie7.
În privinţa culturii Starčevo-Criş, se cuvine să amintim că, în studiul
său de sinteză despre neoliticul României, apărut în 1950, prof. Ion
Nestor aminteşte descoperirea în Oltenia a unui picior cruciform de vas,
sigur de tip Starčevo-Criş. Pe baza lui, autorul amintit admitea că, pe
teritoriul Olteniei, există urme de locuire aparţinând acestei culturi8.
În perioada de la sfârşitul culturii Starčevo-Criş, în câmpia din sudul
Olteniei şi al Munteniei, au pătruns dinspre sud comunităţile culturii
1 Săpături Suzana Dolinescu-Perche; Eugen Comnşa: Aşezarea Starčevo-Criş de la Dulceanca, În:
Analele Banatului, III, 1994, p. 13-40.
2 Victor Teodorescu: Cultura Criş în centrul Munteniei (pe baza săpăturilor arheologice de la
Târgşorul Vechi). În: SCIV, XIV, 2, 1963, p. 251-268.
3 Eugen Comşa: op.cit., p. 14.
4 Ibidem, p. 23-34.
5 Idem: Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii…, Bucureşti, 1987, p. 29.
6 Ibidem, p. 29.
7 Ibidem, p. 23-34.
8 Ion Nestor: Probleme noi în legătură cu neoliticul din R.P.R., În: SCIV, I, 2, 1950, p. 214.

76

Dudeşti1, şi ele originare din sudul Peninsulei Balcanice, prezentând o
serie de elemente de înrudire cu cultura Vinča.
În lucrarea sa din 1950, prof. Ion Nestor se referă şi la complexul de
la Cleanov, în care s-au găsit atât numeroase microlite de silex, cât şi o
serie de fragmente ceramice grosolane. Dumnealui admite, cu
probabilitate, că acolo a existat o aşezare neolitică timpurie, în care erau
asociate ceramica şi uneltele microlite de silex.2. Faptul a fost dovedit,
curând dupâ aceea, prin săpăturile sistematice de la Cleanov3. .
Evoluţia culturii Dudeşti s-a desfăşurat de-a lungul a trei faze4.
Comunităţile sale erau răspândite pe o mare parte din întinderea câmpiei
din Oltenia şi Muntenia. Aveau aşezările modeste, situate pe marginea
teraselor joase. Ele erau alcǎtuite, în prima fază, din locuinţe bordei, cu
gropile de formă ovală, iar începând din faza Fundeni, erau preferate
locuinţele de suprafaţă, de formă rectangulară5.
Ceramica era modelată din pastă amestecată cu pleavă. Gama
formelor era destul de bogată. Decorul specific culturii a fost format din
benzi meandrice, cu suprafaţa haşurată, asociate cu suprafeţe acoperite cu
spirale, formate din linii incizate. Categoria vaselor din pastă fină avea
drept décor principal grupuri de caneluri orizontale sau oblice; o
categorie similară de vase se întâlneşte şi în aşezările Vinča6.
Menţionăm că, în unele aşezări de la începutul culturii Dudeşti, s-au
găsit cioburi din vase de tip Starčevo-Criş, dovadă a paralelismului parţial
în timp dintre ele, iar în altele, mai târzii, s-au scos la iveală fragmente
ceramice aparţinând culturii cu ceramică liniară 7.
Comunităţile culturii Dudeşti practicau cultul fertilităţii, reprezentat
prin „Zeiţa Mamă“. În aşezările de acest tip din Muntenia s-au găsit mai
multe figurine, redând un personaj feminin, aşezat în genunchi, dar şi o
figurină masculină stând în picioare8.

Eugen Comşa, Données sur la civilisation de Dudeşti, În: PZ, 46, 2, 1971, p. 195-249.
Ion Nestor: op.cit., SCIV, I, 2, 1950, p. 214.
3 D. Berciu şi colab.: Sondagiile de la „Fiera“-Cleanov, În: SCIV, II, 1, 1951, p. 230-232.
4 Eugen Comşa: op.cit., În: PZ, 46, 2, 1971, p. 202.
5 Ibidem: p. 203-207.
6 Ibidem: p. 219-234.
7 Idem: Neoliticul pe teritoriul României…, 1987, p. 37; Idem: Date noi cu privire la relaţiile dintre
cultura Dudeşti şi Cultura ceramicii liniare. În: SCIV, 20, 4, 1969, p. 567-573.
8 Idem: op.cit., În PZ, 46, 2, 1971, p. 234-237.
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Acestei culturi îi atribuim şi necropola de la Cernica, cercetată de
Gh. Cantacuzino, caracterizată prin schelete în poziţie întinsă, pe spate,
cu inventar funerar sărac1.
În perioada corespunzătoare sfârşitului culturii Dudeşti, s-a produs
pătrunderea dinspre sud-vestul Moldovei, în nord-estul Munteniei, a unor
comunităţi dintr-o fază târzie a culturii cu ceramică liniară. Până acum se
cunosc destul de puţine complexe de acest tip în Muntenia2.
Aşezările lor erau modeste, fiind situate pe margini de terase, în
apropierea apelor. Locuinţele erau de suprafaţă, de formă rectangulară,
având un schelet format din câteva şiruri de pari.3
În domeniul ceramicii, forma caracteristică era aceea de castron, ars
reducător, dobândind culoarea cenuşie. Decorul era realizat din linii
incizate, orizontale, de-a lungul marginii şi formând spirale îmbucate pe
corpul vaselor. Un element specific îl constituie adânciturile de la capătul
şi cele făcute de-a lungul liniilor, adâncituri în formă de capete de note
muzicale4.
În aceeaşi perioadă, în vestul Olteniei, au vieţuit comunităţile
culturii Vinča, pătrunse prin Porţile de Fier sau dinspre nord-vestul
Bulgariei. Mai intens cercetată (sub conducerea lui Vladimir Dumitrescu)
a fost aşezarea de la Rast5.
Aşezările erau situate tot pe margini de terase. În cuprinsul lor se
aflau locuinţe de suprafaţă, de formă rectangulară. Staţiunile aveau şanţ
de apărare6.
Atrage atenţia ceramica fină. Sunt documentate o serie de vase cu
picior înalt, lăţit la partea inferioară. În unele zone, o categorie de vase au
fost arse în aşa fel, că o parte a lor este de culoare roşie, iar alta de
culoare neagră. Decorul se compune din caneluri orizontale, oblice, în
căpriori şi, mai rar, din benzi punctate7. În aşezarea Vinča de la Rast s-au
1 Idem: Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica. În: Cercetări arheologice în Bucureşti, IV,
1992, p. 31-36.
2 Victor Teodorescu: Contribuţii la cunoaşterea răspândirii culturii cu ceramică liniară pe teritoriul
R.P.R. În: Revista Muzeelor, II, 1965, p. 413-414.
3 Eugen Comşa: Consideraţii cu privire la cultura cu ceramică liniară de pe teritoriul R.P.R. şi din
regiunile vecine. În: SCIV, XI, 2, 1960, p. 227-229.
4 Ibidem, p. 231-232; Victor Teodorescu: Date preliminare privind cultura cu ceramică liniară din
teritoriul de la sud de Carpaţi al României, În: SCIV, 17, 2, 1966, p. 226-230.
5 Vladimir Dumitrescu: The Neolithic Settlement at Rast. În: col. BAR, International series, 72,
Londra, 1980.
6.Eugen Comşa, op.cit., 1987, p. 130.
7 Dumitru Berciu: op.cit., 1939, p. 22-27: Vladimir Dumitrescu, op.cit., 1980, p. 26.52.
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descoperit numeroase figurine feminine frumos ornamentate. În unele
cazuri decorul redă piese de îmbrăcăminte1.
Pe aproape tot întinsul Munteniei a urmat evoluţia culturii Boian2,
formată pe un fond principal reprezentat de cultura Dudeşti, ale cărei
comunităţi s-au amestecat cu cele ale culturii cu ceramică liniară.
Aşezarea care a dat numele culturii a fost cercetată prin săpături de
Vasile Christescu3. Stratigrafic – după cum am amintit – Ion Nestor a
dovedit prin săpăturile de la Glina că stratul Boian este suprapus de cel
Gumelniţa4. Tot lui Ion Nestor îi revine meritul de a fi dat denumirile
culturilor Boian şi Gumelniţa5.
Evoluţia culturii Boian s-a desfăşurat de-a lungul a patru faze:
Bolintineanu, Giuleşti, Vidra şi de tranziţie6.
Descoperirile mai vechi, de tip Bolintineanu, au atras atenţia prof.
Ion Nestor încă din anul 1950, când studiul amintit a susţinut că aceste
descoperiri, prin caracteristicile ceramicii, sunt mai vechi decât cele de
tip Boian cunoscute atunci7.
Prin săpături efectuate după anul 1950, s-au cercetat o serie de
complexe de tip Boian, care au dus la completarea periodizării culturii,
precum şi la împărţirea fazelor amintite în etape de evoluţie8.
Se cuvine subliniat faptul că, în timpul fazei Giuleşti, s-a produs o
modificare importantă în domeniul cultivării plantelor, şi anume, s-a făcut
trecerea de la folosiea săpăligii la pregătirea solului pentru cultivarea
plantelor, la folosirea unui plug primitiv – după cum s-a demonstrat prin
cercetările lui Corneliu N. Mateescu de la Vădastra – cu tracţiune
animală9. Recoltele au devenit mai mari. A început să crească numărul
populaţiei şi se constată răspândirea unor comunităţi Boian în sud-estul
Transilvaniei10. Tot atunci se constată o schimbare în privinţa tipului de
aşezare. Până atunci, de obicei, aşezările erau situate pe margini de terase
Vladimir Dumitrescu, op.cit., pl. LVII-LXXIX
Eugen Comşa: Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974.
3 Vasile Christescu: Les stations préhistoriques du lac de Boian. În: Dacia, II, 1925, p. 249-303.
4 Ion Nestor: op.cit., În: Dacia, III-IV, 1933, p. 230-232.
5 Idem; op.cit., p. 54 şi 57.
6 Eugen Comşa: Consideraţii asupra evoluţiei culturii Boian. În: SCIV, V, 3-4, 1954, p. 364.
7 Ion Nestor: op.cit., În: SCIV, I, 2, 1950, p. 212.
8 Eugen Comşa: op.cit., 1974, p. 23-27.
9 Gheţie Vasile şi Corneliul N. Mateescu: Oservations sur les radium des bovins utilisés à la traction
dans la phase Vădastra II (Néolithique moyen) În: The VIIIth International Congress of
Anthropological and Ethnological Science, Tokyo, III, 1970, p. 152-155.
10 Eugen Comşa: Cultura Boian în Transilvania, În: SCIV, 16, 4, 1965, p. 629-645.
1
2

79

joase, fără a avea sistem de apărare, astfel de aşezări fiind sezoniere.
Începând cu faza Vidra, aşezările au fost ridicate, de regulă, pe margini
de terase înalte, de obicei pe prelungirile lor, fiind mărginite de pante
abrupte şi de şanţuri de apărare1.
Locuinţele, care până atunci erau de obicei bordeie, începând tot din
faza Vidra, au fost clădite la suprafaţa solului. Ele aveau forma
rectangulară.
În timpul fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa,
numită aşa pentru a sublinia continuitatea directă, fără intervenţii din
afară, dintre cele două culturi, locuinţele erau tot de suprafaţă, cu
acoperişul în două ape, dar erau prevăzute cu podea platformă.
Remarcăm că, în unele aşezări, s-au pus în practică reguli precise în
privinţa modului de organizare. Astfel, în aşezarea de la Radovanu,
locuinţele au fost dispuse în două şiruri paralele, fiecare şir fiind alcătuit
din câte şase locuinţe, alăturate, paralele. Între şiruri a fost lăsată o uliţă
largă2.
În cursul fazei de tranziţie, se constată noi mişcări de populaţie. Un
grup de astfel de comunităţi a pătruns în Oltenia şi s-a extins treptat până
la Jiu3. Datorită lor a încetat evoluţia culturii Vădastra.
Un alt grup de comunităţi a trecut Dunărea şi s-a răspândit pe
aproape tot întinsul Dobrogei; datorită lor a încetat evoluţia culturii
Hamangia4.
Ceramica purtătorilor culturii Boian este caracterizată prin décor
excizat, de caracter meandric şi încrustat cu materie albă. În cursul fazei
de tranziţie sunt şi o serie de vase cu ornamente pictate cu grafit.
În toate fazele, s-a păstrat şi folosit categoria vaselor din pastă fină,
în formă de castroane de culoare cenuşie, ornamentate cu caneluri fine5
Ritul funerar practicat de acele comunităţi era înhumaţia în poziţie
chircită, pe o parte. Câteva morminte aparţinând culturii Boian s-au
descoperit lângă aşezările de la Boian şi de la Radovanu6.

Idem: op.cit., 1974, p. 124-142.
Idem: op.cit., 1974, p. 124-142.
3 Descoperiri făcute de Marin Nica.
4 Eugen Comşa: Date cu privire la răspândirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura Boian la
cultura Gumelniţa pe teritoriul Dobrogei, În: Pontica, V, 1974, p. 39-42.
5 Idem: op.cit., 1974, p. 92-123.
6 Ibidem, p. 199-221.
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În acea perioadă, în sud-estul Olteniei, s-a desfăşurat evoluţia
comunităţilor culturii Vădastra, în parte paralelă în timp cu cultura
Boian1.
După părerea noastră, faza Vădastra II s-a format pe un fond
reprezentat de etapa târzie a fazei Bolintineanu, ale cărei comunităţi au
pătruns dincolo de Olt. După aceea, acolo s-a continuat evoluţia deosebită
de aceea a culturii Boian, în zona dintre Oltul Inferior şi Jiu.
Aşezările Vădastra erau pe margini de terase sau pe ostroave. În
unele cazuri, datorită revenirii pe acelaşi loc, s-au format tell-uri, unde au
locuit mai târziu comunităţi Sălcuţa2.
În prima fază, locuinţele au fost bordeie, cu gropile aproape
rectangulare, iar în fazele următoare erau locuinţe de suprafaţă, unele cu
podea platformă3.
Ceramica Vădastra este caracterizată prin vase de uz comun de
formă bitronconică şi străchini, cu décor din adâncituri ovale, benzi
verticale şi barbotină. Din pastă fină s-au modelat vase bitronconice (cu
gât), castroane, vase cu picior, cupe. Acestea sunt ornamentate prin
excizie. Benzile sunt meandrice sau în spirală. De regulă, benzile au
marginile cu crestături destul de mari, de ambele părţi, de formă
triunghiulară. Decorul excizat era încrustat cu culoare albă4.
Figurinele din aşezările culturii Vădastra sunt deosebit de frumoase5.
Ele redau personaje feminine în picioare. Decorul de pe ele este tot
realizat prin excizie, care redă piese de îmbrăcăminte, anume fota.

1 Vasile Christescu: Les stations préhistoriques de Vădastra. În: Dacia, III-IV, 1933, p. 167-225,
Corneliu N. Mateescu: Principaux résultates des nouvelles fouilles de Vădastra. În: Archologické
rozhledy, XIV, 3, 1962, p. 404-419.
2 De ex. Corneliu N. Mateescu: Săpături de salvare şi cercetări arheologice la Vădastra şi în
împrejurimi, În SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 447-455.
3 Idem: La plus ancienne phase de la civilisation de Vădastra (Vădastra I) à la lumière des
nouvelles fouilles de Vădastra. În: Bericht über den V. Internationalen Kongress für Vor- und
Frühgeschichte, Hamburg, 1958, Berlin, 1961, p. 529-534.
4 Idem: Săpături arheologice la Cruşovu. În: Materiale, III, 1957, p. 103-114; Idem: Săpături
arheologice la Vădastra. În: Materiale, VIII, 1962, p. 187-192.
5 Corneliu N. Mateescu: Săpături arheologice la Cruşovu. În: Materiale, III, 1957, p. 103-114; Idem:
Săpături arheologice la Vădastra, În: Materiale, V, 1959, p. 61-74; Idem: Săpături arheologice la
Vădastra. În: Materiale, VIII, 1962, p. 187-192; Marin Nica: Reprezentările antropomorfe în cultura
Vădastra descoperite în aşezările neolitice de la Hotărani şi Fărcaşele, judţul Olt. În: Oltenia, II,
Craiova, 1980, p. 28 urm. ; Eugen Comşa: Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul
României, Bucureşti, 1995, p. 30-32 şi fig. 17-21.
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O problemă care a rămas nerezolvată până acum este aceea a
neoliticului timpuriu de pe teritoriul Dobrogei. Cu toate că s-au făcut
cercetări intense, încă nu s-au descoperit astfel de complexe.
Nu suntem de acord cu o părere formulată mai demult, că lipsa
neoliticului se datoreşte unei transgresiuni a Mării Negre.
După părerea noastră, un neolitic timpuriu trebuie să existe în
Dobrogea. În sprijinul părerii avem în vedere complexul de tip Dudeşti,
descoperit de colegii bulgari, la Kadikioi, localitate aflată pe malul
Dunării, lângă Silistra1.
În cursul neoliticului mijlociu, în Dobrogea este documentată cultura
Hamangia, de origine sudică, ale cărei comunităţi s-au răspândit de-a
lungul ţărmului vestic al Mării Negre şi apoi au ocupat, treptat, cea mai
mare parte din teritoriul Dobrogei2.
Aşezările lor erau situate pe marginea teraselor, atât în lungul
malului Dunării, al ţărmului Mării Negre şi de-a lungul văilor dobrogene,
mai rar, în peşteri. Ele erau alcătuite din bordeie, colibe şi locuinţe de
suprafaţă. Unele urme par să indice existenţa unor locuinţe de suprafaţă
prevăzute cu podea platformă3.
Ceramica a fost modelată din pastă amestecată cu cioburi pisate şi
nisip fin. Formele vaselor sunt destul de multe: pahare, străchini, vase
piriforme, vase cu corp cilindric.
La ornamentarea lor s-au folosit barbotina, valve de scoici Cardium
şi, mai cu seamă, şiruri de înţepături, linii incizate şi caneluri fine.
Ornamentele erau înscrustate cu materie albă4.
O deosebită atenţie merită plastica antropomorfă a culturii
Hamangia. Figurinele, de obicei, redau personaje feminine în picioare sau
şezând. Menţionăm că figurineele au analogii în Asia Mică. Deosebite
sunt două figurine, cunoscute acum de specialiştii din multe ţări, anume
„Gânditorul“ şi „Femeia şezând“5.

1 Sonia Gheorghieva: Razkopsi na obekt S v „Gorno Gradişte“ pri s. Kadikioi. În: Materialâ ot
neolitnata epoha. În: Izvestiia-Institut, Sofia, 15, 1952, p. 259-268.
2 D. Berciu: Cultura Hamangia. Noi contribuţii. Bucureşti, 1966, p. 52-57.
3 Ibidem, p. 58-60.
4 Ibidem, p. 63-78..
5 Ibidem, p. 86-108; Idem: Două capodopere ale artei neolitice din România. În: vol. Contribuţii la
problema neoliticului în România, în lumina noilor cercetări. Bucureşti, 1961, p. 510-529.
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Purtătorii culturii au practicat ritul înhumaţiei, în poziţie întinsă pe
spate, având depuse alături diferite vase, topoare şi adesea figurine. În
morminte se punea ca ofrandă carne de porc mistreţ1.
Este interesant de semnalat că, în diferite aşezări de tip Hamangia, sau găsit fragmente ceramice din vase specifice fazelor Bolintineanu,
Giuleşti, Vidra şi de tranziţie, dovedind paralelismul în timp dintre cele
două culturi2.
După cum am amintit, comunităţi din Muntenia, datând din faza de
tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa au trecut Dunărea în
Dobrogea şi acolo au provocat încetarea evoluţiei culturii Hamangia, ale
cărei comunităţi au fost în parte asimilate de noii veniţi, formându-se o
variantă regională a culturii Gumelniţa.
Pe bază de evoluţie locală, fără intervenţie din afară, în Muntenia şi
în Dobrogea, pe fondul reprezentat de faza de tranziţie, s-a format cultura
Gumelniţa, a cărei populaţie a fost destul de numeroasă. Amintim că, de
exemplu, în Muntenia, până în prezent, se cunosc peste 250 de aşezări
gumelniţene3.
Staţiunile erau înşirate de-a lungul teraselor înalte ale râurilor şi pe
unele ostroave din lacurile de lângă Dunăre. Majoritatea aşezărilor sunt
de tip tell. Ele s-au format datorită revenirii sau stabilirii pe acelaşi loc a
diferitelor comunităţi. Este vorba de terenuri nu prea mari, mărginite de
pante abrupte (ne referim la diferite prelungiri de terasă înaltă) şi
prevăzute cu şanţuri de apărare. Destul de multe aşezări au straturi de
cultură groase de câţiva metri. Face excepţie cea de la Hârşova, al cărei
strat de cultură are peste 1o m grosime4.
În perioada de început a culturii Gumelniţa, locuinţele erau de
suprafaţă, de formă rectangulară, multe din ele fiind prevăzute cu podea
platformă şi un cuptor în formă de căsuţă, amenajat lângă unul din pereţii
lungi. În faza finală a culturii s-a menţinut acelaşi tip de locuinţă, cu
deosebirea că atunci cuptorul se făcea în mijlocul încăperii, iar podeaua
platformă acoperea numai o parte din suprafaţa încăperii (mai ales în
jurul cuptorului). Menţionăm că, în câteva locuinţe de la începutul

Idem: op.cit., 1966, p. 81-83.
Eugen Comşa: op.cit., 1974, p. 230-235.
3 Repertoriul descoperirilor de tip Gumelniţa din Muntenia (în manuscris).
4 Doina Galbenu: Aşezarea neollitică de la Hârşova. În: SCIV, XIII, 2, 1962, p. 285-304.
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culturii se constată că, spre interior, pereţii au avut décor pictat. Fondul
era făcut cu culoare roşie, iar motivele decorative erau pictate cu alb1.
Cu prilejul săpăturilor, din aşezările gumelniţene s-au scos la iveală
miniaturi, redând case de formă rectangulară, cu ferestrele rotunde şi
acoperişul în două ape.
Ceramica gumelniţeană a fost modelată din pastă, amestecată cu
cioburi pisate. Gama formelor este bogată, dar forma specifică este cea de
strachină, cu diametrul mare, dar joasă. Aceste vase aveau adesea decorul
pictat cu grafit. Mai rare sunt unele vase cu décor pictat, după ardere, cu
culoare albă şi roşie2.
Purtătorii culturii Gumelniţa au folosit tot mai multe obiecte de
aramă. Dintre uneltele de aramă amintim: sulele, dăltiţele, cârligele de
undiţă. La sfâţrşitul culturii s-au folosit, pe scară redusă, diferite unelte
masive, cum sunt: topoarele plate şi apoi topoarele ciocan cu orificiu
pentru fixarea cozii. Din aramă s-au făcut şi diverse podoabe, cum sunt
acele pentru păr, unele având la capăt o plăcuţă triunghiulară sau
rombică, altele având două volute opuse3.
Purtătorii culturii Gumelniţa practicau cultul fertilităţii, reflectat prin
numeroase figurine de: lut ars, os, marmură şi aur. Majoritatea reprezintă
chipuri de femei şi, mai puţin, masculine. Figurinele de os, credem că
reprezintă copii mici şi că ele erau purtate atârnate la gât de fete şi de
femei tinere4.
Ritul funerar al purtătorilor culturii Gumelniţa a fost cel al înhumaţiei. Până acum a fost cercetată o necropolă mai vastă, aflată lângă
aşezarea gumelniţeană de la Vărăşti. Scheletele s-au găsit în poziţie
chircită, pe o parte. Inventarul funerar este sărac, fiind format din câte un
văscior, câte o unealtă de silex, ori câte un ac de aramă. Menţionăm că, în
două morminte din necropola amintită s-au găsit câteva obiecte mărunte
de aur5.
Pe întinsul Olteniei, la sfârşitul epocii neolitice, s-a desfăşurat
evoluţia culturii Sălcuţa, despre care suntem de părere că s-a format pe un
De ex. la Radovanu, în etapa de sfârşit a fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa
(cf. Eugen Comşa, op.cit., Călăraşi, 1990, p. 81-91).
2 De ex. La Tangâru (Dumitru Berciu: op.cit., 1961, p. 429-467)
3 Eugen Comşa: L'utilisation du cuivre par les communautés de la culture Gumelniţa du territoire
roumain. În: Studia Praehistorica, 1-2, Sofia, 1978, p. 109-120.
4 Idem: op.cit., 1985, p. 40-43, 55-60; 61-66; 68-69; 71-73.
5 Idem: Considérations sur le rite funéraire de la civilisation de Gumelniţa, În: Dacia, IV, 1961, p. 530.
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fond reprezentat de faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura
Gumelniţa, despre care s-a dovedit că s-a extins până la Jiu. Comunităţile
ei s-au amestecat cu cele Vinča din vestul Olteniei, formându-se astfel
cultura Sălcuţa. Despre aceasta, încă în anul 1950, prof. Ion Nestor afirma
că, în realitate, reprezintă o variantă regională a culturii Gumelniţa1.
Aşezările Sălcuţa erau şi ele de tip tell, fiind situate pe terase înalte,
având şanţ de apărare, uneori prevăzut cu val de pământ2.
Locuinţele purtătorilor culturii au fost reprezentate în nivelurile mai
vechi de la Sălcuţa, prin colibe de suprafaţă de formă ovală, dispuse în
şir, la intervale destul de mici. Mai târziu, locuinţele erau de suprafaţă şi
aveau, de obicei, formă ovală sau rotundă şi, mai rar, formă rectangulară3.
Ceramica Sălcuţa se aseamănă mult prin forme cu cea a culturii
Gumelniţa. Forma specifică a fost tot strachina, tronconică, cu décor
pictat cu grafit4.
Purtătorii culturii Sălcuţa au folosit şi ei unelte de aramă, cum sunt
dălţile şi sulele5.
Figurinele antropomorfe sunt destul de bine reprezentate şi în
aşezările Sălcuţa. Ele au fost realizate, ca şi cele gumelniţene, din lut ars,
os şi aur.
Subliniem că figurinele de lut ars se aseamănă mult cu cele
gumelniţene. Ele redau personaje femine în picioare. Merită toată atenţia
faptul că, pe bărbia acelor figurine sunt redate câteva mici adâncituri
rotunde dispuse în şir, la fel ca şi pe cele gumelniţene. Menţionăm că
figurinele de os sunt de acelaşi tip ca şi cele gumelniţene şi pe chipul lor
s-a făcut în dreptul bărbiei câte un şir de mici adâncituri rotunde. Se poate
susţine că între figurinele din cele două culturi nu se constată deosebiri6.
Ne mai rămâne să ne referim şi la aspectul cultural Aldeni II, format
în zona de interferenţă între culturile Gumelniţa şi Cucuteni, adică în

Ion Nestor: op.cit., 1961, p. 155-157.
Dumitru Berciu: op.cit., 1961, p. 155-157.
3 Ibidem, p. 167-184.
4 Ibidem, p. 249-328.
5 Eugen Comşa: Considérations concernant l'utilisation du cuivre en Oltenie à l'époque néolithique.
În: Dacia, XXV, 1981, p. 331-342.
6 Dumitru Berciu: op.cit., 1961, p. 329-337.
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nord-estul Munteniei1 şi în sudul Moldovei. Comunităţile sale s-au extins
apoi şi în câmpia Bugeacului şi în nordul Dobrogei2.
Aşezările erau situate fie pe margini de terase înalte, fie erau de tip
tell (de ex. Stoicani3) cu straturi de cultură destul de groase, dovedind o
locuire îndelungată. Aşezările erau prevăzute cu şanţ de apărare, unele cu
val de pământ.
Tipurile de locuinţe s-au schimbat în cursul evoluţiei aspectului. În
etapa I-a erau colibe şi bordeie, iar mai târziu locuinţe de suprafaţă. În
etapa a III-a, unele locuinţe au avut podea-platformă. În fiecare locuinţă
se afla câte o vatră obişnuită4.
Acei oameni au folosit, pe scară redusă, obiecte de aramă (de ex. un
fragment de sârmă găsit la Suceveni5).
Ceramica aspectului Aldeni II a fost modelată, în principal, din pastă
amestecată cu cioburi şi cu calcar pisat mărunt şi nisip. Mai rar, categoria
vaselor de uz comun avea în pastă amestec de pleavă.
Formele sunt felurite: borcane, tăvi, vase cu picior, capace.
Străchinile sunt numeroase şi au formă tronconică. Mai amintim
castroanele, cupele şi polonicele. Decorul vaselor se compune din linii
incizate, din şiruri de înţepături, mai rar din caneluri.
În perioada mai târzie, unele vase au decorul realizat prin pictură cu
culoare albă pe fond roşu, înainte de ardere. Sunt benzi albe în formă de
spirale, semicercuri, asociate uneori cu caneluri6.
În aşezările Aldeni II se găsesc adesea figurine feminine redate în
picioare, cu braţele în diferite poziţii7 (de ex. orante).
Multe din aceste figurine sunt cu décor spiralic sau sub formă de
benzi, compuse din linii incizate. O parte din aceste ornamente redau
piese de îmbrăcăminte şi decorul de pe ele. Figurinele amintite dovedesc
practicarea cultului fertilităţii8.

1 Eugen Comşa: Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II (Pe baza săpăturilor de la
Drăgăneşti-Tecuci). În: SCIV, XIV, 1, 1963, p. 7-31.
2 Ibidem: p. 8, fig. 1; Ion T. Dragomir: Eneoliticul din sud-estul României-Aspectul cultural StoicaniAldeni, Bucureşti, 1983, p. 124-125 (harta).
3 Eugen Comşa: op.cit. În: SCIV, XIV, 1, 1963, p. 10; Ion T. Dragomir, op.cit., p. 17-19.
4 Eugen Comşa: op.cit., 1963, p. 11-12; Ion T. Dragomir: op.cit., p. 24-38.
5 Ion. T. Dragomir: op.cit., p. 49-50.
6 Ibidem, p. 51-92.
7 Ibidem, p. 97-103.
8 Ibidem, de ex. p. 174, fig. 50-4,5.
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Ritul funerar era acela al înhumaţiei, în poziţie chircită, pe o parte.
Menţionăm că, în mormintele de tip Aldeni II de la Suceveni s-au găsit
vase de ofrandă şi alimente1.
La sfârşitul epocii neolitice au început o serie de frământări
provocate de pătrunderea, treptată, dinspre ţinuturile din nordul Mării
Negre, de-a lungul Câmpiei Dunării, a unor comunităţi de crescători de
vite, cu viaţă semi-stabilă, care au provocat, mai întâi, dislocarea
comunităţilor gumelniţene, înspre nord-vestul Munteniei şi apoi s-a
produs un amestec al celor două populaţii. Ne referim la comunităţile
caracterizate prin mormintele tumulare cu ocru şi apoi la comunităţile
culturii Cernavoda I2. După părerea noastră, deşi acestea se plasează în
timp în perioada de la sfârşitul eneoliticului, ele reprezintă, de fapt,
preludiul perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului,
de care se leagă efectiv din punct de vedere etnic şi cultural.
*
În concluzie, din datele prezentate, rezultă că, în ţinuturile studiate,
în funcţie de desfăşurarea evoluţiei istorice, epoca analizată poate fi
împărţită în două părţi, prima corespunzătoare perioadei neoliticului
timpuriu, când în regiune s-a produs mai întâi procesul de neolitizare,
provocat de pătrunderea comunităţilor Cârcea şi răspândirea lor în
Oltenia, urmat de răspândirea, în Oltenia, în vestul şi nordul Munteniei, a
comunităţilor culturii Starčevo-Criş şi apoi de pătrunderea dinspre sud a
comunităţilor culturii Dudeşti.
Puţin mai târziu, în ţinuturile studiate, s-au mai produs trei mişcări
de populaţie dinspre exterior, şi anume, ale culturii Vinča în vestul
Olteniei, a culturii cu ceramică liniară în nord-estul Munteniei şi apoi a
comunităţilor culturii Hamangia în Dobrogea.
A urmat cea de a doua parte a epocii, când s-a produs trecerea de la
folosirea săpăligii la aceea a unui plug primitiv, cu tracţiune animală.
Consecinţa a fost recerea la viaţa sedentară, în aşezări mai mari, întărite
cu şanţuri de apărare şi cu locuinţe de suprafaţă. Tot atunci, a început
folosirea mai intensă a aramei.
Se cuvine subliniat faptul că, în Muntenia s-a produs o continuitate
etnică şi culturală de-a lungul evoluţiei culturilor: Dudeşti-Boian,
Gumelniţa, care a durat mai mult de două milenii.
Comunităţile Boian au fost deosebit de active. Considerăm că, pe
fondul reprezentat de faza Bolintineanu s-a format şi dezvoltat faza
Ibidem, p. 106-107.
Sebastian Morintz – Petre Roman: Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului
la Dunărea de Jos. În: SCIV, 19, 4, 1968, p. 553-573.
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Vădastra II şi fazele următoare. Faza Giuleşti s-a extins în sud-estul
Transilvaniei şi în sudul Moldovei, unde a constituit fondul (la care s-au
adăugat elemente din cultura cu ceramică liniară) pe care s-a format
cultura Precucuteni.
Mai târziu, noi mişcări, pornite din Muntenia, ale comunităţilor fazei
de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, spre vest, au
provocat încetarea evoluţiei culturii Vădastra şi spre est, în Dobrogea, din
care cauză a încetat evoluţia culturii Hamangia. Pe fondul reprezentat de
faza de tranziţie, fără intervenţie din afară, în ţinuturile dintre Jiu şi
Marea Neagră s-a format cultura Gumelniţa, cu două variante,
reprezentate în vest de cultura Sălcuţa şi în est de varianta dobrogeană.
În ţinuturile studiate, epoca neo-eneolitică s-a încheiat datorită
pătrunderii dinspre stepele nord pontice a comunităţilor caracterizate prin
mormintele tumulare cu ocru, cu care considerăm că începe perioada de
tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului.
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Date despre îmbrăcămintea din
perioada neoliticului târziu
din sudul României
Eugen COMŞA

Some Data Regarding the Clothing
Worn by the Bearers of the Gumelnitza
and Sǎlcuţa Cultures
Abstract
The author takes into account a number of feminine figurines, whose
decoration is considered to render elements of clothing of the mentioned related
Neolithic cultures. The women might have worn dresses which followed the lines
of their body in the upper part and which became large on their lower one, or
combinations of blouse and skirt. Besides, some decorations consisting in incised
lines and spirals were visible upon the figurines under study. In some cases there
appeared a triangular item, hanging on a shoulder, which was presumably used
for bearing the children or some weights. A single male figurine, belonging to
the Gumelnitza culture, out of which just the lower half of the body could be
recovered, showed a standing individual wearing: a kind of belt with three
evident stripes, probably made in different colors. This is a basis for further
studies concerning the clothing of the old communities.

În perioada de sfârşit a epocii neolitice, în ţinuturile dintre Carpaţi şi
Dunăre, s-a desfăşurat evoluţia comunităţilor aparţinând la două culturi
înrudite şi anume Gumelniţa (în Muntenia) şi Sălcuţa (în Oltenia). Până
în prezent, au fost cercetate mai intens, prin săpături arheologice
sistematice, aşezările culturii Gumelniţa şi mai puţin cele ale culturii
Sălcuţa.
În cele ce urmează, ne vom ocupa de o serie de figurine
antropomorfe de lut ars, descoperite în aşezările celor două culturi, piese
89

pe care a fost reprezentată îmbrăcămintea purtată de către oamenii din
acea perioadă îndepărtată în timp.
*
În aşezările purtătorilor culturii Gumelniţa au fost descoperite, de
către arheologii noştri, numeroase figurine de lut ars, redând, de cele mai
multe ori, personaje feminine şi mult mai rar personaje masculine. Faptul
reflectă situaţia din acea vreme, când divinitatea principală, în care
credeau acei oameni era zeiţa fertilităţii.
Din faza de început a culturii Gumelniţa datează mai multe figurine,
având pe ele redată îmbrăcămintea şi decorul de pe aceasta.
Trei astfel de piese au fost găsite în aşezarea de la Vidra (judeţul
Giurgiu).
- Din prima din ele s-a păstrat numai partea de la piept în sus.
Pe partea din faţă este trasată o linie incizată, orizontală, între
braţe. De aceasta sunt legate un fel de bretele, indicate prin
linii incizate, pe umeri, în faţă şi în spate. Mai jos de acea
linie sunt altele câteva, tot incizate, redând decorul
îmbrăcămintei. Subliniem că, pe spatele figurinei este redată,
prin linii incizate, o piesă, de formă triunghiulară, cu vârful
în sus, până în dreptul gâtului, iar partea de jos, cea lată, era
legată în dreptul mijlocului corpului1.
- O altă piesă importantă, este aproape întreagă. Îi lipseşte
numai capul. Pe partea din faţă are o linie incizată,
orizontală, între braţe (ca şi la piesa precedentă), de la care
coboară, lateral, câteva linii decorative.
Pe partea de jos a corpului, până la genunchi, este indicată o
piesă de îmbrăcăminte, un fel de fustă sau fotă, ornamentată
cu linii incizate, în spirală.
Menţionăm, că şi pe spatele acestei figurine este indicată o
piesă de formă triunghiulară, la fel ca şi pe figurina descrisă
mai sus2.
- Celei de a treia piese, tot de la începutul culturii Gumelniţa, îi
lipseşte capul şi partea inferioară a corpului. Pe partea din
faţă are făcute unele ornamente din linii incizate şi puncte, iar
pe spate are, de asemenea, indicată piesa de formăî
1 Dinu V. Roesetti, Steinkupferyeitliche Plastik aus einem Wohnhügel bei Bukarest, În: IPEK, 12,
1938, pl. 12/2.
2 Ibidem, pl. 11/2.
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triunghiulară, ornamentată prin câteva linii incizate, în formă
de V-uri suprapuse1.
Amintim că, pe câteva figurine descoperite în aşezarea de la
Radovanu (judeţul Călăraşi), care datează tot de la începutul culturii
Gumelniţa, s-au păstrat, pe partea inferioară, ornamente compuse din linii
incizate, sub formă de spirale îmbucate2.
Pe una din piese, pe spate, este un décor sub formă de bandă lată,
orizontală, acoperită cu linii incizate3.
Din analiza ornamentelor de pe figurinele feminine din faza de
început a culturii Gumelniţa, rezultă că o mare parte din an, femeile
acelea obişnuiau să se îmbrace în felul următor:
Partea de sus a corpului o acopereau, până mai sus de sâni, cu o
piesă vestimentară prevăzută cu două bretele late. Partea inferioară a
corpului (de la brâu până la genunchi) era îmbrăcată cu un fel de fustă sau
fotă. Aceasta era făcutǎ dintr-o bucată de ţesătură, de circa 60 cm lăţime,
realizată pe un război de ţesut vertical. Pe ţesătură, probabil, din fire
colorate diferite, se realizau ornamente din benzi de linii în formă de
spirale şi cercuri mici. Astfel de motive decorative se făceau pe toată
lăţimea fâşiei de ţesătură, sau erau făcute pe două benzi orizontale.
Fiecare fotă avea circa 1-1,2 m lungime şi, se pare, că după înfăşurarea
corpului, la mijloc era fixată prin-un brâu, de circa 15 cm lăţime, ţesut
separat, probabil, după un alt sistem.
De obicei, pe spatele figurinelor feminine datând din faza amintită,
mai este indicată o piesă de formă triunghiulară, căreia, oamenii din
vechime, prin redarea ei, pe diferite figurine, îi dădeau aceeaşi importanţă
ca şi îmbrăcămintei. Piesa respectivă avea forma unui triunghi echilateral,
cu latura de circa 40 cm lungime. Fiecare din aceste piese triunghiulare
era ornamentată cu grijă.
După părearea noastră, acea piesă de formă triunghiulară servea la
purtatul copiilor mici sau la transportul unor greutăţi.
O atenţie deosebită merită o figurină descoperită în aşezarea de la
Ipoteşti (judţul Olt), piesă care datează tot din faza de început a culturii
Gumelniţa.

Ibidem, pl. 12/1.
Eugen Comşa, Complexul neolitic de la Radovanu. În: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, VIII,
Călăraşi, p. 103 (fig. 48/2,4).
3 Ibidem, p. 105 (fig. 49/2).
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Figurina reprezintă un personaj masculin, în picioare. S-a păstrat
numai partea de la mijloc în jos. Are indicat sexul. Piesa este importantă
prin aceea că pe ea este redat un brâu lat de circa 15 cm, pe care sunt
indicate trei benzi înguste, orizontale şi paralele, două pe marginile
brâului şi una pe mijloc1. Fără îndoială, benzile de pe brâurile adevărate
erau colorate.
Subliniem că un capăt al brâului de pe figurină, anume cel din faţă,
era destul de lung şi atârna până spre genunchi, servind la acoperirea
sexului, iar celălalt capăt, tot atât de lung, atârna în spate. Cu alte cuvinte,
capetele acelui brâu aveau un anumit rost, să acopere sexul şi spatele.
După părearea noastră, purtatul brâului, de către bărbaţi, s-a păstrat
pe teritoriul nostru, din acea perioadă îndepărtată, constituind încă un
element de continuitate. În zilele noastre, bărbaţii de la ţară, poartă un
astfel de brâu lat, cu extrmităţile atârnând, care însă şi-a pierdut rolul
iniţial.
Până în prezent, în straturile coerespunzătoare fazei Gumelniţa A.2
(după periodizarea Dinu V. Rosetti) (=faza Sultana, după periodizarea
noastră) s-au descoperit foarte puţine figurine feminine pe care este
redată îmbrăcămintea.
În aşezarea de la Vidra, în stratul din faza amintită, s-a găsit o
figurină feminină, reprezentată ca fiind îmbrăcată cu o rochie largă la
bază.
Capul figurinei este spart, în parte, din vechime. Pe gâtul scurt şi
masiv, are trei linii incizate, orizontale, paralele şi distanţate care, poate,
redau o podoabă. Braţele le are ca două prelungiri laterale, cu capătul
având porţiunea de sus îngroşată, indiciu că reprezenta mâinile, îndoite
din coate, în poziţie de orantă. Pe corp are indicaţi sânii, sub forma a două
proeminenţe micuţe.
Pe rochie, în faţă, pe partea inferioară, are un décor din linii incizate,
în forma unui patrulater, cu laturile lungi arcuite puţin spre interior, iar
cele scurte mai puţin arcuite în afară. Deasupra, pe patrulater, se sprijină
un triunghi redând, probabil, sexul. Pe rochie, mai jos de braţe, de ambele
părţi, este trasatǎ câte o bandă lată, verticală2. Partea din spate a piesei nu
este reprodusă în publicaţie.
Subliniem că, până acum, aceasta este prima figurină feminină
reprezentată ca fiind îmbrăcată cu o rochie lungă şi largă la partea
1
2

Săpături Eugen Comşa.
Dinu V. Rosetti, op.cit., pl. 14/5.
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inferioară, din arealul culturii Gumelniţa. Reţinem, că din faza următoare
datează mai multe astfel de figurine.
Din aceeaşi fază, în aşezarea de la Vidra, s-au scos la iveală câteva
figurine, mult stilizate, cu partea de jos cilindrică sau cu secţiune ovală,
care, probabil, redau tot personaje feminine îmbrăcate în rochii lungi.
Acele figurine nu sunt ornamentate1.
În aşezarea de la Tangâru (com. Stoeneşti, jud. Giurgiu), în stratul
din faza amintită, a fost descoperit un vas antropomorf de formă sferică.
Capul est stilizat, cu nasul realizat prin apăsare între două degete. Gâtul
este gros. Din braţe, ca două prelungiri laterale, au rămas doar două
porţiuni scurte, perforate.
Este evident că piesa redă un personaj feminin, îmbrăcat cu o rochie
lungă. Decorul, în faţă şi în spate, este format din mai multe linii arcuite,
grupate câte două, cu vârfurile în sus şi suprapuse. În dreptul mâinilor, în
părţi, s-a fâcut câte o bandă lată, verticală, cu suprafaţa haşurată, cu linii
scurte, verticale2.
Din datele prezentate rezultă că, în timpul fazei Sultana, femeile
gumelniţene obişnuiau să-şi facă şi să poarte rochii lungi, până la glezne
şi largi la partea inferioară. Decorul de pe ele era felurit, fiind compus din
unele benzi late laterale, verticale şi din ornamente formate din linii.
Pe teritoriul Munteniei a continuat evoluţia, paşnică, a comunităţilor
culturii Gumelniţa, din faza numită Gumelniţa B (=faza Jilava, după
periodizarea noastră). Din această fază, prin săpături arheologice, s-au
descoperit destul de multe figurine şi vase, redând personaje feminine,
îmbrăcate în rochii lungi.
O piesâ importantăî, datând din această fază, este cea numită „Venus
de la Vidra“. Este un vas reprezentând o femeie în picioare. Capacul, care
reda capul, nu a fost gâsit. Pe corp sunt redaţi sânii sub forma a două
proeminenţe micuţe. Mai jos de gât are, în faţă, un décor puţin deosebit,
întâlnit şi pe o figurină din faza Sultata; este vorba de un patrulater, cu
cele patru laturi puţin arcuite spre interiorul ornamentului, în mijlocul
căruia s-au trasat două cercuri concentrice, cu câte o tangentă. Acestea
sunt oblice şi unesc cercurile cu câte un colţ opus al patrulaterului. Pe
piept este indicat un décor simplu, format din linii incizate. Braţele sunt
îndoite şi aşezate cu palmele pe piept.
Ibidem, pl. 14/1, 4.
D. Berciu, Contribuţii la problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Bucureşti,
1961, p. 473 (fig. 246).
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Mai jos de brâu urmează câteva benzi orizontale pe care, la intervale
egale, s-au făcut pe o bandă câte două cercuri concentrice, cu tangente
între ele, iar lateral, pe partea din faţă, s-a trasat câte un cerc în mijlocul
unui romb. Mai jos, urmează altă bandă, având în faţă, lateral, câte două
cercuri concentrice, între care este indicat triunghiul sexual. De-o parte şi
de alta a şoldurilor, s-au făcut câte douî cercuri concentrice, mai mari
decât celelalte. Repetarea acestui décor, format din cercuri concentrice,
pe mai multe figurine, considerăm că dovedeşte că un astfel de ornament
avea o semnificaţie magico-religioasă (poate reda soarele).
Pe picioarele vasului descris sunt trasate o serie de linii arcuite cu
câte o bandă îngustă verticală, în faţă. Aceste ornamente presupunem că
reprezintă încălţămintea1.
Tot la Vidra, în aşezarea corespunzătoare a fazei Jilava, s-au găsit
două vase mai mari, reprezentând femei. Ambele recipiente (cele mari)
au formă aproximativ sferică, cu capul subţire, aproape rotund, cu nasul
reliefat. De-a lungul marginilor capului au un şir de orificii micuţe. Pe
partea inferioară a feţei, cele două chipuri au câte patru înţepături, dispuse
în şir, reprezentând un tip de tatuaj. Braţele sunt indicate prin două
prelungiri laterale scurte, deschise spre interiorul vaselor. Pe corpul
acestora, pe partea din faţă şi pe spate, se păstrează decorul format din
benzi late, verticale, cu suprafaţa haşurată, alternând cu altele similare ca
lăţime, dar cu suprafaţa netedă. Este vorba, cu certitudine, de redarea
decorului folosit la ornamentarea rochiilor purtate de femeile
gumelniţene. Benzile amintite sunt trasate până la baza vaselor, indicând
astfel că este vorba de rochii lungi până la glezne2.
La Vidra s-a găsit şi un alt vas mic, cu décor asemănător3.
Din faza Jilava datează şi partea inferioară (de formă tronconică) a
unui vas găsit la Vidra, reprezentând tot un chip de femeie stilizat.
Sprâncenele, ochii, nasul şi gura sunt redate sub formă de benzi reliefate,
înguste şi scurte. Urechile sunt indicate sub forma unor lobi, aproximativ
semicirculari, pe fiecare fiind făcute câte patru adâncituri mici rotunde.
Pe banda din dreptul gurii, s-au făcut patru înţepături, puse în şir
orizontal, redând tatuajul. Din braţe s-au păstrat mici porţiuni.
Pe mijlocul piesei este tradsată o linie incizată, orizontală, de la care
coboară, până la bază, benzi late, verticale, cu suprafaţa haşurată, care
Dinu V. Rosetti, op. cit., pl. 21/1, 22/1, 23/1.
Ibidem, pl. 20/1, 20/2.
3 Ibidem, pl. 20/4.
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alternează cu alte benzi netede1. Este evidentă redarea decorului de pe o
rochie obişnuită perioadei.
O figurină interesantă o constituie piesa descoperită la Căscioarele
(jud. Călăraşi), care reprezintă tot o femeie în picioare, cu partea de jos
lărgită, indiciu că redă o persoană îmbrăcatî cu o rochie largă la partea
inferioară. Piesa este ornamentată numai pe partea de sus.
Capul îl are aproape rotund, cu nasul reliefat şi cu gura ca o liniuţă
incizată. În jurul gâtului sunt patru linii incizate, paralele, alăturate,
redând, desigur, o podoabă. Sânii sunt reliefaţi. În faţă, pe mijloc, sunt
două linii, aproape verticale care, este posibil, să indice o piesă de îmbrăcăminte, ca un fel de vestă. Tot în faţă, din părţi spre mijloc, sunt trasate
linii înguste2 care par să confirme că este vorba de o piesă de îmbrăcăminte, desfăcută în faţă. Nu a fost precizată faza din care datează piesa.
Un grup de patru figurine reprezentând personaje feminine în
picioare, a fost găsit în aşezarea gumelniţeană de la Balaci (jud.
Teleorman)3. Pe toate sunt redate, prin linii incizate, părţi din îmbrăcăminte. Două din ele au pe spate indicată câte o bandă pe mijloc, poate un
brâu. Pe spate, sus, au o bandă lată, ornamentată cu un cerc şi linii
incizate oblice, iar cealaltă are pe piept, în faţă, trei banzi acoperite cu
linii incizate verticale, iar pe spate le corespunde o bandă lată, pe care
sunt inczte linii oblice, scurte.
Toate aceste figurine de la Balaci au fost descoperite mai demult,
fără să se poată preciza faza de când datează piesele.
O altă figurină reprezentând o femeie în picioare a fost găsită la
Pietrele (jud. Giurgiu). Capul îl are modelat neglijent. Nasul este mic, iar
ochii ca două linii incizate. Lângă gură sunt trei înţepături redând tatuajul,
specific culturii. Mâinile au fost redate prin prelungiri laterale, scurte.
Una este ruptă din vechime. Pe piept are indicaţi sânii. Partea de jos a
piesei este mai largă în faţă şi aproape verticală în spate. Această parte
reprezintă o rochie lungă şi largă jos, ornamentată cu liniuţe verticale,
scurte4.
La Blejeşti (jud. Teleorman) s-a scos la iveală o altă figurină
feminină, în picioare, cu rochie „en cloche“. Capul şi braţele sunt rupte
Ibidem, pl. 24/1 şi pl. 25/1.
Gh. Ştefan, Les fouilles de Căscioarele, În: Dacia, II 1925, p. 183 şi p. 182 (fig. 41/15).
3 Vl. Dumitrescu, La plastique anthropomorphe en argile de la civilisation eneolithique balkanodanubienne de type Gumelniţa. În: IPK, 8, 1932/33, pl. 13/1, 3, 4, 5.
4 D. Berciu, Cercetări şi descoperiri în regiunea Bucureşti, În: Materiale, II, 1956, p. 540 şi p. 542
(fig. 68/1).
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din vechime, iar partea inferioară are formă tronconică, redând o rochie,
lungă şi largă la bază. Piesa nu este ornamentată1. Nu se precizează faza
de când datează.
Un alt vas antropomorf, cu corpul aproape sferic, s-a găsit la
Zâmbreasca (jud. Teleorman). Capul îl are aproximativ oval, prevăzut pe
margini sus, în părţi, cu câte trei înţepături. Nasul este proeminent, ochii
ovali şi gura ca o liniuţă. Braţele sunt ca două prelungiri laterale scurte,
cu deschidere spre interiorul vasului. Sunt redaţi sânii. Pe corpul vasului
sunt benzi cu suprafaţa haşurată, imitând decorul de pe rochia respectivă2.
Menţionăm şi figurina descoperită la Licuriciu (jud. Teleorman),
care face parte din categoria celor redând femei cu rochie lungă şi largă la
partea inferioară. Această piesă se deosebeşte puţin de celelalte, prin
aceea că are decorul redat numai de la mijloc până jos, sub forma unor
linii paralele verticale, distanţate şi nu sub formă de benzi late, ca la
celalte piese similare ca formă3.
O ultimă categorie este aceea a figurinelor feminine cu rochie largă,
care sunt reprezentate purtând pe cap un vas destul de mare, ţinut cu
amândouă mâinile.
O piesă, mai bine păstrată, căreia îi lipseşte numai porţiunea din
partea inferioară a rochiei a fost descoperită în aşezarea de la Gumelniţa
(jud. Călăraşi). Are pe cap un vas mare sprijinit cu ambele mâini. Capul
este stilizat, cu nasul puţin reliefat şi gura ca o linie incizată. Sub ea are
un şir de înţepături micuţe, redând un tip de tatuaj. Urechile sunt ca doi
lobi, fiecare având pe margini câte 5 orificii micuţe, dispuse în şir. Pe
corp este redată rochia, al cărei décor fomat din benzi haşurate, alternează
cu alte benzi cu suprafaţa netedă. Marginile benzilor au fost vopsite cu
galben4.
O altă piesă similară a fost găsită la Chirnogi (jud. Călăraşi).
Aceasta redă un personaj feminin, care ţinea pe cap, cu ambele mâini, un
vas, care lipseşte.
Figurina atrage atenţia prin decorul rochiei. Aceasta era lungă şi
largă, la partea inferioară. Pe rochie este un motiv decorativ de formă
triunghiulară, de la gât până la piept. În faţă, rochia avea drept décor o
bandă lată, cu culoare închisă, care, la partea superioară se desfăcea în
Ibidem, p. 554 (fig. 88/3).
Vl. Dumitrescu, Arta neolitică în România, Bucureşti, 1968, fig. 98.
3 Idem, Alcune scoperti preistoriche nel distretto di Teleorman. În: Dacia, IX-X, 1945, p. 534 (fig.
2/2).
4 Idem, op.cit., 1968, pl. 93.
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două „ramuri“ spre subsuori. Pe cele două „ramuri“ laterale s-au făcut
pete mici cu culoare deschisă. Pe partea din faţă a rochiei mai erau două
benzi de culoare închisă, mai înguste, paralele cu cea din mijloc, dispuse
în dreapta şi în stânga ei1.
Din datele prezentate rezultă că – în stadiu actual al cercetărilor –
femeile din arealul culturii Gumelniţa, din Muntenia, începând din faza
Sultana şi continuând cu faza Jilava, erau obişnuite să-şi facă şi să se
îmbrace cu rochii lungi, până la glezne, cu partea inferioară în formă de
clopot (“en cloche“). Astfel de rochii erau ornamentate, în special, prin
benzi verticale, destul de late, alternând, unele de culoare mai închisă cu
altele de culoare deschisă.
Mai rar, rochiile din acea perioadă, pe partea inferioară, de la brâu în
jos, erau ornamentate cu dungi subţiri, verticale.
Regretăm că nu dispunem de figurine masculine, din fazele amintite,
pe care să fie reprezentată îmbrăcămintea. Fără îndoială şi bǎrbaţii purtau
anumite piese de îmbrăcăminte, pe care încă nu le cunoaştem. Poate, prin
săpăturile arheologice viitoare, mai ample, se vor descoperi şi astfel de
figurine.
Pe teritoriul Olteniei, în cadrul arealului culturii Sălcuţa, care
datează tot din perioada de la sfârşitul epocii neolitice, s-au descoperit
diferite figurine antropomorfe, destul de puţine, modelate din lut şi apoi
arse, sau altele făcute din oase.
Dintre figurinele de lut ars, găsite cu prilejul săpăturilor din aşezarea
de la Sălcuţa (jud. Dolj), făcute sub conducerea prof. Dumitru Berciu,
numai trei pot fi considerate că redau personaje feminine cu
îmbrăcămintea pe ele.
O piesă a fost modelată neglijent. Are capul foarte stilizat. Braţele
sunt redate ca mici prelungiri, laterale, neregulate. Una este masivă şi a
fost modelată şi fixatǎ mai sus decât cealaltă.
Restul corpului, până la bază, este masiv şi aproape conic, redând,
desigur, un personaj feminin, îmbrăcat într-o rochie lungă şi largă2.
O altă figurină a fost modelată cu grijă şi sigur reprezintă un
personaj feminin îmbrăcat într-o rochie lungă şi largă. Piesa este
fragmentară. Capul a fost rupt din vechime. S-a păstrat numai partea de
sus a corpului. Avea braţele redate ca două prelungiri laterale. Pe partea
din faţă are redaţi sânii şi, mai jos, o porţiune din décor, format din linii
incizate şi din adâncituri mici.
1
2

I. Miclea, R. Florescu, Preistoria Daciei, Bucureşti, 1980, pl. 227.
D. Berciu, op.cit., 1961, p. 330 (fig. 153/1).
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Partea de jos a piesei era lâţită, în faţă şi în spate. Este clar că acea
porţiune reprezenta o rochie largă şi lungă, având pe ea şi un décor redat
prin linii incizate1.
Cea de a treia figurină s-a păstrat mai bine şi redă un personaj feminin
în picioare. Capul este mult stilizat. Braţele sunt rupte din vechime. Pe
partea din faţă sunt redaţi sânii, sub forma unor proeminenţe micuţe.
Partea inferioară a piesei este mai largă jos, dobândind forma de
„clopot“. Este clar că este vorba de o figurină redând un personaj
feminin, îmbrăcat cu o rochie lungă şi largă jos2.
O figurină deosebită, păstrată întreagă, a fost descoperită mai
demult, în aşezarea Sălcuţa (judeţul Dolj). Piesa a fost numită „Venus de
la Sălcuţa“.
Capul îl are stilizat, de formă rotundă, cu nasul realizat prin presare
între două degete. În părţi are câte două orificii mici, rotunde. Braţele
sunt sub forma unor prelungiri scurte, laterale, cu marginea arcuită, cu
câte un orificiu mic pe mijloc. Pe piept sunt două mici proeminenţe,
indicând sânii. Partea de mijloc a corpului este mai îngustă, iar de la
şolduri în jos, până la bază, piesa este mai lată.
Este clar că figurina reprezintă o femeie îmbrăcatî cu o rochie lungă şi
largă, până la bază. Pe rochie s-a făcut şi un décor, puţin mai jos de
mijloc, format din două cercuri concentrice incizate, cu un punct pe
mijloc3.
În funcţie de datele prezentate, destul de puţine până în prezent,
rezultă că în cursul evoluţiei comunităţilor culturii Sălcuţa din Oltenia,
femeile purtau rochii, mai strânse pe corp în dreptul pieptului şi mai largi
de la brâu în jos, având forma de clopot.
Pe două din figurine s-a păstrat şi decorul de pe rochie, anume, cel
format din linii incizate, combinate cu adâncituri micuţe, fâcute pe o
figurină fragmentară şi cel format din cercuri concentrice de pe o altă
figurină.
*
Acestea sunt datele de care dispunem, până acum, cu privire la
îmbrăcămintea, mai ales, a femeilor din arealele celor două culturi
înrudite, Gumelniţa din Muntenia şi Sălcuţa din Oltenia.

Ibidem, p. 330 (fig. 153/3)
Ibidem, p. 333 (fig. 156/3).
3 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 62 (fig. 72).
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Traco-geto-dacii în sursele antice
şi în datele antropologiei fizice
Alexandra COMŞA

Thraco-Getae-Dacians in the Antique
Written Sources and in the Data of the
Physical Anthropology
Abstract
We have always been fascinated by the look of the archaic populations.
Dealing with the physical athropology we could establish some of their features
while analysing skeletons of those communities. Yet, a discrepancy exists
between the information rendered in the antique written sources and the data of
the physical anthropology. The first ones describe the Thraco-Getae-Dacians as
being tall, robust, blue-eyed, while the data of the anthropological analyses
show that they mostly belonged to the mediterranoid type, which considers the
individual as being medium sized, slim and dark-eyed. This awkward situation
may be determined, in the author’s opinion, by a few certain aspects, namely:
a) The unequal distribution of the anthropological types, not to
mention their mixtures;
b) The possibility that the features of some chieftain or representative
people could be generalized for the entire population;
c) In certain cases it is certain that the Gots were mistaken as Gets;
d) In certain cases, as a distinguished feature of belonging to the elite,
the warriors might have painted their hair. Hesychios from
Alexandria for instance, mentioned a herb (thapsos) which was
used as a hair dye.

Tracii şi, mai târziu, Geto-Dacii1, au apǎrut printr-o diferenţire
treptatǎ din populaţiile Epocii Bronzului, respectiv Hallstattiene.
Populaţiile trace au ocupat un vast areal, pe teritoriul Europei:
1

E. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 12-14.
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- de la Carpaţii Pǎduroşi la nord;
- Marea Egee, NV Anatoliei, insulele Thassos şi Samothrake la
sud;
- Nistru şi Marea Neagrǎ la est,
- Tisa şi Vardar la vest1.
Traco-geto-dacii sunt amintiţi în sursele scrise ale antichitǎţii în
primul rând ca
localizare, datoritǎ conflictelor şi rǎzboaielor în care erau împicaţi.
Astfel:
„Tracia este locuitǎ de un singur neam de oameni, tracii, având însǎ
fiecare alt nume şi alte obiceiuri. Unii sunt sǎlbatici şi cu totul gata sǎ
înfrunte moartea, mai ales geţii.“
Pomponius Mela – Descrierea Pǎmântului, II, 2, 16, în Izvoare
privind istoria României. Vol. I. De la Hesiod
la Itinerarul lui Antoninus, 1964, p. 389.
„...Dacii locuiesc pe ambele maluri ale Istrului.......Poartǎ numele de
daci fie cǎ sunt geţi, fie cǎ sunt traci din neamul dacilor, care locuiau
odinioarǎ în Rodope.“
Dio Cassius, Istoria Romanǎ, LI, 22, 7,
în Izvoare.... I., p. 671.
„Astfel, elenii i-au socotit pe geţi de neam tracic.“
Strabon, Geografia, VII, 3, 2 (C.296)
Izvoare...vol. I,.p. 235.
Desigur, ei apar descrişi şi din punct de vedere al trǎsǎturilor fizice
şi morale pe care le aveau populaţiile amintite.
„Geţii, un neam barbar şi puternic...“
Criton, Geticele, 2. Izvoare...vol. I, p. 507
„Celţii, germanii şi întregul neam tracic şi scitic au pielea rece şi
umedǎ. De aceea ea este moale, albǎ şi fǎrǎ pǎr“.
Galen, Despre temperamente, in trei cǎrţi, II, 6,
Izvoare....vol. I., p. 617.
„...În ţinuturile de miazǎnoapte, trupurile toate sunt mari. Stau
mǎrturie celţii, tracii şi sciţii. Ţara lor este plinǎ de umezealǎ şi are pǎşuni
din belşug.“
Porphyrios, Peştera nimfelor din Odiseea, 28,
Izvoare..., vol. I, p. 743.
1 H. Bengtson, Vl. Milojčić, Grosser historischer Weltatlas. I. Teil. Vorgeschiche und Altertums,
München, 1972, p. 7.
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„...armata roşcatǎ şi blondǎ a geţilor înconjoarǎ corturile
bisericilor...“
Hieronymus, Scrisori, CVII, 2 (XXII, 679, col. 870), în H.
Mihǎescu, Gh. Ştefan, R. Hîncu, Vl. Iliescu, V. C. Popescu, Izvoarele
Istoriei României, vol. II. De la anul 300 pînǎ la anul 1000, Bucureşti,
1970, p. 187.
„Unii sunt sǎlbatici şi cu totul gata sǎ înfrunte moartea, mai ales
geţii.“
Pomponius Mela, Descrierea pǎmântului, II, 2, 18, Izvoare....vol. I,
op. 389
„Ţinutul [Tracia] acesta are mai multǎ grijǎ pentru bǎrbaţi; totuşi nu
în ceea ce priveşte aspectul lor, cǎci ei au înfǎţişarea asprǎ şi urâtǎ, ci
doar în privinţa cruzimii şi a umǎrului [ţinutul fiind plin de bǎrbaţi], pe
cât de mulţi pe atât de sǎlbatici.“
Pomponius Mela, Descrierea pǎmântului, II, 2, 16
Izvoare, vol. I, p. 389.
„Geţii însǎ, fiindcǎ s-u purtat nechibzuit, au fot îndatǎ înrobiţi,
mǎcar cǎ ei sunt cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci./“
Herodot, Istorii, IV, 93, în Izvoare... vol. I, p. 49.
„Grecii cred cǎ zeii au înfǎţişǎri şi patimi omeneşti. Fiecare îi
zugrǎveşte dupǎ chipul sǎu, cum spune Xenofan: „Etiopienii [îi socot]
negri şi cârni, iar tracii roşcaţi şi cu ochii albaştri“.
Claudius Aelianus, Despre Animale, VII, 4, p. 302,
în Izvoare...vol. I, p. 639.
„...la fel şi geţii cei aspri...“
Horaţiu, Ode, I, 35, 9, III, 11, 9-24
Izvoare.., vol. 1, p. 211.
„Geţii cei aspri. Zdraveni, aspri din cauza regiunii friguroase.“
Horaţiu, Şcolile lui Pseudo-Acro, 11,
Izvoare.... vol. I p. 213.
„Neamul sǎlbatic al geţilor „.
Vergiliu, Comentariile gramaticului Servius,
Izvoare..., vol I,, p. 207.
Nu vom insista prea mult asupra descrierii bǎrbaţilor Traci sau GetoDaci, ci, vom sintetiza câteva dintre caracteristicile lor principale, aşa
cum au fost descrişi în sursele antice:
- Erau înalţi, puterici, luptǎtori de temut;
- Aveau pǎrul blond sau roşcat, ochi albaştri.
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Descrierea se apropie, in mod evident, de caracteristicile marelui
trunchi Indo-European, care a ocupat în mod treptat Europa Centralǎ şi de
Est, începând de la sfârşitul perioadei eneolitice1.
Femeile sunt rar amintite in scrierile vechi, deoarece, accentul se
punea pe descrierea, mult mai captivantǎ, a conflictelor geto-dacilor cu
alte populaţii. Despre acestea ştim cǎ erau în general destul de robuste,
puternice cu o frumuseţe asprǎ, sau unele chiar urâte. Adeseas e insistǎ
aasupra virtuţilor acestora, legǎturilor lor de familie sau a legǎturilor
cǎsǎtoriei, care permitea ca Traco-geto-dacii sǎ aibǎ mai multe neveste:
„Nici femeile nu au o fire slabǎ.“
Pomponius Mela,
Descrierea pǎmântului, II, 2, 19.
„...Acolo femeia nu se face vinovatǎ faţǎ de
Copiii vitregi, ci poartǎ de grijǎ celor lipsiţi de mamǎ, iar soţia cu
zwestre nu ajunge stǎ[pâa bǎrbatului
Şi nici nu se încrede într-un amant chipeş.
Zestrea cea mai de seamǎ este cinstea pǎrinţilor
Şi virtutea femeii pentru care legǎmântul cǎsǎtoriei rǎmâne trainic;
Ea se teme de alt bǎrbat.
Pǎcatul este un sacrilegiu pe care îl plǎteşte cu moartea.
Horaţiu, Ode, I, 35, 9, III, 17-24, 9-24
Izvoare.., vol. 1, p. 211
„...un bǎrbat are maimulte soţii“...
Pomponius Mela, Descrierea pǎmântului, II, 2, 18,
Izvoare....vol. I, op. 389.
„...Le aşteaptǎ pe femei peţitorii. 21. Fetele de mǎritat nu sunt date
bǎrbaţilor de cǎtre pǎrinţi, ci în mod public, sunt cumpǎrate spre a filuate
în cǎsǎorie sau vândute [cu zestre]. Se face intr-un fel sau altul, dupǎ cât
sunt de frumoase şi de cinstite. Cele cinstite şi frumoase au preţ bun.
Pentru celelalte se cautǎ cu bani cineva care sǎ le ia de soţie.
Pomponius Mela, Descrierea pǎmântului, II, 2, 18,
Izvoare....vol. I, op. 391.
Aşa cum am amitit deja, femeile erau redate, mai ales ca virtute, in
relaţiile de familie sau în obiceiuri care atrǎgeau atenţia strǎinilor. De
1 Pentru informaţi su0plimentare privind aspectele arheologice ale problemei vezi şi P. Roman,
Fenomenul indoeuropenizǎrii şi constituirii neamului tracic la Dunǎrea Inferioarǎ în lumina
cercetǎrilor arheologice, Symposia Thracologica VII, Tulcea, 1989, p. 49-55.
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asemenea, apar şi un unele reprezentǎri sculpturale sau picturale, cum ar
fi Tropaeum Traiani de l Adamclisi1 sau ceramica greceaascǎ2.
*
Aşa cum rezultǎ din sursele arheologice şi, ulterior, din cele scrise,
atât Tracii, cât şi Geto-Dacii, au avut o structurǎ antropologicǎ
amestecatǎ, politipicǎ, cu prezenţa celor cinci categorii principale:
mediteranoid, protoeuropoid, dinaroid, nordoid, alpin.
Pentru a reuşi sǎ analizǎm structura antropologicǎ a triburilor trace
şi geto-dace, este necesar sǎ exploatǎm toate informaţiile de care
dispunem: Acestea se pot obţine prin mai multe metode:
1. Direct, prin studiul efectuat pe scheletele descoperite;
2. Analiza criticǎ şi raţionalǎ a reprezentǎrilor artistice ale antichitǎţii (portrete realiste, reprezentǎri sculpturale monumentale (de ex.
Columna lui Traian, monumentul triumfal de la Adamclissi). Despre
acestea, putem spune cǎ, în cele mai multe cazuri, ele au o obiectivitate
relativǎ, datoritǎ implicǎrii emoţionale a artistului, a distanţei la care
acesta se situa faţǎ de populaţiile respective sau din alte considerente. Aşa
cum remarca antropologul Cantemir Rişcuţia, pe Columna lui Traian
majoritatea reprezentǎrilor aveau urmǎtoarele caracteristici: aspect robust,
feţe scurte şi largi, orbite joase, cu relief supraorbital dezvoltat, pomeţi
temporalizaţi, nas scurt şi aplatizat, prognatism alveolar, pǎr drept, sau
uşor ondulat, fǎrǎ chelie. Aceste trǎasǎturi apaprţin preponderent tipului
protoeuropoid. Continuitatea acestuia, care reprezitǎ o permanentǎ evoluţie a paleoeuropoizilor din aceastǎ parte a Europei, a fost identificatǎ pe
o secvenţǎ temporalǎ vastǎ. Prin metoda fotostereotomiei, pe care a
inventat-o, Prof. Dr. Catemir Rişcuţia a identificat trǎsǎturi protoeuropoide la populaţiile actuale din regiunea Hunedoarei3.
Astfel de trǎsǎturi fizice se manifestǎ rar la nivelul indivizilor
studiaţi din punct de vedere antropologic penru secveţa temporalǎ
amintitǎ, având in vedere cǎ pe schelete se identificǎ cel mai frecvent
tipul mediteranoid şi apoi cel protoeuropoid, care aveau pǎrul brunet, şi

P. MacKendrick, Pietrele dacilor vorbesc, Bucureşti, 1978, Foto 78.
K. Zimmermann, Thraker-Dartellungen auf griechischen Vasen, în Le Monde Thrace. IIe Congrès
International de Thracologie. Volume Sélectif, Paris, Roma, Montreal, Pelham N.Y., 1982, p. 260277.
3 C. Rişcuţia, Le caractère anthropologique des Thaco-Daces, în Le Monde Thrace, IIe Congrès
International de Thracologie. Volume Sélectif, Paris, Roma, Montreal, Pelham N.Y., 1982, p. 367371.
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ochii cǎprui1. Astfel de exemple avem în mormintele princiare de la
Agighiol2 şi Peretu3. Se pare cǎ, în multe cazuri, reprezentanţi aristocraţiei nu erau arşi, ceea ce favorizeazǎ studiul antropologic al scheletelor, care astfel, pot oferi date mai mult sau mai puţin complete privind
aparteenţa tipologicǎ a indivizilor respectivi. În cele mai multe cazuri
însǎ, ritul incineraţiei practicat pe scara largǎ, mai ales de cǎte Geto-Daci,
constituie un impediment pentru analiza caracteristicilor specifice populaţiilor la care ne referim. Mormintele de incineraţie nu existau nici ele
sub o formǎ unitarǎ, ci aveau o mare diversitate, ca ritual, existând trǎsǎturi specifice pentru anumitǎ regiune, sau chiar difrenţe de la o necropolǎ
la alta. Mormintele puteau fi plane sau tumulare, cu forme diferite, cu
resturile cinerare depuse direct ing ropi, un urne sau în ciste de piatrǎ4.
Desigur, cercetǎrile viitoare, care vor permite utilizarea analizei ADN
pentru un numǎr mare de indivizi, vor aduce clarificǎri evidente şi incontestabile privind compoziţia antropologicǎ a populaţiilor traco-geto-dace.
Pentru momet însǎ, având în vedere datele şi informaţiile de care
dispunem, propunem următoarele interpretǎri posibile:
1. Distribuţia inegalǎ a tipurilor antropologice aminte. Între ele
existǎ însǎ amestecuri certe, care duc la caractere mixte.
2. Este posibil ca, aspectul unor indivizi reprezentativi (ex.
cǎpetenii) sǎ fi fost generalizat pentru întreaga comunitate:
3. În anumite cazuri, este evidentǎ confuzia existentǎ între geţi şi
goţi. Ambele populaţii erau situaţie la distanţǎ mare de sursǎ şi informaţia
a ajuns distorsionatǎ la autorul care i-a prezentat. Nu este de neglijat
modalitatea brutalǎ în care acţionau ambele comunitǎţi răzvoiice amintite,
în incursiunile lor de la sud de Dunǎre.

C. Rişcuţia, D. Nicolǎescu-Plopşor, Caracterizarea antropologicǎ şi fiziognomicǎ pri reconstituirea
feţei dupǎ craiu, a unei persoane din complexul funerar din sec. II-I (î.e.n.) deecoperit la Orlea, în
Revista Muzeelor, VI, Bucureşti, 2, p. 151-153; Al. Comşa, Several data concerning the
anthropological structure and some funeral rituals at Getic-Dacian people in the IVth-1st centuries
B.C., in Actes du XI-e Congrès International des Sciences Préhstoriques ei Protohistoriques,
Bratislava, 1-7 septwembre 1991, Bratislava, 1993, p. 187-189.
2 D. Berciu, Zorile istoiei în Carpaţi şi la Dunǎre, Bucureşti, 1966, p. 263; D. icolǎescu-Plopşor, Date
atropologice asupra resturilor scheletice umane din mormântul traco=-getic de la Agighiol, Studii şi
cercetǎri ntroplogice, 1968, t. 5., nr. 1, p. 23-26.
3P. Voievozeau, E. Moscalu, Mormântul princiar getic şi tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman,
Cercetǎri Arheologice III, 1979, p. 353-359; E. Moscalu, Mormîntul princiar de la Peretu (jud.
Teleorma), în Thraco-Dacica, VII, Bucureşti, 1-2, p. 59-70.
4 D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971, p. 221.
1
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4. Este posibil ca, in unele cazuri, ca element distinctiv al apartenenţei la elitǎ, rǎzboiicii sǎ-şi fi vopsit pǎrul. De exemplu, Hesychios din
Alexandria menţioneazǎ termenul „thapsinon – culoarea galbenǎ din
lemnul plantei thapsos, cu care se vopseşte galben lâna şi pǎrul capului.
Unii spun cǎ aceasta este sciticǎ.“.
Hesychios din Alexandria, Culegerea alfabeticǎ de cuvinte de tot
felul, Izvoarele…vol. II, p. 391.
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„Străinul“ în heraldica
transilvană
Constantin ITTU

“The Foreigner”
in theTransylvanian Heraldry
Abstract
TheTransylvanian heraldry, which should be regarded as a part of the
Romanian heraldry, has its roots in the Central European traditions. It appeared
at that time when the most important social framework was that of the
community, and not the state, to be more precise, not the feudal state. For this
reason, anyone who did not belong to a certain community, anyone who came
even from the neighbourhood was considered to be a foreigner. It had nothing to
do with the modern notion of foreigner, a person who does not have “our”
citizenship. All these happened in a Europe of regions, not in a Europe of
nations.

Când ne-am decis să alegem tema şi, mai precis, când ne-am decis
să-i dăm titlul de mai sus, am avut în vedere conotaţia medievală a
termenului străin. In mare, prin/ca străin era perceput „acela“ care nu
făcea parte din comunitatea ta: din satul, oraşul, zona, provincia, comitatul (transilvan), ducatul (fie el al Amlaşului ori nu) ori voievodatul „tău“.
Iata pentru ce, în analiza noastră, am abordat atât spaţii cu o geografie
politică precisă pentru Evul Mediu (Transilvania, Ţara Românească,
Moldova, Lituania etc), cât şi spaţii culturale specifice (spre pildă acel
fundus regius din sudul transilvan, acel „pământ crăiesc“ unde-i întâlnim
pe saşi etc.). Elementele de interinfluenţă nu au fost nici egal-radiante,
nici identice până la confuzie, element central în incursiunea noastră
istorico-heraldică, incursiune cu reflexe genealogice şi, pe alocuri,
prosopografice.
Spre deosebire de Europa vestică, unde stema familială privea o
familie nucleară, compusă din soţ, soţie şi copii, în zonele central şi
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central-est europene – Lituania, Polonia, Ungaria, Transilvania, Croaţia,
Ţara Românească, Moldova, Bosnia etc. – au apărut steme de familie
extinsă, familie ce cuprindea un număr mare de rude de sânge1.
Indiscutabil, au existat şi excepţii pe care nu le abordăm aici.
Analiza heraldică – pentru a fi atât serioasă, cât şi credibilă – trebuie
precedată de una socio-familială, dat fiind caracteristicile regionale, în
situaţia în care prin regional înţelegem întregul spaţiu menţionat în titlul
acestui capitol. Grupul social cunoscut sub numele generic de nobilime –
cu variantele sale locale, boierime la români, pleme la croaţi, şleahtă la
polonezi etc. – a constituit unul dintre segmentele sociale cele mai
importante ale societăţilor aflate (aproximativ) în jumătatea de est a
Europei medievale.
În ciuda faptului că s-au făcut studii serioase
privind rolul nobilimii medievale şi, în consecinţă, s-a ajuns la progrese
considerabile în domeniu, credem că rolul acesteia este inegal perceput în
ţările care intră în zona de interes a studiului de faţă, mai ales din cauza
interferenţei politicului. Se observă o accentuare a sentimentului de
victimizare naţională, cu toate consecinţele care decurg din aceasta,
inclusiv cu sub/supraestimarea elementului de leadership medieval, atât
în spaţiul care a cunoscut o revoluţie de catifea şi o separare paşnică
(Cehia şi Slovacia), cât şi în cel în care separarea, respectiv câştigarea
independenţei, a dus la război, cum a fost cazul celui ex-iugoslav. Dacă
aceste manifestări ar intra numai în sfera politicului, nu am insista, ele
nefăcând obiectul studiului nostru. Prin însăşi existenţa lor, manifestările
respective ţin şi de imagologie2, privită aici ca o ştiinţă de graniţă a
istoriei. Or, imagologia ne arată că, de cele mai multe ori, imaginea
„vecinului“ – a colonistului german în ochii locuitorului slav ai Boemiei,
imaginea acestuia din urmă în ochii polonezului, apoi cea a
„bosniacului“, adică a musulmanului, în ochii creştinului catolic sau
ortodox, locuitor de secole al Bosniei – este una oarecum alterată. De
obicei, se crede că numai vecinul are defecte, mai mult, numai din cauza
vecinului se suferă3.
Dicţionar de sociologie, Bucureşti, 1993, pp. 238-9. Concret, heraldic, amintim cazul celor trei fraţi
Sturdza care au luptat în armata regelui Ioan Sobieski pentru despresurarea Vienei. Toţi trei au fost
înnobilaţi scurt timp după aceea. Ioniţă Sandu Sturdza, primul domn pământean al Moldovei după
fanarioţi (1822-1828), a fost coborâtor, în linie directă, al unuia dintre cei trei fraţi. (Informaţie de la
col. (r.) Marcel Sturdza-Săuceşti, el însuşi descendent direct al domnitorului moldav).
2 D. A. Lăzărescu, Imagologia – o nouă disciplină socială de graniţă, Magazin istoric, S. N., 4/1992,
pp. 55-8.
3 Fenomenul este cunoscut încă din antichitate. Zeul Seth, zeul morţii din mitologia egipteană, era
considerat asasinul lui Osiris. Cum cultul lui Seth a luat avânt mai ales datorită invadatorilor de
1
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Este greu de estimat la cât s-a ridicat, procentual, segmentul nobiliar
din masa populaţiei medievale. Un studiu de demografie istorică, studiu
ce priveşte regatul maghiar în jurul anului 1500, arată că atunci au trăit
cam patru mii de nobili – calculele incluzând toate stările nobiliare,
inclusiv nobilimea mică –, cifră ce reprezenta 10% din populaţie1. Deşi
studiul nu o spune, este de presupus că, de exemplu, nobilimea
nemaghiară ori nemaghiarizată din Slovacia şi Transilvania nu a intrat în
sfera de interes, respectiv de studiu a autorului.
Pentru a evita termenul modern de familie, oarecum impropriu, în
sens strict tehnic, Europei medievale până la sfârşitul secolului al XIVlea, credem că atât pentru zonele catolice cât şi pentru cele ortodoxe
unitatea de la care trebuie să pornim – unitate atât în termeni biologici cât
şi termeni de socializare umană – ar fi familia patriliniară extinsă,
cunoscută în lumea catolică sub termenii de genus sau generatio2, iar în
cea româno-ortodoxă sub titlul de neamuri3.
In armorialul european, heraldica românească... [este] admisă de
unii, necunoscută de alţii – scrie autorul cărţii Ştiinţa şi arta heraldică în
România4, în chiar primele rânduri ale Introducerii. Probabil că atunci
când a scris aceste rânduri, distinsul autor a avut în vedere heraldica Ţării
Româneşti şi a Moldovei, deoarece stemele purtate în decursul secolelor
de familiile nobile româneşti din Transilvania, nu comportă nici un fel de
dubiu asupra valabilităţii ce prezintă şi nici nu au fost vreodată
contestate sub raportul autenticităţii lor5. Studiul heraldicii transilvane
origine semită din nord, invadatori din cauza cărora Regatul Nou s-a prăbuşit în jurul anului 1085,
repulsia locuitorilor hamito-semiţi ai Egiptului faţă de atributele zeului s-a canalizat asupra
populaţiilor nord-semitice, invadatoare. Unii istorici susţin că văd în aceste manifestări primele
reacţii de antisemitism din istorie. (Z. Aloiane, Demonological aspects in the sacred books of the
religious systems of the Middle East, Asia Minor and the Balkans, Budapest, 1994, p. 6, n. 10).
Creştinii din Imperiul Roman erau acuzaţi, printre altele, de ateism iudaizant (pentru că nu practicau
cultul imperial), antropofagie (Sf. Euharistie) şi de incest oedipian (la agape participau, deopotrivă,
bărbaţi şi femei). (A. I. Adămuţ, Literatură şi Filosofie Creştină, vol I, Iaşi, 1997, p. 165). În acele
timpuri, când plebea romană nu prea ştia ce se petrece la graniţele vastului imperiu, „vecinul“ care
era vinovat de toate relele, inclusiv de incendierea Romei, pe vremea lui Nero, era creştinul,
practicant al unei religio ilicita.
1 I Szabó, Le répartition de la population de Hongrie entre bourgades et les villes das les années
1449-1526, Budapest, 1960.
2 Cf. E. Fügedi, Kings, Bishops, Nobles and Burghers in Medieval Hungary, London, 1986.
3 M. Neagoe, Problema centralizării statelor feudale româneşti Moldova şi Tara Românească,
Craiova, 1977, p. 62.
4 D. Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, 1977, p. 39.
5 Ibidem, p. 175.
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presupune abordarea, de preferinţă la început, a studiului stemelor
nobilităţii române maghiarizate.
Următorul pas îl constituie cercetarea acelor familii româneşti
înnobilate atât de regii Ungariei, cât şi de principii Transilvaniei pentru
diverse servicii, inclusiv pentru fapte de arme, familii care odată cu
diploma de conferire a nobilităţii, au primit şi o stemă proprie. În general,
nu se pot semnala diferenţe notabile între stemele familiilor nobiliare
româneşti, maghiare sau maghiarizate şi cele secuieşti1, deoarece, de
obicei, scuturile sunt de factură central-europeană, multe de subtip
ungaro-germanic, încărcate cu mobile reprezentând oşteni care posedă
arme ofensive (spade drepte ori curbe, suliţi) şi/sau defensive (scuturi).
Oştenii apar în postură statică sau ofensivă. În acest ultim caz, duşmanul
este aproape invariabil un turc, motiv pentru care un procent semnificativ
dintre acestea redă capete de păgâni, din care, de obicei, picură sânge,
pentru a sublinia că au fost retezate. Desigur, paleta stilistică ce încarcă
un scut este mult mai vastă, încluzând motive animaliere, florale sau
umane (de altă natură decât cele belicoase)2, dar pentru că nu ne
propunem să intrăm prea mult în detalii, ne mărginim doar la aceste
observaţii.
Transilvania nu a cunoscut formula stemelor nobiliare de asumţiune
recunoscute ulterior de regii Ungariei sau de principii Transilvaniei, nici
în cazul familiilor nobile maghiare ori secuieşti şi nici în cazul celor
româneşti sau săseşti. În acest ultim caz, cel al saşilor ardeleni, facem
precizarea că stemele personale, în majoritate primite de la Curtea
vieneză, nu fac obiectul cercetării noastre, fiind prea târzii sub raport
cronologic.
În schimb, precizăm că stemele oraşelor săseşti din sudul şi sudestul Transilvaniei au avut caracteristici tipic germanice. Spre exemplu,
stema oraşului Sibiu, a cuprins la început (1323) două spade încrucişate –
ulterior aşezate peste un trichetru cu extremităţile terminate în frunze de
tei –, ca mai apoi (1367) să apară în capul scutului o coroană, cu scopul
de a simboliza legătura dintre saşii aşezaţi pe „pământul crăiesc“ (fundus
regius) şi regalitatea angevină3.
Ibidem, p. 176.
Cf. C. von Reichenau, F. von Czergheö, O von Barczay, Adel von Siebenbürgen, în J.
Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch, Band IV, Theil XII, Heft 8, Nürberg, 1898.
3 Arz von Straussenburg, Das Wappen von Hermannstadt, Hermannstadt/Sibiu, 1931, p. 8. Idem,
Zur Siebenbürgischen Heraldik, Der Tappert, Mitteilungen des Wappen-HEROLD Deutsche
Heraldische Gesellschaft, Berlin (West), 1966, pp. 19-24, la p. 20.
1
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Documentele de epocă atestă primele manifestări de heraldică
boierească1 în Moldova la sfârşitul secolului al XIV-lea, iar în Ţara
Românească la începutul celui următor. De altfel, ca şi în restul ţărilor
central şi central-est europene, aceste prime manifestări heraldice se
întâlnesc în sigilografia timpului. Avem de-a face – la nivelul boierimii –
cu manifestări vizibile (heraldice) ale unui serviciu invizibil. Este vorba,
cu alte cuvinte, de folosirea peceţilor – heraldice sau de altă factură, dar
pe noi ne interesează numai cele heraldice – pe documente, peceţi care
aveau menirea de a întări semnăturile posesorilor lor.
Încă din momentul apariţiei lor, peceţile heraldice boiereşti au fost
fie aplicate direct pe diplome şi hrisoave, fie folosite ca sigilii atârnate.
Sub raport cronologic, stemele sigilare boiereşti au fost folosite în
perioada cuprinsă între secolele XIV şi XVI, iar sub cel al diplomaticii,
atât pe documente externe (tratate etc.), cât şi pe cele interne (judecăţi,
donaţii, confirmări de donaţii, moşteniri, cumpărări de moşii etc.). De
notat că în Ţara Românească s-a aplicat, pe o scară mai restrânsă decât în
Moldova, procedeul „încărcării“ hrisoavelor cu sigilii multiple şi atârnate,
acesta întâlnindu-se doar la documentele cu un caracter extern2.
Peceţile boiereşti din cele două ţări româneşti au fost confecţionate
din ceară de sigilat de culoare verde, neagră, mai rar (şi numai pentru
Ţara Românească) albă, fiind apoi puse în capsule din ceară de albine.
Sub aspect tipologic există unele deosebiri între cele moldave şi muntene,
motiv pentru care analiza celor două o vom face separat.
Stemele sigilare ale boierimii muntene sunt, în majoritate, de formă
circulară, restul având formă ovală sau octogonală. Bordura tuturor este
liniară sau perlată, legenda, în chirilice, conţine numele şi dregătoria
posesorului, iar mobila heraldică – sau mobilele – ocupă zona centrului,
în majoritatea cazurilor aşezată într-un scut francez ori germanic. Unele
mobile reprezintă diferite elemente luate din arsenalul războinic, din
menajeria sau din grădina zoologică heraldică, de pe firmament, în timp
ce altele au forme geometrice sau uneori sub formă de litere
împerecheate, acestea din urmă – numite şi sigle heraldice – având fie o
semnificaţie directă, fie una simbolică. Siglele heraldice, ca forme de
1 Nu ne ocupăm de stemele Moldovei şi Ţării Româneşti – cum nu ne-am ocupat nici de cea a
Transilvaniei – pentru că aceasta ar implica mai degrabă analize politice, or lucrarea este
structurată pe problematica şi aspectul social al heraldicii, aspect ce poate fi pus în evidenţă prin
analizele, cu caracter de interdisciplinaritate, ale segmentelor sociale cu rol de „agenţi heraldici“.
2 Em. Vârtosu, Despre dreptul la sigiliu, Studii şi Comunicări de Numismatică [mai departe S. C. N.],
III, 1960, p. 337.
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manifestare în arta heraldică, sunt, se pare, de sorgite polono-lituaniană.
Nu ştim însă dacă există o legătură directă între cele polono-lituaniene şi
cele moldave. Specialiştii în domeniu invocă – şi pe bună dreptate –
insuficienţa studiior privind corelaţia dintre lumea celor două. Ne raliem
părerii conform căreia nu trebuie să fi existat, la vremea respectivă, un
raport de descendenţă, în sensul că arta heraldică a Moldovei să fie
neapărat tributară celei lituaniano-polone1. Credem că, mai degrabă,
poate fi vorba de un proces de influenţă, nu de filiaţiune.
Heraldica munteană este, în schimb, tributară în mare măsură celei
ardelene. Peceţile boiereşti sunt de formă circulară, ovală sau octogonală,
au o bordură liniară sau perlată ce cuprinde legenda, în chirilice, legendă
care menţionează numele şi dregătoria posesorului. Mobilele heraldice
sunt cele uzuale în epocă, fiind aşezate direct în câmpul sigiliului, şi mai
rar, într-un scut germanic. Tipologic, stemele muntene au un aspect mai
arhaizant decât cele moldovene, uneori cu tendinţă spre emblematică, nu
spre heraldică.
Inexistenţa unui drept heraldic românesc – pe care semnatarul
acestor rânduri nu o vede ca pe o carenţă, ci ca pe o caracteristică a lumii
medievale autohtone – a permis ca aceleaşi reprezentări heraldice să fie
folosite – concomitent ori succesiv – de mai multe persoane, fie înrudite,
fie neavând nici o legătură de rudenie între ele. Tot această caracteristică
a heraldicii româneşti a permis ca aceleaşi personaje să apară în epoci
diferite cu peceţi heraldice în care elementele componente ale stemei
diferă de la un sigiliu la altul2. O explicaţie ar putea fi găsită – şi insistăm
asupra caracterului de ipoteză al acesteia – în factura de arme de
asumţiune pe care îl au stemele boiereşti moldo-valahe, caracter ce
permite astfel de situaţii. Tot aşa, problema trasmiterii ereditare a
stemelor respective n-a constituit un punct forte al heraldicii noastre,
deoarece nu s-a putut vorbi despre o reprezentare unică, exclusivă a
însemnelor heraldice familiale3.
S-ar putea ca o altă explicaţie a caracterului oarecum aparte al
heraldicii moldave şi muntene să poată fi găsită în organizarea rudeniilor
pe neamuri şi cete boiereşti. Studiul documentelor muntene şi moldovene
ne arată că domnitorii ambelor ţări româneşti au făcut, după obiceiul
vremii, donaţii fidelilor lor. Numai că unele dintre aceste donaţii se
Cernovodeanu, op. cit., 167.
C, Moisil, O pagină de heraldică românească veche, Bucureşti, 1949, p. 7.
3 Cernovodeanu, op. cit., pp. 168-70.
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particularizează prin faptul că una şi aceiaşi donaţie este oferită unui grup
neomogen sub raport familial. Astfel, Ştefan cel Mare le acordă, în 1484,
fraţilor Maluşcă şi Neica, pe de-o parte, precum şi fraţilor Cozma şi
Drăguş Râzan, pe de alta, un privilegiu ca să-şi facă sat pentru (dreapta şi
credincioasa) lor slujbă către noi, şi ca să fie în straje împotriva
tătarilor, aşa precum au fost până acum, fiind din ceata boierului nostru
Gangur1. Documentele secolelor XIV şi XV fac referiri la ceată sau cete
boierişti, acestea constituind o modalitate de a stăpâni un domeniu feudal,
adică a unuia sau mai multe sate în care stăpânirea pământului şi modul
de exploatare a acestuia/al acestora se face devălmaş, organizării
pământului suprapunându-i-se o stăpânire boierească organizată pe neam,
adică tot devălmaş2.
Cele mai mari domenii din Moldova secolului al XV-lea au fost
acelea ale lui Mihai din Dorohoi şi respectiv ale logofătului Mihu, de câte
50 de sate, iar în Ţara Românească, domeniul boierilor Craioveşti era de
departe cel mai mare, cuprinzând aproape 182 bunuri funciare. Veneau
apoi domenii de 25-30 de sate, domenii care au aparţinut, de obicei,
marilor boieri din sfatul domnesc şi domenii mici între 1 şi 14 sate3.
Aceste moşii aparţineau unui grup de neamuri, care formau o ceată
boierescă. Din rândul lor se ridică cineva, care este de fapt capul acestei
cete formată de neamuri. Cum în Ţara Românească şi Moldova bărbaţii
participau la oaste – cu unele excepţii care nu fac obiectul interesului
nostru – boierii veneau cu ceata lor, formată din membrii familiei, care îi
cuprindea pe fraţi, fii, nepoţi4, la care se mai adăugau persoane apropiate,
înrudite – agnatic sau cognatic -, respectiv neînrudite. Dintre persoanele
neînrudite, unele sunt de acelaşi rang cu indivizii marcanţi ai cetei
boiereşti, iar altele, cum ar fi slugile, cu rol de subordonare, ultimile însă
neintrând in calculele noastre heraldice. Este adevărat că cetele boiereşti
au avut şi rosturi militare, dar aceste cete nu au fost niciodată echivalentul
banderiilor nobiliare din Europa Occidentală. De altfel, practic acest lucru
apare ca imposibil dacă ţinem seama de mărimea domeniului boieresc.
După cum am mai afirmat, de obicei, un neam întreg era stăpânul acestor
sate şi nu un singur boier5.
1 I. Bogdan, Documentul Râzenilor din 1484 şi organizarea armatei moldovene în secolul XV,
Anuarul Academiei Române, mem. sect. ist. S. II, t. XXX, 1908, p. 4-5.
2 H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, vol III, Bucureşti, 1965, pp. 154-6.
3 Neagoe, op. cit., p. 62.
4 Idem.
5 Ibidem, p. 66.
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Credem că organizarea familială pe neamuri şi pe cete boiereşti
poate constitui un răspuns la existenţa acelor caracteristici tipice
heraldicii moldo-valahe, pe care le-am semnatat mai sus: pe de-o parte,
folosirea aceleiaşi reprezentări heraldice, concomitent ori succesiv, de
mai multe persoane, înrudite sau nu, iar pe de alta, folosirea de către un
singur individ a mai multor imagini (sigilografo-)heraldice diferite.
Credem că mai pot fi aduse cel puţin două argumente în sprijinul
afirmaţiei noastre de mai sus. Primul ar fi dreptul de protimis, care este
un drept de precumpărare şi răscumpărare preferenţială, recunoscut unor
cercuri de persoane cu privire la anumite bunuri, faţă de ai căror stăpâni,
privilegiaţi la precumpărare şi răscumpărare, se găsesc într-un raport de
solidaritate: rudenie, devălmăşie, vecinătate de sat sau de stăpânire. În tot
cazul, pentru rude era un fel de coproprietate familială inegală, în timp ce
pentru devălmăşie era un fel de vocaţie firească a fiecărui devălmaş – în
cazul nostru, boier devălmaş – la stăpânirea respectivului bun devălmaş1.
Cel de-al doilea argument, trimiria sau tiersajul succesoral (a treia
parte), ţine de istoricul instituţiilor feudale româneşti. Împărţirea în trei a
moştenirii2 presupunea existenţa unui soţ supravieţuitor, ea având loc, în
mod normal, în lipsă de copii. Beneficiarii care intrau in discuţie, în acest
caz erau: a) soţul supravieţuitor; b) familia soţului predecedat3, şi c)
„sufletul“ acestuia, altfel spus, se alegea din moştenire partea de
cheltuieli pentru cultul morţilor, deci daniile către biserică şi către săraci,
la care se adăugau cheltuielile pentru slujbele religioase. Complexitatea şi
contrarietatea intereselor cu punctele sensibile sub raport social şi
individual sunt evidente.
Este posibil ca această coplexitate să se fi reflectat – poate palid,
poate insuficent sesizate de autorul acestor rânduri – în manifestările
exterioare ale unei „calităţi“, cea a dreptului de proprietate. Subliniem –
în mod manifest, de această dată – caracterul de ipoteză al argumentării
noastre, argumentare pe care o sperăm a fi punctul de plecare pentru un
(nou) „modul“ de cercetare interdisciplinară.

V. Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti,
1980, p. 199.
2 Ibidem, p. 207.
3 Tatăl şi bunicii soţului predecedat. În practică s-a manifestat tendinţa de a fi chemate şi rudele
parantelei III (unchi, veri – subl. n. – C. I.) Acest drept supravieţuia, sub forma unui protimisis al
colateralilor la bunurile căzute în treimea soţului supravieţuitor, străin de neamul agnatic în mâinile
căruia trebuia să rămână căminul. (Ibidem, p. 208, n. 275).
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Vlahii balcanici şi românii norddunăreni în viziunea cronicarilor
şi scriitorilor bizantini din
secolele XI-XVI
Vasile MĂRCULEŢ

Les Valaques balkaniques et les
Roumains nord-danubiens dans la vision
des chroniqueurs et des écrivains
byzantins du XIème au XVIème siècle
Résumé
Dès leur apparition dans l’histoire, les Vlaques balkaniques et les
Roumains nord-danubiens, les deux branches de la romanité orientale, se sont
trouvés dans l’attention de l’historiographie byzantine, qui nous a transmis des
nouvelles intéressantes sur ceux-ci. Les informations sur ceux-ci, favorables ou
défavorables, sont très importantes pour connaître la façon dont les Valaques
balkaniques et, respectivement, les Roumains nord-danubiens étaient saisis par
les Byzantins, mais aussi leur image dans la société byzantine, dont les
représentants ont été les chroniqueurs du XI-ème au XVI-ème siècle.
Une série d’informations, plus ou moins subjectives, provenant des
croniqueurs byzantins du XII-ème au XV-ème siècle, se rapportent aux premiers
tsars valaques-bulgares – Pierre, Assen et Joanice Assen – respectivement à
quelques uns des princes régnants de la Valachie: Mircea l’Ancien, Michel Ier,
Dan II, Vlad le Diable, Vlad l’Empaleur et Radu le Beau. Elles évoquent, même
si les traits charactéristiques négatifs, du caractère de ces princes, ou la vie
personnelle réprobable, mais aussi leurs qualités d’hommes d’État ou de
militaires.

Încă de la apariţia lor în istorie, la cumpăna mileniilor I şi II ale erei
creştine, românii, de la nord de Dunăre, şi vlahii, de la sud de fluviu, din
Peninsula Balcanică, singurii reprezentanţi ai romanităţii orientale, s-au
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aflat constant în atenţia istoriografiei bizantine, care ne-a transmis
interesante ştiri despre ei. Informaţiile despre aceştia, favorabile sau
nefavorabile, sunt deosebit de importante pentru cunoaşterea modului în
care vlahii balcanici şi, respectiv, românii nord-dunăreni au fost percepuţi
de către bizantini, precum şi a imaginii lor în societatea bizantină, ai cărei
exponenţi au fost cronicarii şi scriitorii secolelor XI-XV1.
a) Vlahii văzuţi de autorii bizantini. Primii care s-au impus
atenţiei istoriografiei bizantine au fost vlahii balcanici, menţionaţi pentru
prima oară în lucrările cronicarilor bizantini în ultimul sfert al secolului al
X-lea (976; 979/980)2. Atenţia arătată de cronicarii bizantini vlahilor
balcanici a fost generată, în primul rând, de faptul că o lungă perioadă de
timp, între ultimul sfert al secolului al X-lea şi sfârşitul secolului al XIIlea, aceştia s-au aflat sub stăpânirea directă a Imperiului Bizantin, unele
comunităţi vlahe păstrându-şi acest statut şi în secolul al XIV-lea sau
chiar până la căderea imperiului.
Imaginea pe care cronicarii bizantini ne-o transmit despre vlahii
balcanici este una deosebit de complexă, determinată direct de momentul
în care aceştia şi-au redactat operele şi, mai ales, de raporturile vlahilor
cu Imperiul Bizantin în momentul respectiv. Ca urmare, cronicarii
bizantini ne transmit o serie de informaţii contradictorii despre vlahii
balcanici: unii subliniază trăsăturile pozitive de caracter ale acestora, altii,
cei mai multi dintre ei, exacerbează însă exclusiv trăsăturile negative ale
vlahilor3.
Primele informaţii despre modul în care erau percepuţi vlahii în
societatea bizantină ne sunt oferite de cronicarii bizantini ai secolului al
XI-lea. Astfel, într-o Diatribă împotriva vlahilor, inclusă în lucrarea sa
Sfaturi şi povestiri, cronicarul thessaliot, Kekaumenos (sec. XI), ne
N.Ş. Tanaşoca, Imaginea bizantină românilor, în Idem, Bizanţul si românii, Bucureşti, 2003, p. 4654; V. Mărculeţ, Imaginea vlahilor şi românilor în ochii bizantinilor, în Historia, VII, 2007, 64, p. 2733, în care am abordat succint într-o primă variantă subiectul tratat în prezenta comunicare (în
continuare: Imaginea vlahilor şi românilor).
2 Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae ope ab I Bekkero suppletus et emendatus, t. II, Bonnae,
1839, p. 435, unde relatează că în anul 976, unul dintre cei patru fraţi Comitopuli, conducători ai
răscoalei antibizantine a bulgarilor, David „a murit curând, ucis de nişte vlahi călători între Kastoria
şi Prespa şi aşa-numiţii «Stejari Frumoşi»“; Cf. Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. III, Bucureşti,
1975, p. 145; Sovetî i rasskazî Kekavmena. Socinenie vizantiiskogo polkovodţa XI veka (ed. G.G.
Litavrin), Moskva, 1972, p. 282, unde relatează că în anul 979 sau 980, împăratul Vasile II
Macedoneanul îi încredinţa unui anume Nicoulitzas „conducerea vlahilor din Elada“ (în continuare:
Kekaumenos); Cf. Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 42-44.
3 V. Mărculeţ, Imaginea vlahilor şi românilor, p. 27-31.
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transmite asemenea informaţii despre vlahi, conturând însă o imagine
eminamente negativă a acestora1. În viziunea cronicarului thessaliot,
„neamul vlahilor este cu totul necredincios şi stricat“, nu are „credinţă
dreaptă nici faţă de Dumnezeu, nici faţă de împărat, nici faţă de rudă sau
de prieten“, este un neam care „umblă pe toţi să-i înşele şi minte straşnic
şi fură mult“, nu este demn de încredere şi sprejur, întrucât „jurându-se
zilnic cu jurăminte preaînfricoşate faţă de prietenii săi şi călcându-şi
uşor [jurămintele] şi făcând şi frăţii de cruce şi cumetrii şi închipuindu-şi
că prin acestea va înşela pe cei simpli şi deoarece n-a păstrat niciodată
credinţă faţă de cineva“2. Totodată, susţine cronicarul bizantin, vlahii
„sunt foarte fricoşi, având inimă de iepuri, iar îndrăzneala pe care o au
vine şi ea tot din frică“3. Plecând de la aceste constatării proprii,
cronicarul bizantin le dă conaţionalilor săi următorul sfat, în care întăreşte
trăsăturile negative ale vlahilor adăugându-le şi altele, precum ticăloşi,
prefăcuţi şi trădători: „Şi dacă va avea loc vreo răscoală şi ei se vor
preface că au [faţă de voi] dragoste şi credinţă, jurându-se pe Dumnezeu
că vor păzi-o, să nu-i credeţi. Căci e mai sănătos pentru voi ca nici să-i
puneţi să jure îndeobşte, nici voi să nu le daţi jurământ, ci să-i
supravegheaţi [cu grijă] ca pe nişte ticăloşi, fie că jură, fie că primesc
jurământ. Trebuie aşadar să nu ai încredere în ei nicidecum, însă prefăte şi tu că le eşti prieten. Iar dacă va fi vreodată răscoală în Bulgaria
(thema bizantină Bulgaria, n.n.), […], chiar dacă ei vor mărturisi că-ţi
sunt prieteni şi chiar dacă-ţi vor jura [asta], să nu-i crezi. Şi dacă-şi
bagă nevestele şi copii în vreo cetate a Romaniei (Imperiul Bizantin,
n.n.), îndemându-i să-i bage, dar să stea înăutrul zidurilor, iar ei afară.
Şi dacă vor voi să intre la familiile lor, să intre numai doi sau trei; iar
când aceştia vor fi ieşit, să intre iarăşi alţii. Să ai multă grijă de ziduri şi
de porţi. Şi procedând astfel, vei fi în siguranţă. Iar dacă vei lăsa să intre
mulţi deodată la familiile lor, cetatea va fi trădată de ei şi vei fi muşcat
1 Kekaumenos, p. 268-270. Informaţii la fel de puţin măgulitoare despre vlahi ne oferă şi unii autori
apuseni, precum rabinul Benjamin de Tudela (sec. XII), sau cronicarul francez Robert de Clari (sec.
XIII).
2 Ibidem, p. 268-269: „Deoarece neamul vlahilor este cu totul necredincios şi stricat, neavând
credinţă dreaptă nici faţă de Dumnezeu, nici faţă de împărat, nici faţă de rudă sau de prieten, ci
umblă pe toţi să-i înşele şi minte straşnic şi fură mult, jurându-se zilnic cu jurăminte preaînfricoşate
faţă de prietenii săi şi călcându-şi uşor [jurămintele] şi făcând şi frăţii de cruce şi cumetrii şi
închipuindu-şi că prin acestea va înşela pe cei simpli şi deoarece n-a păstrat niciodată credinţă faţă
de cineva, nici faţă de împăraţii mai de demult ai romeilor“; Cf. Fontes Historiae Daco-Romanae, III,
p. 39, 41.
3 Ibidem, p. 269.
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de ei ca de viperă şi atunci îţi vei aduce aminte de sfaturile mele. Dar
dacă vei păzi aceste [îndemnuri], îi vei avea şi pe ei supuşi şi, pe
deasupra, vei fi lipsit de grijă“1.
O imagine a vlahilor, apropiată de cea a lui Kekaumenos ne oferă şi
cronicarul Niketas Choniates (sec. XII-XIII). Relatând evenimentele de la
sfârşitul secolului al XII-lea, legate de izbucnirea răscoalei antibizantine a
vlahilor şi bulgarilor, sub conducerea lui Petru şi Asan (1185), cronicarul
bizantin relatează că vlahii erau indecişi şi fricoşi, fiind copleşiţi de
importanţa actului la care erau îndemnaţi de conducătorii lor. Ca urmare,
susţine el, „la început vlahii se codeau şi fugeau de răscoala la care erau
împinşi de Petru şi Asan, temându-se de o acţiune atât de însemnată“2.
La aceste trăsuturi negative de caracter ale vlahilor, Niketas
Choniates mai adaugă ignoranţa şi faptul că aceştia sunt dominaţi de
misticism sau chiar de credinţe fantastice. Ca urmare, constată el, plecând
de la acest lucru, vlahii sunt uşor de manipulat. Astfel, într-un lung pasaj,
prezentând evenimentele de la începutul izbucnirii răscoalei vlahobulgare, cronicarul bizantin prezintă pe larg stratagema la care au recurs
Petru şi Asan pentru a-şi determnia conaţionalii să declanşeze răscoala
împotriva imperiului. „Încercând să-i elibereze din această teamă pe cei
din acelaşi neam cu ei, consângenii construiră un lăcaş de rugăciune, cu
hramul sfântului mucenic Dimitrie, în care adunară mulţi stăpâniţi de
demoni, de ambele sexe, cu ochii injectaţi şi privirile rătăcite, cu părul în
dezordine şi care se înfăţişau aidoma celor stăpâniţi de demoni şi în toate
celelalte privinţe. Îi învăţară pe aceşti exaltaţi să spună că Dumnezeu a
hotărât libertate pentru neamul bulgăresc şi al vlahilor şi a încuviinţat
scuturarea jugului celui îndelung purtat; din care cauză şi Dimitrie,
mucenicul lui Hristos, a părăsit cetatea thessalonikenilor şi biserica-i de
acolo şi petrecerea lui printre romei (bizantini, n.n.) şi a venit la ei ca săi ajute şi să le fie părtaş la faptă. S-au potolit apoi puţin smintiţii aceştia
şi iarăşi brusc, cu şi mai mare însufleţire, au prins să se agite cuprinşi de
furii şi strigau cu glas pătrunzător şi inspirat [chipurile]că nu-i acum
vremea de şedere, ci să ia armele în mâini şi să pornească împotriva
romeilor; iar pe cei prinşi în război să nu-i ţină robi, ci să-i
măcelărească şi să-i ucidă fără milă şi să nu-i elibereze primind
răscumpărare, nici să se plece la rugăminţi, nici să se înmoaie la
Ibidem, p. 270.
Nicetae Choniatae, Historia, rec. I. Bekkerus, Bonnae, 1835, p. 485 (în continuare: Choniates); Cf.
Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 244-337.
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îngenuncherile lor, ci să fie tari ca oţelul în faţa oricărei rugăciuni şi să-i
nimicească laolaltă pe toţi cei prinşi. Convinşi de asemenea profeţi,
neamul întreg, iau armele. Şi cum răscoala îndată le-a izbucnit, încă şi
mai mult îşi vârau în minte că Dumnezeu doreşte libertatea lor“1.
Informaţii succinte, care evidenţiază şi alte aspecte ale credinţelor
vlahilor ne oferă şi alte surse. Astfel, lucrarea intitulată Poulologos sau
Cartea Păsărilor, realizată între anii 1300-1350, referindu-se la simbolul
cucuvelei în mentalul şi credinţele vlahilor, relatează că „dacă se
întâmplă să te vadă sau să te audă bulgarii sau vlahii din Zagora se
supără amarnic, deoarece bănuiesc că vor muri curând“2.
Revenind la relatarea lui Choniates, în opinia sa, vlahii erau un neam
de oameni necredincioşi şi stricaţi, nesupuşi şi nelegiuiţi, incapabili să-şi
însuşească valorile unei civilizaţii şi culturi superioare cum este cea
bizantină. Referindu-se la aceste trăsături de caracter ale vlahilor,
cronicarul bizantin susţine: „Aceşti vlahi care s-au întors la vărsătura lor
de mai înainte, care s-au prefăcut în arc strâmb, asupra cărora domnia
mea necontenit mi-am revărsat mila aşa cum ai arunca sămânţa pe un
ogor pietros şi uscat, neam necredincios şi stricat, asemănător unei junci
turbate, neobrăzat împotriva căruia nici Dumnezeu, Domnul răzbunării,
nu va întârzia să se rostească nemairăbdând faptele lui nelegiuite“3.
Pentru Choniates, vlahii sunt de asemenea nişte „nelegiuiţi şi ticăloşi“
care, sub presiunea forţelor bizantine „se cor întoarce iar şi iar la
propria lor vărsătură de câini“4. Totodată, afirmă cronicarul bizantin,
vlahii sunt, în egală măsură, necruţători şi distructivi. „Neamul răzvrătit
al vlahilor, – susţine el – asemenea pietrelor sfinte din Scriptură
rostogolindu-se sfărâmau, şi zdrobeau tot ce întâlneau în cale“5.
O prezentare asemănătoare a vlahilor ne oferă şi scriitorul bizantin
Georgios Tornokes II (sec. XIII), tot cu referire la cei răsculaţi în 1185
împotriva Bizanţului. În opinia sa, vlahii răsculaţi sunt dominaţi de
„răutatea păcătoşilor“, sunt nişte „robi răzvrătiţi“ şi, mai grav,

Ibidem, p. 285-286.
Poulologos (Cartea Păsărilor), în Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, Bucureşti, 1982, p. 156157.
3 Nicetae Choniatae, Orationes et epistulae, rec. I.A. van Dieten, W. de Gruyter, Berlin-New York,
1972, p. 8-9; Cf. Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 340-341.
4 Ibidem, p. 27.
5 Ibidem, p. 57.
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„vrăjmaşi ai lui Hristos între creştini, străini între cei de acelaşi neam“1.
Totodată, susţine scriitorul bizantin, vlahii sunt fricoşi ca „nişte
căprioare cu inima temătoare ce sar pe munţi şi o întind la fugă“, sunt
„oi rătăcite“ sau „oi scăpate din ţarc“2. De asemenea, pentru Georgios
Tornikes II, vlahii răsculaţi, retraşi şi întăriţi în munţii lor, nu sunt altceva
decât nişte „ fugari“ şi nişte „robi ce bat munţii“3.
Alte informaţii ale unor cronicari bizantini din secolele XI-XIII, ni-i
prezintă pe vlahii balcanici ca fiind profund dezbinaţi în anumite
momente, unele decisive pentru istoria lor. Asememea ştiri ne oferă, spre
exemplu, Anna Comnena care, relatând invazia cumană în imperiu, din
anul 1094 ne informează că în timp ce vlahii din vecinătatea imediată a
Dunării de Jos s-au situat de partea Bizanţului, conaţionalii lor cin zona
Munţilor Balcani au pactizat cu cumanii cărora le-au arătat „care erau
trecătorile prin defileuri“, ajutându-i astfel pe barbari să debuşeze la sud
de munţi, în Thracia4. La rândul său, Niketas Choniates ne informează că
în etapa de început a răscoalei antibitantine vlaho-bulgare conduse de
fraţii Petru şi Asan, mai exact în primii ani ai ostilităţilor, vlahii din
Macedonia, conduşi de Dobromir Chrysos, s-au aflat în opoziţie cu
aceştia, luptând de partea imperiului împotriva conaţionalilor lor, atitudine adoptată ulterior, între 1196 şi 1200 şi de vlahii din Thracia, din zona
Munţilor Rhodopi, conduşi de fruntaşul Ivanco, asasinul ţarului Asan5.
O precepţie negativă asupra vlahilor ne oferă şi scriitorul Maximos
Planudes (sec. XIII-XIV). În Epistola XIV, din noiembrie 1299, adresată
prietenului său Ioannes Phakrases, logothetul turmelor, Planudes
relatează că în timpul unei misiuni, controlorii fiscali, Ioannes Panaretos
şi Ioannes Bardales au fost atacaţi de vlahi, care l-au ucis pe ultimul cu
„neîndurare şi sălbăticie“6. În aceeaşi epistolă, autorul afirmă înclinaţia
Georgios Tornikes II, în Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 384-393: „Ci iată, s-a apropiat
ziua Domnului şi, fără să fi putut înfăptui nimic, se va istovi răutatea păcătoşilor, pe care spre
propriul lor rău aceşti robi răzvrătiţi au pus-o la cale în chip ticălos răsculându-se, ei cei ce sunt
vrăjmaşi ai lui Hristos între creştini, străini între cei de acelaşi neam, ai altora între ai noştri“.
2 Ibidem, în loc. cit., p. 386-387.
3 Ibidem.
4 Ana Comnena, Alexiada (ed. M. Marinescu, N.Ş. Tanaşoca), Bucureşti, 1977, X, III, 1 (în
continuare: Comnena).
5 Choniatae, p. 644, 676. Pentru discuţiile asupra acestor aspecte, vezi: V. Mărculeţ, Vlahii
balcanice şi relaţiile lor cu Bizanţul. 1185-1204, în Dacoromania, 28, 2006, p. 59-60, 62-63 (în
continuare: Vlahii balcanice); Idem, Vlahii balcanici între conflictele cu Bizanţul şi luptele interne, în
Historia, VI, 2006, 56, p. 13-15, 17-19 (în continuare: Vlahii balcanici).
6 Maximos Planudes, în Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 456-459.
1
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vlahilor spre beţie, afirmând că aceştia „îşi ridicară mâinile călăuzite la
luptă de vin“ asupra celor doi demnitari imperiali1. Atacarea controlorilor
fiscali bizantini de către vlahi nu a fost un act tâlhăresc, ci, aşa cum foarte
corect sublinia istoricul N.Ş. Tanaşoca, rezultatul „unei profunde nemulţumiri faţă de politica fiscală la adresa lor promovată de Andronic II“2.
Fără îndoială, informaţiile cu privire la vlahi transmise de cronicarii
şi scriitorii bizantini din secolele XI-XIII pun în faţa specialiştilor o serie
de chestiunui care se cer elucidate. În opinia noastră, principalele
problemele pe care le ridică aceste informaţii sunt două: cât de veridice
sunt ele şi ce factori şi cauze i-au determinat pe respectivii autori să
creioneze un asemenea portret eminamente negativ al vlahilor balcanici.
În ceea ce priveşte veridicitatea acestor informaţii, considerăm, fără
a le respinge în totalitate, că ele sunt tendenţioase şi ca urmare trebuie
acceptate şi folosite cu mult spirit critic. Motivele care i-au determinat pe
autorii bizantin să adopte o asemenea poziţie faţă de vlahi nu sunt nici ele
greu de depistat. În primul rând, toţi aceşti autori sunt exponenţi ai marii
aristocraţii bizantine, constantinopolitane sau provinciale, unii dintre ei
îndeplinind de asemenea importante funcţii în ierarhia curţii imperiale sau
în administraţia provincială şi în consecinţă, promotori direcţi ai politicii
imperiului, inclusiv în rândul diferitelor populaţii aflate sub stăpânirea
acestuia. În al doilea rând, trebuie ţinut foarte bine seama de
evenimentele de care aceşti autorii îşi leagă relatăriile respective şi de
raporturile vlahilor cu Bizanţul în acele momente. Referitor la acestă
problemă, constatăm că autorii bizantini realizează aceste relatări despre
vlahi cu prilejul a două momente deloc favorabile Imperiului Bizantin în
raporturile sale cu vlahii balcanici: răscoala vlahilor, bulgarilor şi grecilor
din Thessalia din 1066, de care îşi leagă relatarea Kekaumenos, respectiv
răscoala vlahilor şi bulgarilor condusă de Asăneşti din 1185, prilej cu
care scriu Niketas Choniates şi Georgios Tornikes II. Întrucât în ambele
cazuri răscoalele au fost determinate de fiscalitatea deosebit de opresivă a
imperiului la adresa vlahilor, iar aceştia s-au arătat adversari redutabili ai
imperiului pe care l-au pus în dificultate, apare ca explicabilă şi acţiunea

1 Ibidem, p. 456-457. Pentru discuţiile adupra acestei probleme, vezi: N.Ş. Tanaşoca, „Săbiile
călăuzite de vin ale Vlahilor“. Aromânii în corespondenţa umanistului bizantin Maximos Planudes, în
Idem, Bizanţul şi românii, p. 78-83.
2 N.Ş. Tanaşoca, Une mention inconnue des Vlaques à la fin du XIIIe siècle: Maximos Planudes,
Epistulae, XIV (édition Treu), în Revue des Études Sud-Est Européennes, XII, 1974, 4, p. 581.
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autorilor bizantini de a discredita şi demoniza acest adversar deosebit de
periculos al Bizanţului1.
*
Parcuregerea atentă a lucrărilor autorilor bizantini din perioada
menţionată ne relevă faptul că nu toţi, inclusiv unii dintre cei mantionaţi
mai sus, au o asemenea părere proastă despre vlahii balcanici. În
consecinţă, aceştia nu ezită ca, în mod direct sau indirect, să evidenţieze o
serie de calităţile ale vlahilor.
Kekaumenos, atât de ostil vlahilor, subliniază însă indirect şi unele
trăsături pozitive de caracter ale vlahilor, între care dârzenia, hotărârea,
fermitatea, decizia de a duce până la capăt o acţiune începută, chiar dacă
consecinţele puteu fi dintre cele mai nedorite. Cu prilejul răscoalei
antibizantine din Thessalia din 1066, relateză cronicarul thessaliot,
fruntaşii vlahilor de aici au fost interpelaţi de protospatoarios-ul
Nicolitzas Delphinas, ales conducător al răscoalei, care „le-a vorbit şi
vlahilor: «Unde vă sunt acum dobitoacele şi nevestele?». Ei au zis: «În
munţii Bulgariei». Căci aşa li-e obiceiul, ca dobitoacele şi familiile lor să
stea din luna aprilie până în luna septembrie în munţi înalţi şi în locuri
foarte reci. Şi le-a zis: «Oare pe acestea n-o să vi le prade cei ce sunt
acolo, adică aceia care sunt de partea împăratului?». Şi vlahii, auzind
aceasta au fost convinşi de cuvintele lui […] şi au spus: «Noi din
hotărârea acesta nu ieşim şi primim acestă [situaţie]“2.
Un secol mai târziu, o serie de scriitori şi cronicari bizantini, precum
Anna Comnena sau Ioannes Kynnamos scot în evidenţă calităţile de
luptători ale vlahilor. Spre exemplu, prinţesa şi scriitoarea Anna
Comnena (sec. XI-XII) relatează că în aprilie anului 1091, în ajunul
confruntării decisive bizantino-pecenege de la Lebunion, împăratului
Alexios I Comnenos (1081-1118) i s-a alăturat „un număr de 5.000 de
munteni îndrăzneţi şi gata de atac“, identificaţi de majoritatea
specialiştilor care au abordat aceste aspecte cu vlahii balcanici, care „au
trecut de partea lui, pentru a se bate alături de el“3.
Calităţile de luptători neînduplecaţi ale vlahilor sunt de asemenea
afirmate indirect şi de alţi cronicari bizantini. Astfel, Ioannes Kynnamos
(sec. XII), prezentând campania împăratului Manuel I Comnenos (11421180) împotriva Ungariei din 1166, relatează că generalul Leon Vatatzes
V. Mărculeţ, Imaginea vlahilor şi românilor, p. 29.
Kekaumenos, p. 258.
3 Comnena, VIII, V, 2.
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avea sub comanda sa „o mare mulţime de vlahi, despre care se spune că
sunt colonii de demult ai celor din Italia“, armată care atacând
posesiunile maghiare „dispre ţinuturile de lângă Pontul zis Euxin“,
respectiv regiunile sud-estice ale Transilvaniei, „nimicea totul fără
cruţare şi călca în picioare tot ce întâlnea în trecerea sa“1.
În opoziţie cu informaţiile referitoare la înclinaţiile spre trădare ale
vlahilor balcanici, aceşti autori ne oferă o serie de informaţii care scot în
evidenţă fidelitatea, cel puţin, a unor dintre comunităţile acestora faţă de
Imperiul Bizantin şi de împăraţii dinastiei Comnenos. Anna Comnena,
spre exemplu, relatează că în anul 1094, cu prilejul unei campanii cumane
la sud de Dunăre, împăratul Alexios I a fost informat, în toiul nopţii,
despre mişcările turanicilor, care trecuseră Dunărea, de „un anume
Pudilos, un nobil vlah“, un fruntaş al vlahilor care locuiau în vecinătatea
malului drept al fluviului2. Cu acelaşi prilej însă, aşa cum am văzut mai
sus, vlahii din zona Munţilor Balcani au pactizat cu cumanii în momentul
în care turanicii au pătruns în zonă.
Cel puţin la fel de credincioşi s-au arătat vlahii de la Dunăre şi faţă
de împăratul Manuel I. Un eveniment cu prilejul căruia aceştia şi-au
probat fidelitatea faţă de basileu s-a consumat în anul 1164, când
Andronikos Comnenos, vărul împăratului, a încercat, fără succes însă, să
uzurpe tronul. Eşuând în tentativa sa, prinţul bizantin a căutat să se
refugieze la Halici, dar, relatează Niketas Choniates, „prins de vlahi, la
care ajunsese zvonul despre fuga lui, era dus înapoi la împărat“3.
Un portret mult mai complex al vlahilor realizează cronicarul
Georgios Pachymeres (sec. XIII-XIV). Prezentând o acţiune de
strămutare a vlahilor de pe ţărmurile Mării Negre şi ale Propontidei pe
malul asiatic al Bosporului, orodonată în 1285 de împăratul Andronikos
II Paleologos (1282-1328) spre a evita o prezumtivă asociere a acestora
cu piraţii care devastau litoralul Thraciei, şi cu tătarii care se pregăteau să
Ioannis Cinnami, Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum ad fidem codicis
Vaticani recensuit A. Meineke, Bonnae, 1836, VI, 3, p. 260; Cf. Fontes Historiae Daco-Romanae,
III, p. 238-241. Pentru discuţiile asupra originii şi a rolului vlahilor menţionaţi de Ioan Kinnamos,
vezi: E. Stănescu, Les «Βλαχοι» de Kinnamos et Choniatès et la présence militaire byzantine au
nord du Danube sous les Comnènes, în Revue des Études Sud-Est Européennes, IX, 1971, 3, p.
588-592; V. Mărculeţ, Vlahii în acţiunile militare din timpul Comnenilor, în Revista de Istorie Militară,
2(60), 2000, p. 46-47 (în continuare: Vlahii în timpul Comnenilor).
2 Comnena, X, II, 6.
3 Choniates, p. 171. Pentru discuţiile asupra originii şi rolului vlahilor menţionaţi de Niketas
Choniates, vezi: E. Stănescu, op. cit., p. 585-588; V. Mărculeţ, Vlahii în timpul Comnenilor, p. 46.
1
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atace imperiul, cronicarul bizantin ni-i prezintă pe vlahi ca fiind „mulţime
fără număr“, un „neam de oameni care se simţeau foarte bine în locuri
greu de umblat“, dar „obişnuiţi şi cu luptele“ şi „încrezători în mulţimea
şi puterea lor“1. Totdată, aşa cum reiese din relatarea cronicarului
bizantin, vlahii nu prezentau încredere fiind „bănuiţi de dezertare“ şi de
intenţia de a se „alătura şi ei năvălitorilor“, motiv pentru care împăratul
„hotărî să-i strămute în răsărit, pe ţărmul din faţa Bizanţului, dar şi să-i
sărăcească prin angarale“2.
În secolele XIV-XV, pe măsură ce teritoriile locuite de vlahi ieşeau
de sub stăpânirea Imperiului Bizantin intrând iniţial sub cea a statelor
balcanice – Serbia şi Bulgaria –, iar ulterior în componenţa Imperiului
Otoman, atenţia acordată de scriitorii şi cronicarii bizantini vlahilor se
estompează treptat. Informaţiile privitoare la ei sunt extrem de puţine, dar
spre deosebire de cele din epoca anterioară ele sunt mult mai favorabile.
Spre exemplu, la mijlocul secolului al XV-lea, referindu-se la vlahii din
Pind, cronicarul Laonikos Chalkokondylas (sec. XV), afirmă originea lor
comună cu românii nord-dunăreni şi ca şi faptul că aceştia erau adversari
neîmpăcaţi ai turcilor. Vlahii care locuiau în munţii Pindului, susţine el,
„grăind aceeaşi limbă cu a dacilor (românii nord-dunăreni, n.n.) şi sunt
asemenea cu dacii de la Istru, […], purtau război cu turcii ce locuiesc în
Thessalia“3.
Informaţii, la fel de controversate despre vlahi, ne oferă şi alte surse.
Deşi nu aparţin unor scriitori sau cronicari, am considerat utilă prezentarea lor, întrucât ele se încadrează perfect în subiectul studiului nostru.
Spre exemplu, Codicele grec 382 din secolul al XV-lea de la Mănăstirea
Iviron de la Muntele Athos, conţine o relatare despre corespondenţa
schimbată între patriarhul ecumenic Nikolaos (1084-1111) şi împăratul
Alexios I, între anii 1100-1104, cu privire la prezenţa unor vlahi la
Muntele Athos, care constituiau o comunitate sau cătună (κατουνα) de
1 Georgii Pachymeris, De Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII, rec. I. Bekkerus, Bonnae,
1835, II, I, 37: „Iar vlahii, care se întinseseră aproape de la marginea Constantinopolului până spre
Bizya şi mai departe, în mulţime fără număr, neam de oameni care se simţeau foarte bine în locuri
greu de umblat şi care se ocupau cu păstoritul dar totuşi erau obişnuiţi şi cu luptele, bănuindu-i de
dezertare, căci, gândea împăratul, se vor alătura şi ei năvălitorilor, hotărî să-i strămute în răsărit, pe
ţărmul din faţa Bizanţului, dar şi să-i sărăcească prin angarale, ca nu cumva să se trufească,
încrezători în mulţimea şi puterea lor“; Cf. Fontes Historiae Daco-Romanae, III,
p. 448-449.
2 Ibidem.
3 Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958, VI, p. 190 (în continuare:
Chalcocondil).
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300 de familii cu femei şi copii, aveau turme şi se aflau la Sfântul Munte
la cererea călugărilor, fiind consideraţi tributari (δουλοπαροικοι) ai
mănăstirilor.
Din relatarea făcută de monahii Ioannes Trachaniotes şi Ioannes
Chortaitinos, în legătură cu acestă problemă, reiese că o parte din călugări
i-au cerut patriarhului Nikolaos să-i îndepărteze pe vlahi de la Muntele
Athos, în timp ce ceilalţi s-au opus. În susţinerea cauzei propii, fiecare
din cele două grupări face o serie aprecieri la adresa vlahilor, care conţin
informaţii ce se dovedesc deosebit de importante pentru subiectul
studiului nostru.
Astfel, detractorii vlahilor vorbesc despre aceştia ca despre „o urgie
mare şi vătămătoare“, despre „beţiile diavoleşti“, organizate de aceştia
împreună cu unii călugări, despre faptul că „intrase diavolul în inimile
vlahilor, care îşi împodobeau femeile şi fetele, îmbrăcându-le în straie
bărbăteşti, spre a abate pe cei ce trăiesc în evlavie“, faptă considerată
„grozavă şi vătămătoare“, despre „faptele ruşinoase săvârşite de ei“,
despre „ce a săvârşit diavolul cu ajutorul lor“1. Alte acuzaţii se referă la
„răutăţile săvârşite de vlahi“, la „răutăţile blestemaţilor de vlahi, căci sau dovedit şireţi şi înşelători“, sau la „răutăţile vlahilor“, precum şi la
„vătămarea adusă de femeile lor“2.
În totală opoziţie cu acest portret, deloc măgulitor, făcut vlahilor de
adversarii lor, se situază aprecierile susţinătorilor acestora. Reprezentanţii
grupării favorabile romanicilor vorbesc, în schimb, despre „binefacerile
vlahilor“, atât de natură materială cât şi spirituală, şi consideră că toate
acuzele aduse vlahilor şi familiilor lor, îndeosebi femeilor, nu sunt
altceva decât „născociri răutăcioase“3.
Încheiem aceste informaţii despre vlahii balcanici cu o sursă
bizantină din prima jumătate a secolului al XVI-lea, care chiar dacă nu se
încadrează în intervalul de timp analizat o considerăm interesantă pentru
problema studiată de noi. Astfel, într-un discurs redactat prin 1531,
intitulat Iani Lascharis informatio pertinens ad provinciam contra Turcas
ad Clementem VII Pontificem Maximum, un veritabil plan de cruciadă
antiotomană, umanistul grec Ioannes Laskaris, îi considera pe vlahii din
1 Vlahi la Athos, în Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, p. 50-59. Pentru discuţiile asupra acestui
subiect, vezi: M. Gyóni, Les Vlaques du Mont Athos au début du XIIe siècle, în Études Slaves et
Roumaines, I, 1948, p. 30-42; M. Berza, Vlahii la Muntele Athos, în vol. Românii şi Muntele Athos,
vol. I, Bucureşti, 2007, p. 431-435.
2 Ibidem; Cf. M. Berza, op. cit., p. 433-435.
3 Ibidem.
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Thessalia şi Pind ca fiind „buni creştini şi oameni de ispravă“1. Ioannes
Laskaris confirmă astfel în discursul său afirmaţiile făcute de cronicarul
Laonikos Chalkokondylas în secolul precedent cu privire la luptele
antiotomane purtate de vlahii din aceste regiuni. Prin epitetele folosite la
adresa vlahilor, conchide istoricul N.Ş. Tanaşoca, „Ioan Laskaris
formulează, poate, cea mai elogioasă caracterizare făcută vreodată
aromânilor de vreun scriitor bizantin. Ea vădeşte din partea umanistului
grec o sinceră preţuire a acestei ramuri a romanităţii balcanice“2.
Alte informaţii furnizate de cronicarii şi scriitorii bizantini, care să
difere semnificativ de cele menţionate până în acest punct al prezentului
studiu şi care să ne permită identificarea unei alte percepţii a istoriografiei
bizantine asupra vlahilor, nu mai avem. De altfel, încă din secolul al XIVlea, atenţia lor se va concentra cu precădere asupra românilor norddunăreni.
b) Românii nord-dunăreni văzuţi de cronicarii bizantini.
Constituirea statelor medievale româneşti extracarpatice – Ţara
Românească şi Moldoava – şi afirmarea lor în plan internaţional în
secolele XIV-XV i-a adus în atenţia istoriografiei bizantine pe românii
nord-dunăreni, desemnaţi de reprezentanţii acesteia îndeosebi cu numele
de daci. Cu atât mai mult aceştia au devenit importanţi pentru cronicarii
bizantini cu cât de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi pe toată durata
secolului următor aceştia s-au arătat ca fiind singurul popor din sud-estul
continentului capabil să se opună turcilor, într-o epocă în care, strangulat
între cuceririle otomane, Imperiului Bizantin, aflat într-o agonie
ireversibilă, avea nevoie stringentă de aliaţi cum ajutorul cărora să-şi
asigure supravieţuirea.
Deşi românii nord-dunăreni şi statele lor s-au aflat constant în
atenţia istoriografiei bizantine din secolele XIV-XV, informaţiile
furnizante de aceasta, care să ne permită conturarea unei imagini a
modului cum erau percepuţi românii în societatea bizantină, sunt extrem
de puţine3. Mai exact, asemenea ştiri aflăm doar în unele lucrări din
secolul al XIV-lea, precum şi în cele ale cronicarilor Laonikos
Chalkokondylas şi Dukas, ambii din secolul al XV-lea.
1 Apud N.Ş. Tanaşoca, „Boni Christiani et bona gente“. Românii în discursurile antiotomane ale
umanistului bizantin Ioan Laskaris, în Idem, Bizanţul şi românii, p. 105, „li Valachi li vicini, boni
christiani et bona gente“.
2 Ibidem.
3 V. Mărculeţ, Imaginea vlahilor şi românilor, p. 31-33.
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În secolul al XIV-lea, calităţile militare ale românilor sunt
subliniate, spre exemplu, într-o poemă encomiastică realizată de autorul
Ioannes Katakalon Diaconul în jurul anului 1367 şi adresată împăratului
Ioannes V Paleologos. În lucrarea menţionată, autorul bizantin afirmă că
„nu scitul (tătarul, n.n.), nu misul (bulgarul, n.n.), nu tribalul (sârbul,
n.n.), nu pannonianul (ungurul, n.n.), nici roiul de latini şi nici puternicul
neam al vlahilor (al românilor nord-dunăreni, n.n.) au respins pe
necredincioşii“ turci care asediau Adrianopolul, „ci izvoarele de lacrimi
şi mulţimea rugăciunilor“1.
Dintre cei doi cronicari bizantini din secolul al XV-lea pe care i-am
amintit mai sus – Laonikos Chalkokondylas şi Dukas –, cele mai complexe ştiri ne sunt furnizate, mai ales, de Laonikos Chalkokondylas. În
primul rând, reţinem faptul că cronicarul bizantin subliniază originea
latină a românilor. Referindu-se la acest aspect, Chalkokondylas subliniază că dacii (românii) au „acel grai şi au obiceiuri de ale romanilor“2.
O serie de calităţi ale românilor sunt prezentate în contextul relatării
unor importante evenimente politice şi militare. Spre exemplu, relatând
evenimentele legate de cruciada din 1396 Chalkokodylas subliniază în
mod expres faptul că „dacii, un neam viteaz“, l-au însoţit pe Sigismund
de Luxemburg în această nefericită cruciadă3. Aceeaşi calitate a
românilor este evidenţiată de cronicarul bizantin şi cu altă ocazie, prilej
cu care conchide el, „este acest neam, dacii, viteaz în ale războiului“4.
Nu întâmplător, cronicarul bizantin îi desemnează pe luptătorii românii
din oştile lui Ioan de Hunedoarea (1441-1456) ca fiind „neamul, numiţi
«viteji»“5.
Calitatea de buni luptători a românilor este subliniată şi de
cronicarul Dukas. Acesta arată că în prima jumătate a secolului al XVlea, la Constantinopol trăiau mulţi români, „oameni mai tineri şi
îndemânatici la lupte“, dar şi la „rebeliuni“6.
1 Românii în poezia mediavală, în G. Popa-Lisseanu, Fontes Historiae Daco-Romanorum, vol. III,
Bucureşti, 1935, p. 24. Pentru discuţii, vezi: N. Iorga, O menţiune neobservată a românilor la
bizantini, în Revista Istorică, XIX, 1933, 4-6, p. 159, N.Ş. Tanaşoca, „Viteazul neam al Vlahilor“.
Românii în poema lui Ioan Katakalon Diaconul despre căderea Adrianopolului sub otomani, în
Idem, Bizanţul şi românii, p. 96-98.
2 Chalcocondil, II, p. 63.
3 Ibidem, II, p. 59.
4 Ibidem, II, p. 63.
5 Ibidem, VII, p. 195.
6 Ducas, Istoria turco-bizantină (1341-1462), ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958, XXIX, 6 (în continuare:
Ducas).
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Românii şi-au probat calităţile războinice şi vitejia îndeosebi în
luptele cu turcii. Un asemenea moment au fost luptele din 1462 când, deşi
a înregistrat unele succese împotriva românilor, „totuşi taberei (turceşti,
n.n.) îi era, ce-i drept, frică de dacii care întru nimic cu mai puţină
îndrăzneală făceau câte o mare ispravă“, conchide Chalkokondylas1.
Alte calităţi ale românilor, evidenţiate de Laonikos Chalkokondylas,
sunt acelea că ei erau un neam ales şi destoinic, dar moldovenii şi
muntenii, deşi conştienţi de originea lor comună, nu au reuşit să-şi
constituie un singur stat. „Şi după cum ar putea cineva conchide, –
afirmă cronicarul bizantin – acesta este un neam ales şi destoinic şi, deşi
vorbeşte aceeaşi limbă, despărţit fiind din vechime în două, neamul s-a
statornicit în două stăpâniri şi domnii“2. Prin calităţii lor, susţine
Chalkokondylas, românii au reuşit să-şi influenţeze vecinii, care le-au
adoptat obiceiurile şi modul de viaţă. Aşa s-ar fi întâmplat, bunăoară, cu
lituanienii care „au luat obiceiurile şi felul de trai al românilor“3.
*
Calităţile românilor sunt însă, cel puţin, parţial umbrite de o serie de
defecte grave care caracterizează acestă etnie, sau de deficienţeie
instituţiilor sale. Una dintre acestea, subliniată de Chalkokondylas, este
precaritatea legilor. Astfel, într-unul din capitolele lucrării sale el susţine
că „acest neam, dacii […], are o organizare cu legi nu prea bune“,
pentru a conchide în altă parte că românii sunt cuprinşi „în două domnii,
în Bogdania (Moldova, n.n.) şi în Ţara aceasta de la Istru (Ţara
Românească, n.n.) şi au organizare cu legi nu prea bune“4.
O altă trăsătură negativă a etniei, relevată de cronicarii bizantini,
este lipsa spiritului de unitate a românilor şi înclinaţia lor spre
perpertuarea unei instabilităţi politice. „Căci era neamul românilor
iubitor de dezbinări şi-şi îndrepta cu uşurinţă gândul la răsturnarea
domnilor“, conchidea Dukas5, iar Chalkokondylas completează că

Chalcocondil, IX, p. 291.
Ibidem, III, p. 93.
3 Ibidem, III, p. 94: „Şi neamul acesta (lituanienii, n.n.) a luat obiceiurile şi felul de trai al românilor
[…], ţara fiindu-le pe- o întindere mare în graniţă cu Bogdania Neagră (Moldova, n.n.), se
războieşte cu aceştia“.
4 Ibidem, II, p. 63.
5 Ducas, XXIX, 6.
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românii „au obiceiul să nu rămână cu aceiaşi domni, ci mereu după
interesul lor să-i schimbe; şi-şi pun când un stăpânitor când altul“1.
În plus, legat de acest defect al etniei, Chalkokondylas face o serie
de aprecieri la adresa clasei politice româneşti, arătând că boierii
inventează domni marionetă pe care apoi, instalându-i în scaun, îi
controlează şi îi domină în interes propriu. „Şi pe unii dintre aceştia, –
subliniază el – plăsmuiţi de către cei de neam mare şi cu multă avere ai
ţării, ei caută să-i pună în domnia Daciei, cu intenţia că ar putea fi în
interesul şi spre folosul lor, dacă sunt puşi în domnie“2. Cronicarul
bizantin ne oferă şi două exemple: primul este acela că după luarea
domniei Vlad Ţepeş, „chemând câte unul din boierii săi, despre care
putea crede că ar fi în stare să ia parte la trădarea pentru schimbarea
domnilor, îi sluţea şi trăgea în ţeapă cu toată casa, pe el, pe copii, femeie
şi slujitori“, consolidându-şi astfel domnia; cel de-al doilea se refără la
trecerea boierilor munteni de partea lui Radu cel Frumos, interpusul
sultanului, abandonându-l pe Ţepeş, deşi acesta învinsese şi alungase
oştile otomane, deoarece „au cunoscut că tânărul e de preferat pentru ei
faţă de domnul Vlad şi, trecând de partea aceluia, se adunau puţini câte
puţini. Şi ceilalţi daci cum au băgat de seamă, repede l-au părăsit pe
Vlad şi au trecut la frate-său“3.
O altă trăsătură negativă de caracter a românilor, care aruncă o pată
de neşters asupra vitejiei şi calităţilor lor militare, relevată de aceiaşi
cronicari bizantini, este indisciplina arătată pe câmpul de luptă şi obsesia
lor după pradă, atât de puternică încât nu pregetă să-şi abandoneze aliaţii
în momentele cele mai grele ale luptei. Aşa s-ar fi întâmplat în timpul
primei faze a luptei de la Varna (10 noiembrie 1444), când afirmă
Laonikos Chalkokondylas, după risipirea trupelor otomane care li se
opuneau, românii din armata creştină au prădat antrepozitele sultanului,
după care, pentru a-şi pune la adăpost prăzile strânse în urma acestei
acţiuni, „n-au mai venit la luptă şi nu s-au mai aşezat în ordine de bătaie,
ci au început s-o ia spre tabăra lor“4. O informaţie asemănătoare ne

1 Chalcocondil, II, p. 63. O opinie asemănătoare exprimă umanistul Michael Bocignoli din Raguza la
începutul secolului al XVI-lea (Călători străini despre Ţările Române, vol. I, ed. M. Holban,
Bucureşti, 1968, p. 177 – în continuare: Călători străini, I).
2 Ibidem, V, p. 158.
3 Ibidem, IX, p. 283, 291.
4 Ibidem, VII, p. 197. Pentru discuţiile asupra participării românilor la cruciada din 1444, vezi: V.
Mărculeţ, On the Participation of the Romanians from Transylvania and Wallachia in the Crusade of
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oferă şi un autor numit Zotikos Paraspondylos, se pare, martor ocular la
această confruntare. Acesta relatează că după ce au dispersat forţele
otomane care li se opuneau, „românii au trimis în grabă şi au pus mâna
pe comorile lui, adică pe lucrurile de preţ ale marelui stăpân (sultanului,
n.n.). Văzând bogăţiile fără număr şi averea cea mare, românii au
pătruns din toate părţile în tabără, iar regele lupta numai cu câţiva
oameni“1.
O serie de informaţii referitoare la români transmise de Laonikos
Chakokondylas cu prilejul luptei de la Varna, contribuie, prin conţinutul
lor, la conturarea unei imagini cât se poate de controvesate a acestora.
Astfel, din lucrarea cronicarului bizantin aflăm că în pofida abandonării
taberei creştine în timpul luptei, românii au asigurat retragerea lui Ioan de
Hunedoara spre Dunăre, în timpul căreia au căzut mulţi dintre ei. „Şi cum
se retrăgea şi mergea fără nici o ordine, – relatează el – a aflat toate şi na mai mers în tabără, ci a plecat de-a dreptul spre Istru, atât el cât şi
dacii; […]. În retragere au căzut şi alţi bărbaţi viteji şi nu puţini dintre
daci“2. Din relatarea aceluiaşi cronicar, aflăm însă şi incredibilul fapt că
în timpul replierii forţelor creştine spre Dunăre, s-au înregistrat ciocniri
între români şi unguri, în urma cărora dintre ultimii, „mai mulţi însă s-au
prăpădit în retragere de mâna dacilor“3.
Alte informaţii ni-i arată pe români lipsiţi de demnitate şi onoare,
gata oricând, îndeosebi în momentele dificile, să îşi trădeze şi să îşi
abandoneze aliaţii. Un act de acest tip, cu consecinţe deosebit de grave, sar fi consumat cu ocazia bătăliei de la Kossovopolje (1448). În momentul
în care victoria otomană se contura ca fiind certă, susţine Laonikos
Chalkokondylas, românii, care luptau alături de trupele lui Ioan de
Hunedoara, văzând „pe turci luptându-se mult peste aşteptarea lor şi că
pe ei îi ameninţă cele mai rele primejdii şi că abia de vor scăpa de
nenorocire, chiar dacă ar ajunge să rămână teferi, că pentru jurământ nu
e nici un mijloc să nu-şi primească pedeapsa de la împăratul (sultanul,
n.n.) pentru câte i le-au făcut, ducând război cu el şi pentru că s-au aliat
în luptă cu peonii (ungurii, n.n.), s-au hotărât în acestă mare învălmăşală
să trimită un sol la împăratul Amurat (Murâd II, sultan între 1421-1451,
1444. On the Basis of 15th-16th Cntury Byzantine (Greek) Sources, în Transylvanian Review, XI,
2001, 4, p. 81-90.
1 Zotikos Paraspondylos, Expunere făcută de învăţatul Paraspondylos Zotikos despre lupta de la
Varna din 13 noiembrie [1444], în Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, p. 410-411.
2 Chalcocondil, VII, p. 199.
3 Ibidem, VII, p. 200.

130

n.n.), ca să se împace şi, ca predând armele, să reia legăturile cu
împăratul şi să-i fie prieteni“1. Ca urmare, „trădându-şi prietenii“, au
încercat să treacă de partea turcilor, dar au fost masacraţi din ordinul
sultanului „ca să-şi primească pedeapsa pentru câte i le-au făcut. Şi aşa
au fost daţi pierzării pe loc, fără nici o consideraţie“2.
c) Ţari vlaho-bulgari şi domni români în lucrările cronicarilor
bizantini din secolele XII-XV. În partea finală a studiului prezent am
considerat oportun să nr oprim succint şi asupra unor informaţii
interesante, nu întotdeauna favorabile, pe care ni le transmit unii cronicari
bizantini despre primii ţari vlaho-bulgari şi câţiva dintre domnii Ţării
Româneşti. Am optat pentru includerea acestor informaţii în studiul
prezent dată fiind calitatea lor de principali exponenţi politici ai vlahilor
şi românilor.
Primii trei ţari vlaho-bulgari, Petru (1185-1187/1188, 1196-1197),
Asan (1187/1188-1196) şi Ioniţă Asan (1197-1207), s-au aflat constant în
atenţia cronicarilor bizantini din secolele XII-XIII. Calitatea lor de
adversari ireconciliabili ai Bizanţului a făcut ca informaţiile transmise
despre ei să fie eminamente negative. Ştirile, din care nu lipsesc
invectivele, ni-i prezintă pe ţarii vlaho-bulgari ca fiind lipsiti de demnitate
şi onoare, laşi, cruzi, trădători.
Relatând evenimentele de la începutul răscoalei antibizantine vlahobulgare, Niketas Choniates îi caracterizează pe fraţii Petru şi Asan,
conducărării acesteia ca fiind „izvoditori ai nenorocirii şi agitatori ai
întregului neam“, „nelegiuiţi şi spurcaţi“ sau „capii răului“3.
Despre Petru cronicarul bizantin afirmă că ţarul vlaho-bulgar era
„omul cu adevărat stăpânit de demoni, cel care spre nenorocirea
barbarilor, locuitori al Haemusului, s-a născut şi a crescut şi a căutat
spre răzvrătire, aşa cum nu se cuvenea, după ce a scăpat atunci de
pedeapsă şi s-a mântuit în chip neaşteptat, îl imită acum pe demonul care

Ibidem, VII, p. 214-215
Ibidem. Pentru discuţiile asupra participării românilor la campania din 1448, vezi: A. Decei, Oastea
lui Iancu de Hunedoara înainte de bătălia de la Kosovo (1448). Scrisoarea lui Pasquale de Sorgo,
în Revista Istorică Română, XVI, 1946, 1, p. 40-50; N. Iorga, Du nouveau sur la campagne turque
de Jean Hunyadi en 1448, în Revue Historique du Sud-Est Européen, III, 1926, 1-3, p. 14-19; M.
Cazacu, La Valachie et la bataille de Kossovo (1448), în Revue des Études Sud-Est Européennes,
IX, 1971, 1, p. 131-139; V. Mărculeţ, Lupta de la Kosovopolje (1448). Întregiri bizantine din opera lui
Laonic Chalcocondil, în Revista de Istorie Militară, 6(86), 2004, p. 38-39.
3 Choniatae, p. 482-483, 487.
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într-însul sălăşluieşte“1. În continuare cronicarul bizantin relatează că
Petru „ca un demon răzbunător va face să curgă sângele şi lacrimile
creştinilor şi atunci se va desfăta de bucurie sufletul său“2. Asemenea
informaţii despre Petru ne oferă şi scriitorii contemporani Sergios Kolivas
şi Georgois Tornikes II3.
Portretizându-l pe Asan la începutul răscoalei, Niketas Choniates
afirmă despre el că „era şi mai colţos şi mai aspru“ decât fratele său4.
După victoria asupra Bizanţului şi constituirea Ţaratului Vlaho-Bulgar,
ţarul vlaho-bulgar devine pentru cronicarul bizantin „ticălosul acela din
nord, vrednic de biciuire“, despre care afirmă că „s-a semeţit acest
îndrăcit, după pilda lui Lucifer“5. În concepţia lui Choniates, Asan era de
asemenea un „barbar“, care în unele situaţii „izbucnea ca o fiară“6.
Forţat însă de realităţi, Choniates se vede obligat să recunoască o
serie de calităţi ale ţarului vlaho-bulgar, îndeosebi cele de militar şi
strateg talentat. Astfel, el relatează că Asan „era deosebit de isteţ şi
foarte capabil să născocească ce era de folos în situaţiile fără ieşire“7.
Informaţii la fel de puţin măgulitoare ne transmit cronicari bizantini
şi despre cel de-al treilea ţar vlaho-bulgar, Ioniţă Asan. Relatând evenimentele legate de cucerirea Varnei de către ţarul de la Târnovo în sâmbăta Paştilor a anului 1202, Niketas Choniates susţine că fiind lipsit de credinţă şi de consideraţie pentru ziua respectivă, acesta, „împins de demoni
iubitori de sânge, aruncă în şanţ pe toţi cei prinşi de vii şi umplându-l
apoi cu pământ face din acel loc cimitir“8. În altă parte, cronicarul
bizantin scriind despre răscoala grecilor din Thracia contra stăpânirii lui
Ioniţă, susţine că acesta a pornit împotriva lor „plin de mânie fiind şi
nutrind gânduri de ucidere şi hotărât să nu ierte pe nimeni“9.
Relaţiile încordate cu latinii înstăpâniţi la Constantinopol în 1204, lau afectat serios pe Ioniţă, susţine Niketas Choniates. În opinia
cronicarului bizantin, ţarul vlaho-bulgar „fu cuprins de nemăsurată
Idem, Orationes et epistulae, p. 7.
Ibidem, p. 8.
3 Sergios Kolivas, în Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 372-379; Georgios Tornikes II, în
Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 384-395.
4 Choniatae, p. 482.
5 Idem, Orationes et epistulae, p. 91, 5.
6 Choniatae, p. 618.
7 Ibidem, p. 520.
8 Ibidem, p. 706.
9 Ibidem, p. 830.
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mânie împotriva latinilor şi era mareu stăpânit de încordarea patimii,
încât a ajuns aproape de nebunie“, ceea ce l-ar fi determinat să ordone
executarea în chinuri a executarea fostului împărat latin Baudouin I
(1204-1205), aflat în prizonierat la Târnovo1.
Un portret negativ al lui Ioniţă Asan ne transmite şi cronicarul
Georgios Akropolites (sec. XIII). În opinia sa, ţarul vlaho-bulgar se
asemăna cu cumanii „prin firea lui brutală“, motiv pentru care „i s-a pus
şi o poreclă care vine de la cuvântul câine. Căci era supranumit de toţi
câinele de Ioannes [Skyloioannes]“2.
Alte informaţii deosebit de interesante, asupra cărora nu ne oprim în
studiul prezent au ca subiect luptele interne din rândul vlahilor. El se
referă îndeosebi la disputele, uneori deosebit de violente şi de sângeroase
care i-au opus pe Asăneşti, diferitilor fruntaşi locali vlahi care,
urmărindu-şi satisfacerea unor obiective politice proprii, nu au ezitat să se
pună în slujba Imperiului Bizantin3.
*
Unii dintre domnii Ţării Româneşti de la sfârşitul secolului al XIVlea şi din secolul al XV-lea s-au aflat şi ei în atenţia cronicarilor bizantin
contemporani. Aceştia ne transmit despre ei o serie de informaţii, pe cât
de interesante, pe tot atât de contradictorii.
Unul dintre domnii munteni, care s-a aflat în atenţia acestora a fost
Mircea cel Bătrân (1386-1418), criticat îndeosebi pentru viaţa sa
personală, nu dintre cele mai exemplare. Despre domnul muntean,
Laonikos Chalkokondylas relatează că „având relaţii nu de puţine ori cu
ţiitoare, a avut de pe urma aceasta nu puţini băieţi din flori prin Dacia“4,
iar Dukas ne informează că „avea mulţi feciori din flori, trăind în
desfrâu“5. O informaţie asemănătoare ne oferă o serie de documente şi
despre Mihail I (1418-1420), fiul şi succesorul lui Mircea, despre care
relatează că „trăia ca un destrăbălat“6.
În acelaşi timp însă, Chalkokondylas subliniază calităţile de excelent
administrator ale lui Mircea, clarviziunea sa politică, vitejia şi talentul său
Ibidem, p. 847.
Georgios Akropolites, în Fontes Historiae Daco-Romanae, III, p. 402-403.
3 Pnetru discuţiile asupra acestor aspecte vezi: V. Mărculeţ, Imperiul Bizantin la Dunărea de Jos în
secolele X-XII, Tg. Mureş, 2005, p. 169-181; Idem, Vlahii balcanice, p. 59-64; Idem, Asasinarea
ţarului Asan, în Historia, V, 2006, 51, p. 14-16; Idem, Vlahii balcanici, p. 12-19.
4 Chalcocondil, II, p. 64.
5 Ducas, XXIX, 6.
6 Acte minore, în Fontes Historiae Daco-Romanae, IV, p. 340-341.
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militar, probate cu prilejul invaziei otomane în Ţara Românească din
1394 sau 1395: „Dar Mircea strângând oastea ţării, nu şi-a făcut planul
să vină asupra lui şi să dea lupta, ci cu multă grijă şi-a pus la adăpost în
muntele Braşovului femeile şi copiii. Mai după aceea însă se ţinea şi
dânsul cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile de stejar ale ţării
[…]. Şi ţinându-se per urma lui, săvârşea isprăvi vrednice de amintit,
dând lupte, când vreo unitate duşmană rupându-se, se îndrepta undeva
prin ţară după hrană sau la prădat vite; şi aşa cu foarte mare
îndrăzneală se ţinea de armată. Ţinându-se de urma lui Baiazid, se lupta
într-una cu dânsul în chip strălucit“1.
Nici Vlad Dracul (1436-1442, 1443-1447), un alt fiu al lui Mircea
cel Bătrân nu a fost ferit de criticile cronicarilor bizantini. Spre exemplu,
Dukas, care-l numeşte Dragulios, scrie despre el că purta acest
supranume „ pentru că era rău şi viclean în felul lui; căci numele
Dragulios se tălmăceşte prin rău şi viclean“2.
În opoziţie cu Vlad Dracul, este pus adversarul şi contracanditatul
acestuia, Dan I (1420-1431 cu întreruperi), agreat de bizantini. Relatând
participarea acestuia, în calitate de pretendent la tron, la apărarea
Constantinopolului unde trăia în exil, în 1422, Dukas consemnează că
prinţul munten, „săvârşea fapte mai de vitejie în contra turcilor“3.
În ceea ce-l priveşte pe Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476),
Laonikos Chalkokondylas subliniază înclinaţia spre cruzime a acestuia
arătând că pe boierii bănuiţi de trădare „îi sluţea şi trăgea în ţeapă cu
toată casa, pe el, pe copii, femeie şi slujitori, încât am auzit că acesta
singur dintre toţi bărbaţii, câţi îi ştim noi, a ajuns să facă o mare ucidere
de oameni“4. Înclinaţia spre cruzime a domnului munten este evidenţiată
şi de Dukas, precum şi de Kritobulos din Imbros, care fiind însă un
apropiat şi un admirator al sultanului Mehmed II (1451-1481), vede în
Vlad Ţepeş şi un „răzvrătit“ şi un nerecunoscător care şi-a arătat
Chalcocondil, II, p. 64.
Ducas, XXIX, 8. În opoziţie cu aceste opinii umanistul Anton Verancsics (Verantio) scrie: „Dragula
e un diminutiv de mângâiere de la Drago, ceea ce înseamnă «cel drag»“ (Călători străini, I, p. 400).
3 Ibidem, XXIX, 7.
4 Chalcocondil, IX, p. 283. Firea sângeroasă a domnului muntean este subliniată şi în povestirile
medievale despre el, inclusiv în cele care îi sunt favorabile. Vezi în acest sens: Cronicile slavoromâne din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 200214; I. Stăvăruş, Povestiri medievale despre Vlad Ţepeş-Draculea, Bucureşti, 1993, p. 123-158.
Informaţii asemănătoare ne oferă şi umanistul Sebastian Münster (Călători străini, I, p. 506, 509510).
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„răutatea faţă de cel ce s-a încrezut într-însul“ şi l-a instalat în domnie,
un „îndrăzneţ şi un fanfaron“1. Tactica adoptată de Vlad Ţepeş în faţa
atacului sultanului este văzută de Kritobulos ca o „fugă“, cronicarul
bizantin susţinând că domnul muntean „se aţinea prin codri, aşteptând să
vadă sfârşitul lucrurilor ce se întâmplau“, iar atacul de noapte din 16/17
iunie 1462 este condierat ca fiind actul unui om „fără de mintea lui“2. În
acelaşi timp însă, Chalkokondylas şi Dukas evidenţiază clar vitejia
domnului muntean3, hotărârea şi fermitatea sa politică, calităţi negate
direct sau indirect de Kritobulos4.
În opoziţie cu Vlad Ţepeş şi percepându-l ca fiind un om al turcilor,
despre Radu cel Frumos (1462-1474, cu întreruperi), Chalkokondylas
scrie că „a venit la Poartă şi a devenit favoritul împăratului“5. În acelaşi
timp, cronicarul bizantin condamnă deschis viaţa personală şi obiceiurile
nefireşti căpătate de domnul muntean în anturajul sultanului Mehmed II6.
Absenţa altor ştiri despre vlahii balcanici şi românii nord-dunăreni
în sursele bizantine face imposibilă conturarea unei imagini mai complete
şi mai integratoare a modului în care aceştia erau percepuţi în societatea
bizantină. În acestă situaţie, ne vedem obligaţi să ne limităm la aceea, mai
mult aproximativă, furnizată de informaţiile de care dispunem. Ca
urmare, încheiem prezenta comunicare sintetizând următoarele concluzii:
1. Istoriografia bizantină din secolele XI-XIII şi, într-o măsură mai
mică, cea din secolele XIV-XV, ne oferă o serie de informaţii despre
vlahii balcanici care ne permit conturarea unei imagini a modului în care
1 Ducas, XLV,20-22; Critobul din Imbros, Din domnia lui Mahomed al II-lea. Anii 1451-1467, ed. V.
Grecu, Bucureşti, 1963, IV, 10, 1-10 (în continuare, Critobul).
2 Critobul, IV, 10, 7-8.
3 Chalcocondil, IX, p. 282-291; Ducas, XLV, 20-22. O confirmare a opiniilor lui Laonikos
Chalkokondylas şi Dukas, vezi la Michael Bocignoli din Raguza, care relatează: „A fost odinioară la
ei un domn – pe care ei îl numesc voievod – cu numele de Dragul, bărbat ager şi cât se poate de
priceput în treburile ostăşeşti. Acesta nu numai că-şi apăra deosebit de bine ţara sa, dar iarna când
îngheţa Dunărea, cum se întâmplă adesea, călca hotarele turcilor şi pustia [ţinuturile lor] cu focul şi
sabia“. (Călători străini, I, p. 176-177). Asemenea informaţii ne oferă şi Konstantin Mihailovic de
Ostrovica, fost ienicer în armata otomană şi participant la campania din 1462 sau umanistul Felix
Petancic (Ibidem, p. 127-128, 444).
4 Critobul, IV, 10, 1-10. Opinii negative la adresa lui Vlad Ţepeş exprimă şi unii cronicari otomani din
secolele XV-XVI: Orudj bin Adil, Tursun-bey, Ašîk-paşa-Zade, Mehmed Nešri, Kemal-paşa-Zade,
precum şi autorii unor cronici anonime (Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, vol. I: Sec.
XV-mijlocul sec. XVII, ed. M. Guboglu, M. Mehmet, Bucureşti, 1966, p. 59-60, 70-71, 92-94, 125126, 186, 198-199).
5 Chalcocondil, IX, p. 283.
6 Ibidem.
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aceştia erau percepuţi în societatea bizantină. Informaţiile contradictorii
oferite, nu ne permit conturarea unei imagini perfect veridice a vlahilor.
Predominarea ştirilor care accentuează trăsăturile negative ale etniei sunt,
în primul rând, consecinţa evenimentelor istorice aflate în derulare în
epoca în care autorii bizantini şi-au redactat lucrările, precum şi a
raporturilor existente la momentul respectiv între Imperiul Bizantin şi
vlahi. Informaţiile care evidenţiază calităţile vlahilor, deşi mult mai
puţine, sunt la fel de importante pentru conturarea imaginii acestora.
2. În secolele XIV-XV se impun atenţiei istoriografiei bizantine,
românii nord-dunăreni. Informaţiile transmise de cronicarii bizantini, din
secolul al XV-lea, îndeosebi, atât cele care evidenţiază calităţile
românilor, cât şi cele care accentuează trăsăturile negative ale acestora,
mult mai echilibrate cantitativ decât cele referitoare la vlahi, ne permit
conturarea unei imagini aproximative a percepţiei acestora de către
societatea bizantină.
3. O serie de informaţii, mai mult sau mai puţin subiective, ale
cronicarilor bizantini din secolele XII-XIII şi din secolul al XV-lea se
referă la primii trei ţari vlaho-bulgari – Petru, Asan şi Ioniţă Asan –,
respectiv la unii dintre domnii Ţării Româneşti: Mircea cel Bătrân, Mihail
I, Dan II, Vlad Dracul, Vlad Ţepeş şi Radu cel Frumos. Ele evidenţiază,
atât trăsăturile negative de caracter ale acestora sau viaţa personală
reprobabilă, cât şi calităţile lor de oameni de stat sau militari, conturând
astfel portretele unor personalităţi complexe şi contradictorii în acelaşi
timp.
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Imaginea „bunului împărat“ în
sensibilitatea colectivă a
românilor ardeleni în ultimele
decenii ale secolului al XVII-lea
Petre DIN

The “Good Emperor” Image Reflected
into Transylvanian Community
Imaginary in the Last Decades
of the XVIIth Century
Abstract
A subject of analysis for the historian of the collective mentalities is the
political historical myth of the good emperor because in front of a more than
standardized reality human sensibility becomes, for the historical mythologies, a
paradigm for the present. The myth of the “good emperor” came out as a result
of joining together the political traditions of native origin, the discourse of the
politicians advocating despotism and the theory of the social contract, which
materialized in some specific representations of the popular imaginary: a factor
of solidarity for the Romanian community, the mediator between certain social
structures, a superpotent factor which assures the prosperity and the integrity of
the collectivity. This pre – existent background, which was also liable to the
creation of the creed in the good emperor and the Hungarian danger,
overlapped one another. The Hungarian overbid as the main enemy of the social
– political Romanian wishes caused the “use” of the Romanians as an element of
balance in their actions of limitation from the Empire, and the imperial promises
concerning the improvement of the Romanians’ way of life increased their
attachment and loyalty towards the emperor. Maria Teresa and Joseph II’s
reforms, in the last decades of the eighteenth century, stimulated the
configuration of pro – Habsburgic feelings in the Romanian social
consciousness, feelings that turned into the authentic myth of the “good
emperor”, through perpetual cultivation.
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Un subiect de analiză pentru istoricul mentalităţilor colective este
mitul, căci acesta se apropie mai mult de domeniul sentimentului şi al
sensibilităţii, decât al raţiunii şi conştientului. Miturile construcţii ale
imaginarului colectiv au depăşit sfera investigaţiilor exclusiv ale
mitologiei fiind tot mai mult asumată de istorie, deoarece mitul prin
definiţie aparţine colectivului, el justifică, susţine şi inspiră acţiunea unei
comunităţi.1
Încercarea de a defini mitul a frământat sensibilitatea multor
generaţii de oameni de cultură, fiecare din ei a dorit să soluţioneze
chestiunea făcând apel la metodologia, informaţia şi afectivitatea epocii.
De la sensul de ficţiune, se ajunge la cel iniţial de istorie adevărată, apoi
din nou la valoarea de simbol moral ori fabulă, prin care individul
agresat de mediul social sau natural caută explicaţii şi soluţii problemelor
cu care se confruntă. Am considerat că poate fi numit mit:
1. un concept / o „imagine“ (construcţie imaginară) capabilă să
evoce instinctiv emoţii, viziuni ale oamenilor2
2. o istorie (o povestire sau o fabulă simbolică, conţinând o
schemă cu eficacitate permanentă3) care are un rol prescriptiv,
explicativ, ordonator şi mobilizator4.
Un prim aspect care necesită să fie explicitat este acela cum se face
trecerea de la istorie la mit. Altfel spus, cum se manifestă acel proces de
„eroificare“ ce conduce în final la transmutarea realului şi la absorbţia sa
în imaginar. Procesul de eroificare desfăşurându-se într-un interval de
timp, uneori destul de mare, alteori mai scurt, în funcţie de memoria
colectivă şi de abilităţile subiectului, distingem mai multe perioade.
Există un timp al aşteptării şi al chemării, un timp în care se formează şi
se răspândeşte imaginea unui salvator dorit, imagine ce reprezintă în fapt
expresia colectivă a unui ansamblu de speranţe ale colectivităţii umane5.
Într-un context de împrejurări nefericite, este posibil ca acest gen de
aşteptare să nu se concretizeze într-un personaj îndelung chemat şi
aşteptarea să rămână zadarnică.
Există a doua perioadă ce coincide cu prezenţa salvatorului care a
sosit. Din acest moment cursul istoriei se va schimba, dar în care şi
E. Cassirer, Le mythe et l’homme, Paris, Gallimard, 1972, p. 154
Georges Sorel, Reflexions sur la violence, Paris, 1919, pp. 32-33
3 Claude Levi-Strauss, Antropologie structurală, trad. Bucureşti, Editura Politică, 1978, pp. 149-150
4 Raoul Girardet, Mituri şi mitologii politice, trad. Iaşi, Institutul European, 1997, p. 4
5 Ibidem, p. 55
1
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manipularea voluntară joacă un rol din ce în ce mai mare în elaborarea
mitului1.
Ultima perioadă poartă amprenta amintirii, cea în care figura
Salvatorului proiectată în trecut se va modifica în conformitate cu
capriciile memoriei, cu mecanismele sale selective, cu relatările şi
exagerările sale2.
Concluzia ultimelor cercetări din domeniul mitologiei se
concentrează pe ideea că în situaţii de criză economică şi politică se
reactivează spontan un mod de gândire simbolică, gândire care face apel
la un fond imagistic fundamental. Este o trăsătură a imaginarului şi a
psihologiei colective tradiţionale această mitizare a figurilor cu rol
salvator pentru comunitate. Evenimentele ultimelor decenii ale secolului
al XVII-lea autentifică cele semnalate de Raoul Girardet în analiza
miturilor politice moderne. Explorând imaginarul politic specific
modernităţii, el semnalează că pe fondul momentelor de ruptură, de
schimbări bruşte, se produce o efervescenţă mitologică, care antrenează o
dinamică a evoluţiei sociale.
Mitul „bunului împărat“ este complet în geometria sa. Accentul este
poziţionat, evident, pe valenţele educative pentru contemporaneitate.
Rolul de mare substanţă constă în acela de a crea, dezvolta şi întreţine
sentimente prohabsburgice la nivelul sensibilităţii maselor de iobagi
români şi speranţe la nivelul sensibilităţii intelectualilor iluminişti într-un
sprijin venit din partea monarhului pentru îmbunătăţirea situaţiei
românilor ardeleni.
Imaginea „bunului împărat“ se reliefează pregnant prin două idei
forţă:
1. Statutul românilor ardeleni în continuă degradare în raport cu
secolele anterioare (excluşi din regimul stărilor privilegiate şi toleraţi
din punct de vedere confesional).
2. Suveranul austriac perceput în sensibilitatea colectivă ca salvatorul
legitim care să-i ofere soluţia ieşirii din mizeria social-politică în care
se afla.
În cristalizarea mitologiei imperiale, aşa cum am stabilit, un rol
extrem de important l-a deţinut ansamblul condiţiilor existenţiale,
politico-confesionale ale românilor ardeleni. Intervenţia militară otomană
s-a soldat cu desemnarea unui nou principe, Mihail Apafi (1661–1690),
1
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de către reprezentanţii sultanului. Pentru a se da o notă de legalitate, s-a
realizat un simulacru de alegeri dietale, prin care principele numit de
otomani a fost confirmat şi de adepţii facţiunii habsburgice.
Din nefericire pentru principatul transilvănean, Mihail Apafi a
manifestat mai mult preocupări individuale decât cele de guvernământ,
deplasând problemele statului în responsabilitatea facţiunilor nobiliare.
Prestigiul noului principe se estompează pe fondul ascensiunii nobilimii
în viaţa politică şi socială. Domeniile principatului, simbol al puterii
centrale, sunt înstrăinate în avantajul material al nobilimii. Ca urmare,
autoritatea centrală este înlocuită tot mai mult cu forţa nobilimii, fapt care
explică proeminenţa acesteia în tratativele cu Habsburgii la pătrunderea
trupelor austriece în Transilvania.1 Declinul puterii centrale semnifică, la
nivelul vieţii politice, asumarea de către dietă a rolului dominant în
iniţiative politice. Dieta Transilvaniei din 1579 a legiferat ca „naţiunea
română“ şi religia ortodoxă să fie tolerate. Drept urmare, românilor le-a
fost interzis accesul la dregătorii politice, la şcoli cu „educaţie înaltă a
ştiinţelor şi artelor“. Li s-a interzis dreptul de proprietate asupra
pământului şi a altor bunuri imobiliare, iar după moarte bunurile agonisite
treceau în posesia nobilului. În cazul când iobagul avea familie, soţie şi
copii, nobilul dăruia văduvei şi copilului acestuia atât cât considera el –
domina deci liberul arbitru nobiliar. Ca urmare a acestei situaţii, iobagul
nu-şi putea dobândi dreptatea pe teren judiciar când se considera
nedreptăţit de nobilul său. Persoanele care îndrăzneau să-i apere pe iobagi
sau să împiedice readucerea iobagului fugit de pe domeniile nobiliare era
pedepsit drastic, prin tăierea capului şi pierderea averii. În acest context
politic şi religios, românii, majoritatea populaţiei principatului, rămân în
afara regimului constituţional şi toleraţi sub aspect confesional.
Românii erau persecutaţi nu doar politico-social, dar şi religios. Cei
care nu acceptau convertirea la spiritul Reformei religioase, clerul şi
episcopul românilor erau ameninţaţi cu privarea de libertate, confiscarea
averilor şi chiar cu moartea.2 Principii calvini se dovedesc a fi interesaţi
în consolidarea calvinismului, accentuând prozelitismul pe măsură ce
spiritul Contrareformei se manifesta activ în spaţiul ortodox. Dorind
calvinizarea populaţiei româneşti prin implementarea unor „normative“
1 Istoria României redactată de Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban
Papacostea, Pompiliu Toader, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1999, p.263
2 Alexandru Şterca Şuluţiu, Istoria Horii şi a poporului românesc din Munţii Apuseni, Editura Viitorul
Românesc, Bucureşti, 1995, p.46 - 47
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dogmatice, prin intrarea Mitropoliei Ardealului în autoritatea
superintendentului calvin, principii urmăresc penetrarea masivă a
Reformei în mediul românesc. Acţiunea de calvinizare devine o politică
de stat, concretizându-se în ultimă instanţă prin numirea mitropoliţilor şi
episcopilor. Perioada până la asediul Vienei a fertilizat terenul sub
aspectul vieţii constituţionale, românii întrevăzând avantajele care puteau
decurge din înlocuirea suzeranităţii otomane cu cea austriacă. Înfrângerea
turcilor sub zidurile Vienei (1683), Reconquista victorioasă şi
Contrareforma va întâlni în spaţiul ortodox o elită bisericească capabilă
să „negocieze“ o nouă condiţie politică şi socială pentru români, inclusă
mediului catolic.1
Confruntaţi cu un asemenea statut, românii nu contau ca naţiune
politică şi nici ca religie recunoscută, ei urmăreau ca prin unire cu
biserica Romei să vină în întâmpinarea politicii Habsburgilor, încercând
să depăşească percepţia de „religie schismatică“, iar prin aspiraţia la
regimul privilegiilor ilirice în sudul Transilvaniei şi Banat sperau în
obţinerea drepturilor şi privilegiilor pe care le deţineau sârbii. Accesul la
o altă condiţie socială, la un alt statut politic se realizează şi prin înrolarea
în regimentele grănicereşti, fapt care-i conferă un mare prestigiu în
imaginarul societăţii tradiţionale.
Aceste „subterfugii“ au aderenţă în interiorul societăţii transilvănene
datorită unei structuri imaginare, care şi-a dovedit viabilitatea la nivelul
sensibilităţii româneşti pentru o lungă perioadă. Este vorba despre mitul
politic al „bunului împărat“, construit şi propagat cu inteligenţă de
Habsburgi ca un element de coeziune şi stabilitate a imperiului. Specific
românilor, aflaţi într-o situaţie limită şi astfel într-o atitudine de aşteptare
în ipoteza unui viitor mai bun, aşteptare mai intensă ca la alte popoare din
imperiu, sacralitatea persoanei chemate s-a concretizat într-o sintagmă de
mare amploare, mitul bunului împărat, în special referitoare la persoana
împărătesei Maria Tereza şi a fiului ei Iosif al II-lea.2 Soliditatea sa este
oglindită de cronologia mitului ce va străbate toată perioada modernă,
continuând să supravieţuiască chiar şi după dispariţia imperiului în 1918.
Căci forţa oricărui mit rezidă atât în capacitatea lui de supravieţuire
indiferent de condiţiile istorice, cât şi în perpetuarea energiei mobilizatoreducative, chiar şi atunci când obiectivele propuse au fost atinse. Mitul
Istoria României, op.cit., p.266
Nicoară Toader, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680 -1800). Societatea rurală şi
mentalităţi colective, Presa Universitară Clujeană, 1997, p.10
1
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bunului împărat îşi păstrează caracteristica de salvator al Transilvaniei, al
destinelor colective în care o aduseseră suzeranitatea otomană., regimul
stărilor privilegiate şi domnia lipsită de autoritate a principelui Mihail
Apafi.
Orice proces de „eroizare“ implică existenţa unei relaţii de adecvare
între personalitatea virtualului salvator şi nevoile societăţii într-un anumit
moment al istoriei sale. Astfel, mitul tinde să se definească prin funcţia
majoră atribuită vremelnic eroului, fiind un răspuns concret la ceva
aşteptat, la o anumită cerinţă. Mitificarea propriei existenţe prin
„inventarea“ credinţei într-o speranţă viitoare, în pofida evidenţelor
negative ale prezentului, este specifică tuturor popoarelor aflate sub
„teroarea istoriei“. În acest timp al aşteptării şi al chemării se încadrează
memoriul cancelarului transilvănean Nicolae Bethlen, înaintat
împăratului austriac Leopold I: „Măria Sa principele Mihail Apafi, om
din natură foarte blând, s-a dedat cu totul plăcerilor vieţii private, iar
gubernarea ţării a lăsat-o de mai mulţi ani din mâna sa, era apoi în urma
nenumăratelor faime şi denunţuri mincinoase, cum şi a blestematelor
conspiraţii, la care mai veniră şi bătrâneţile şi bolile, astăzi abia mai ştie
către cine se va îndrepta în afară de Dumnezeu. De aici pleacă toate
relele: sentinţele de moarte, exiluri, captivităţi, nobilimea asuprea
poporul, tezaurul ţării era gol. Cancelaria ţării, foarte necesară spre a
guverna, este închisă. Toate mijloacele păcii şi magistraturile publice erau
neîngrijite prin oameni nedestoinici. Diploma Maiestăţii Tale date nouă a
fost respinsă fără voia dietei şi fără ştirea mai multora dintr-o eroare
mizerabilă şi spre cea mai mare durere a mea şi a mai multora“.1 (Bethlen
înţelege proiectul de diplomă numit Haleriană, emis de Viena în data de
28 iunie 1686, însă respins de nobilime. Acea diplomă, în viziunea lui
Bethlen, este mult mai bună pentru Transilvania decât cea din 4
decembrie 1691).
În finalul memoriului, cancelarul Bethlen promitea jurământ şi-l
ruga pe Maiestatea Sa, Leopold I împăratul Austriei, să ia sub protecţia sa
Transilvania şi să o apere cu mână tare de trei calamităţi înfricoşătoare,
care, după el, erau: cangrena turcească şi tătărască, deci necurmatele
invazii şi jafuri, guvernul lui Apafi, descris ca fiind cel mai „destrăbălat
din lume“, şi rapacitatea miliţiei imperiale care ocupase ţara.2 Memoriul
1 George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă, Sibiu, 1889, vol. I,
p.12
2 Ibidem
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cancelarului ne decodifică o lume arbitrară în locul celei comune, o lume
cu spaime ancestrale, din care lipseşte în mod evident satisfacţia unor
realizări la nivel individual ori naţional, dar semnificativă prin prezenţa
angoaselor existenţiale. Doar traumele colective scot în evidenţă
identităţile labile, care, sub presiunea acestora, se regăsesc într-o viitoare
solidaritate. Graţie multiplelor lor funcţii, miturile apropie contradicţiile
societăţii spre a le depăşi în numele nevoii de certitudine psihică. În acest
context, personajul salvator investit cu forţa de a reinstaura ordinea şi de
a răspunde climatului de aşteptare general al comunităţii româneşti este
împăratul Leopold I. El se afirmă şi se defineşte în contextul prezentului
imediat, un prezent al decadenţei, al confuziei, al întunericului, dar
prezenţa sa va determina schimbarea radicală, în sensul îmbunătăţirii
climatului mental românesc. Larga audienţă de care se bucură ideea
împăratului salvator confirmă o mitologie spontană, o teamă
superstiţioasă de prezent, dar şi emblemele unei culturi populare.
Indiscutabil, pe fundalul crizei de încredere şi al ineficienţei generalizate,
cristalizarea mitologiei imperiale aduce autorităţilor un plus de prestigiu
şi securizează mentalul colectiv.
La originea acestui mit se află elemente care aparţin cotidianului
existenţial: blocaj instituţional (lipsa de cooperare între instituţiile
principatului), respingerea în totalitate a unei personalităţi (Mihail Apafi),
prăbuşirea financiară, dezordinea interioară cauzată de lipsa autorităţii
centrale, degradarea morală (viciul beţiei, minciuna, perfidia, încât
individul nu mai putea avea încredere în promisiuni), lipsa oricărui
respect faţă de lege (dacă un nobil comitea un omor, nu putea fi arestat,
doar citat la judecată atunci când judecătorul considera că este necesar,
iar procedura judecătorească era de aşa natură, încât criminalul scăpa
nepedepsit).1 Concluzionând, suntem în măsură să afirmăm că persoana
celui nenobil era pusă la discreţia celui nobil.
Ancorate în structuri şi prototipuri mentale, alcătuirile sensibilităţii
colective ardelene îşi văd rezolvarea multiplelor probleme cu care se
confruntă doar prin apelul la „bunul împărat“ al Austriei. Jurământul
cancelarului Bethlen al Transilvaniei către împăratul Leopold I semnifică,
în fond, atitudinea pozitivă a elitei politice faţă de personajul central
(împăratul) şi acţiunea acestuia pentru colportarea simbolului mitic în
straturi sociale cât mai diverse. Această primă etapă a convergenţei unei
părţi a elitei româneşti faţă de persoana împăratului reprezintă, în fapt, şi
1

Ibidem, p.109
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uniunea afectivă dintre popor şi suveran, dar şi începutul cristalizării aşa
numitului sentiment prohabsburgic, care, în timp, prin cultivarea
deliberată, se va transforma într-un autentic patriotism dinastic.
În ceea ce priveşte debutul mitologiei imperiale, la nivelul actual al
cercetărilor se poate afirma că prefigurarea acestei stări de spirit se
realizează imediat după 1683., când Imperiul Habsburgic îşi asumă în
discursul său ideile reconquistei pentru recuperarea Europei Sud-Estice şi
Centrale. Pentru a solidariza popoarele cucerite demersului imperial,
acesta va elabora un discurs în care se erija în ipostaza de eliberator şi
izbăvitor al popoarelor creştine asuprite de turci.1
Dacă, la nivelul populaţiei necatolice din Ungaria, această exaltare a
spiritului eliberator nu a avut efectul scontat, în Transilvania acest discurs
se mulează pe aşteptările comunităţii româneşti de emancipare de sub
condiţia umilitoare de „toleraţi“ şi „admişi“. Pe acest climat de aşteptare
general românesc, survine proclamaţia împăratului Leopold I la 6 aprilie
1690, invitând popoarele din această zonă a bătrânului continent să se
alăture armatelor imperiale: „Noi, Leopold, din mila lui Dumnezeu,
alesul şi împăratul romanilor, pururea august şi craiul Germaniei,
Ungariei… […]. Nu numai din umilita voastră scrisoare care ne-aţi
trimis-o, ci şi din restul sau gura lui şi mai chiar milostiveşte am priceput
smerită mulţumirea voastră, pentru că scoţându-vă pe voi de sub tirania
turcească v-am câştigat iarăşi slobozenia cea mai de demult, cu care
pururea ne sunteţi datori, şi voi mărturisiţi că de acum înainte poftiţi a trăi
şi a muri sub umbra apărării noastre. De aceea pe voi pe toţi vă primim
prea milostiveşte sub chezaro crăiască tutela noastră şi sub povăţuirea
generalilor noştri, ca să vă mântuiţi de răutăţile care prea strâmb şi prea
tiranic vi s-a întâmplat, şi de acum să simţiţi lină şi dulce oblăduire şi
domnia voastră“.2
Tonalitatea afectivă care domină acest text, sentimentul de securitate
care emană din cuvinte, răspândeşte imaginea unui Salvator îndelung
aşteptat, care odată sosit va modifica cursul istoriei. El se adresează unor
marginalizaţi pe un ton paternalist, promiţându-le încetarea răutăţilor şi
mârşăviilor de până atunci, aducându-le „lină şi dulce oblăduire“. În jurul
acestui personaj simbolic (împăratul) se manifestă prin expresii puternice
aşteptarea, speranţa într-un ipotetic viitor mai bun şi adeziunea
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popoarelor oprimate de turci, ceea ce semnifică viziunea coerentă şi
completă a unui destin colectiv.
Un alt aspect ce reiese din text, pentru a îmbogăţi structura mitului,
este cel al apelului Habsburgilor la un mit-istorie care valida şi justifica
dinastia şi împăratul. Este cunoscut că, pentru a realiza o construcţie
politică cu pretenţii de hegemonie universală, imperialii au avut drept
repere imaginarul antichităţii. Această structură mentală, mit-istorie,
cuprinde elemente componente tuturor domeniilor societăţii, precum
religie, economie, istorie, care datorită acţiunii statului structurează un tot
unitar, ce conferă imperiului stabilitate şi coeziune.
Pe de altă parte, statul austriac, pentru a-şi întări prestigiul şi
autoritatea în faţa supuşilor din cuprinsul monarhiei, şi-a confecţionat
propria mitologie. Una din elementele importante ale acesteia a fost ideea
de imperium romanorum, prin care s-a dorit recuperarea legitimismului
politic de la Imperiul Roman. Împăratul Austriei folosea orice prilej
pentru a reaminti românilor că era descendent din August şi prin aceasta,
mitul, pentru a avea mai multă forţă, asocia în sprijinul său istoria. Ideea
originilor ilustre a determinat întărirea puterii centrale în zona popoarelor
cuprinse în bazinul Dunării mijlocii, oferind coerenţă şi stabilitate
acţiunilor sale. Aşa cum se va observa în perioada post 1765, împăraţii
Austriei erau percepuţi în sensibilitatea colectivă ca fiind „auguşti şi
caesari“, ceea ce denotă faptul că în viziunea cercurilor politice vieneze
era acceptată originea latină a românilor. Denumirile de auguşti şi caesari
ale Habsburgilor echivalau în sensibilitatea românească termenului de
„romulizi“, de „parvi Romuli nepos“, iar devize ca „Virtus Romana
Rediviva“ se încadrau perfect în logica imaginarului. Această constatare
este importantă, deoarece permite întâlnirea dintre împărat şi supuşii
români în cadrul imaginarului. Fiecare dintre cele două părţi vede în
celălalt structurile „romanităţii“, invocându-le, şi acestea le oferă
posibilitatea unei coeziuni virtuale în realitatea imediată.1 În acest cadru
al recuperării originii romane se încadrează şi „Virtus Romana Rediviva“,
care devine sloganul regimentului II românesc cu centrul la Năsăud.
Aceste devize sunt formulate pe fundalul unei necesităţi urgente de
reabilitare a statutului populaţiei româneşti, dar răspund şi efortului de
mobilizare a corpului naţional. Ca urmare, suferinţele provocate de istorie
au putut fi nu doar suportate mai uşor de contemporanii secolului al

1
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XVIII-lea, dar au fost percepute într-o viziune pozitivă îndată după
producerea lor.
Sintetizând cele afirmate, putem spune că, după eclipsa regimului
principilor calvini şi înlocuirea sa cu stăpânirea austriacă după 1683, cu
incertitudini sporite în privinţa vieţii naţionale, apare credinţa în „bunul
împărat“, acolo unde se simte necesitatea mai mult decât primordială de a
crede în ceva. Când societatea tradiţională românească intră brusc în
criză, existenţa individuală şi statală manifestă tendinţa să se elibereze de
normele care o marcau, acceptând ispita unei lipse generale a
perspectivelor: este momentul privilegiat al apariţiei mitului. Capacitatea
lui de a ordona existenţa asigură românilor refugiu, siguranţă şi un pretext
de consumare a dorinţelor, a fricii lor.1 Simplificând lucrurile, putem
afirma că mitul „bunului împărat“ este un substitut de existenţă într-un
context când, sub presiunea „terorii istoriei“, asistăm la o redefinire a
realităţii care dă întâietate imaginaţiei virtuale.
Din acest segment cronologic (1683) şi până la dezintegrarea
monarhiei (1918), imperiul va promova o politică bazată pe cultivarea
sentimentului prohabsburgic, ceea ce va asigura coeziune şi stabilitate
statală regiunilor pe care le guvernează. Austria habsburgică, cu cele
două componente ale sale, mitul şi ideologia, a fost simbolul unei Koine
plurale şi supranaţionale, imperiul al cărui suveran se adresa cu
următoarea formulă „popoarelor mele“ şi al cărui imn era cântat în
unsprezece limbi diferite.2
Atitudinea prohabsburgică apare pentru că este necesară comunităţii
româneşti: îi conferă tradiţie, prestigiu şi accent securizant în faţa
realităţii oprimante cotidiene. Ea se identifică cu suveranii Austriei:
Leopold I, Carol al VI-lea şi în special Maria Tereza şi Iosif al II-lea. În
acest sens, mitul derivat din atitudinea prohabsburgică devine un „mijloc
de a acţiona asupra prezentului“3, el dezvăluie contemporanilor „natura
puterii, instituţiile politice şi sociale pe care se sprijină“4 statul austriac.
Istoria scrisă astfel oferă informaţie despre evenimentul pe care îl
cercetează sau despre personalitatea descrisă şi relatează, cu multe
amănunte, despre modelul politic propus de societate. Acest model, des

Sfera politicii. Mituri şi fantasme, Anul IX, 2001, Bucureşti, p.31 - 32
Claudio Magris, Il mito habsburgico nella literatura austriaca moderna, Torino, 1982, p.23
3 Andre Reszler, Mythes politiques – modernes, Paris, P.U.F., 1981, p.214
4 Ibidem, p.219
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invocat de o colectivitate umană, este elementul coagulant al destinului
naţional.
În cele ce urmează, ne propunem să înfăţişăm modalitatea prin care
împăraţii austrieci au primit dimensiuni adeseori hiperbolice şi care se
constituie în simboluri mitice greu de contestat. Demersul autoimpus
presupune să demontezi ansamblul componentelor ce formează o
reprezentare mitică, pentru a cunoaşte astfel realităţile interioare. Pentru
a-şi asigura administrarea Transilvaniei, Curtea Habsburgică a urmărit în
principal două obiective: estomparea progresivă a rezistenţei stărilor
privilegiate faţă de politicile sale reformiste şi construirea unei structuri
politico-administrative loiale imperiului, care să „convingă“ stările de
necesitatea uniformizării şi centralizării principatului. În atare condiţii,
conflictul dintre imperiu şi reprezentanţii sistemului constituţional
transilvănean s-a dovedit a fi în multe situaţii în favoarea românilor
ardeleni.1 Instrumentându-i politic, Curtea Vieneză a creat românilor
anumite „deschideri“ socio-economice, culturale, religioase, întărindu-le
fidelitatea faţă de imperiu şi prefigurarea atitudinii prohabsburgice.
Politica imperială va favoriza ascensiunea românilor în diferite
funcţii socio-culturale, introducând criterii axiologice, ce au avut menirea
să grăbească cristalizarea sentimentului prohabsburgic, cel puţin la
nivelul nobilimii mici şi mijlocii, funcţionarilor, clerului, orăşenimii,
militarilor, din momentul formării regimentelor grănicereşti.
Una dintre caracteristicile funcţionării regimului imperial a fost
aceea că a stimulat multe grupuri socio-economice şi etnice, creând noi
energii loiale Curţii Vieneze.2 Oportunităţile acordate românilor în toate
domeniile existenţiale au dus la egalizarea parţială a şanselor, ceea ce,
desigur, coroborat cu scăderea pericolului maghiarizării pentru secolul al
XVII-lea, va crea inevitabil un curent de opinie favorabil împăratului
vienez. Faptul este detectabil la finalul secolului, dar va atinge punctul
culminant o dată cu debutul reformelor absolutismului luminat,
reprezentat de Maria Tereza şi în special de Iosif al II-lea, când interesul
de a sprijini grupurile etnice marginalizate va deveni o politică oficială.
În acest sens, se impune a fi percepută credinţa românilor ardeleni în
suveranul austriac „bun şi drept“, în a cărui forţă stă şansa lor de a fi
eliberaţi de multiplele oprelişti cauzate de nobilimea maghiară, patriciatul
1 Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p.7
2 Ibidem
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săsesc şi secuiesc. Indiscutabil, această credinţă politică a simbolizat
speranţa de salvare a românilor opresaţi, a întreţinut vitalitatea acestei
naţiuni, fiind unica soluţie la care s-a apelat în momentele de criză.
Intelectualitatea iluministă a sesizat eforturile imperiale de
favorizare a elementului românesc şi surprinde în scrierile ei
îmbunătăţirea condiţiilor materiale. „Toţi românii în împărăţia casei de
Austria, fie feţe bisericeşti, fie mireni, se bucură de toate libertăţile,
imunităţile, privilegiile şi legile ca şi celelalte naţiuni recepte, numai să
fie în comunicare (uniţi) cu biserica română“1. Ascensiunea românilor
favorizată de imperiul habsburgic este cu atât mai importantă cu cât,
notează acelaşi autor: „Românii cei din Ardeal, după ce s-au despărţit
Ardealul de Ţara Ungurească până la vremurile lui Leopold împărat alta
nu ştie, fără numai să slujească la domni, asupriţi şi făr de învăţătură şi
străini socotiţi în Ardeal.“2 Textele redau primele contururi din care
începe să apară mitologia imperială. Ea se identifică, în cele mai multe
situaţii, cu persoana împăratului Leopold I. El devine personajul central,
faptele acestuia în favoarea românilor au întotdeauna valoare de simbol,
el situându-se în locurile cele mai importante, lăsând impresia că domină
imaginarul supuşilor săi. Într-un astfel de context, avem câteva elemente
necesare pentru ca această atitudine prohabsburgică, odată cristalizată, să
penetreze mai puternic în sensibilitatea colectivă românească: interesul
deosebit al împăratului pentru îmbunătăţirea condiţiei supuşilor,
atitudinea de bunăvoinţă şi intervenţiile salvatoare în sprijinul românilor,
fapte care au atenuat în mod evident sentimentul de insecuritate. Toate
aceste componente, adunate la un loc, fac imposibil de perceput distincţia
dintre legendă şi realitate.3
Indiscutabil, apare o întrebare: cum se manifestă mitologia imperială
la nivelul mentalităţii românilor? În Transilvania, mai mult ca în oricare
spaţiu al întinsului imperiu, colectivitatea românească înregistrează pulsul
încercării de a depăşi vicisitudinile regimului stărilor şi de a regăsi, aşa
cum afirmă Mircea Eliade, mitul arhaic al regenerării prin intermediul
eternei sale recreări de către Suveran sau de către marele preot, în cazul
nostru împăratul Austriei. În virtutea acestui mit, războaiele, suferinţele şi
decepţiile istoriei sunt urmate de o perioadă de acalmie şi prosperitate,
1 Samuil Micu, Scurtă cunoştinţă a istoriei românilor, în „Şcoala Ardeleană“, vol. I, Ediţia Florea
Fugariu, Editura Albatros, Bucureşti, 1970, p.10
2 Ibidem, Ediţia C. Câmpeanu, p.78
3 Mituri istorice româneşti. Sub direcţia lui Lucian Boia, Editura Universităţii Bucureşti, 1996, p.124
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istoria însăşi se reînnoieşte şi, în consecinţă, o nouă lume începe.1 Acest
fapt este cu atât mai evident cu cât se cunoaşte rolul hotărâtor al
imaginilor mentale în cristalizarea fidelităţii faţă de imperiu. Suferinţele
create de capriciile istorice sunt sfâşietoare, în măsura în care cauzele
rămân subiect dificil de înţeles pentru comunitatea românească. Ele
dispar de îndată ce suveranul ori marele preot reuşeşte, graţie harului său,
să decodifice mecanismul producerii lor, pentru a le evita în viitor.
Alt element care a favorizat cristalizarea imaginii „bunului împărat“
este oferit de statutul confesional al românilor ardeleni. Aşa cum am
afirmat, situaţia românilor şi a bisericilor în timpul regimului principilor
calvini era deplorabilă, iar cei care aveau curajul de a-şi denunţa
nedreptăţile erau persecutaţi şi maltrataţi, indiferent de condiţia socială şi
avere. Confruntaţi cu multiple opresiuni politice, sociale şi religioase,
românii l-au perceput pe împăratul Leopold I ca protector, eveniment de
la care aşteptau ameliorarea situaţiei lor. Diploma Leopoldină, ce
consfinţea trecerea provinciei sub guvernarea austriacă, nu schimba
realităţile politice ale Transilvaniei, conservând vechile instituţii şi
structuri sociale. Curtea Vieneză, prin prevederile Diplomei, asigurase
stărilor principatului totala libertate religioasă, dar nu dorea să renunţe la
prozelitismul catolic. Convertirea românilor – majoritatea absolută a
populaţiei Transilvaniei - semnifică pentru imperiali instrumentul de
modificare esenţială a raportului de putere din principat. „Naţiunilor“
politice, câştigate în mare măsură de Reformă, Curtea Vieneză era în
măsură să le opună - dacă românii ar fi fost convertiţi la catolicism – o
forţă social-politică de mare pondere.2 Se impunea, deci, o apropiere a
Vienei faţă de români, promiţându-le o îmbunătăţire materială în
schimbul trecerii unei părţi a lor la catolicism.
Strategia austriacă a întâlnit frustrările populaţiei majoritare ce se
dovedea receptivă la prozelitismul catolic, dorind să acceadă mai întâi la
avantajele de ordin social, economic şi politic, decât la elementele
doctrinare.
În numele împăratului s-au iniţiat şi s-au desfăşurat tratative şi tot în
numele împăratului austriac s-au făcut şi promisiunile. La începutul
discuţiilor, Curtea Vieneză a manifestat o deosebită flexibilitate, cerând
nu o convertire integrală, ci doar acceptarea a patru puncte esenţiale:
Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p.30
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1999, p.156 -157
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recunoaşterea supremaţiei papale; purcederea Sfântului Duh şi de la Fiul
(filioque); recunoaşterea purgatoriului între paradis şi infern; utilizarea
pâinii nedospite la euharistie – cei „uniţi“ cu biserica Romei îşi păstrau
riturile şi datinile. Ca urmare, românilor uniţi li s-au promis unele
avantaje materiale: clerul ortodox urma să beneficieze de privilegii
asemănătoare cu cele ale clerului catolic, iar populaţiei obişnuite i se
ofereau perspective de a depăşi statutul de marginalizaţi politic şi social.1
Clerul român şi mitropolitul Teofil percepeau acţiunea religioasă ca
fiind oferta împăratului Leopold I. Faptul apare cu claritate prin discursul
mitropolitului Teofil, rostit în prima şedinţă a sinodului general bisericesc
convocat în februarie 1697 la Alba Iulia, cu scopul declarat de a discuta
problema unirii religioase: „Acum, de când a plăcut preabunului
Dumnezeu să restituiască această ţară a Transilvaniei guvernului
augustisimei case austriece, domnilor săi proprii şi ereditari, a încetat
persecutarea bisericii române în cea mai mare parte, şi nu se mai cere
nimic spre pacea dorită, decât să se dezbată şi să se sfătuiască despre
unirea credinţei cu biserica romano-catolică, după dorinţa graţioasă a
augustisimului împărat Leopold ce domneşte fericit.“2
Textul menţionat vorbeşte de la sine despre o realitate istorică mai
sus menţionată, credinţa în „bunul împărat“, iar memoria colectivă a
naţiunii române în curs de cristalizare atestă gesturi semnificative
întreprinse de un împărat habsburg în sprijinul supuşilor săi. Intenţia lui
Leopold I de îmbunătăţire a condiţiei materiale se mulează pe speranţele
vagi, confuze, româneşti, în sens eliberator, dar evidente la nivelul tuturor
popoarelor confruntate cu vicisitudinile momentului. Climatul mental
este de asemenea natură, încât a dezvoltat în arierplanul mitic personajul
salvator, a cărui datorie este de apărător al tradiţiei şi al ordinii, părinte al
naţiei. Valoarea textului evidenţiază primatul valorii de model atribuite
lui Leopold I datorită celor două „binefaceri“ românilor: încetarea
persecuţiei bisericii ortodoxe de către cea calvină şi instaurarea climatului
de securitate prin apărarea mai eficientă a Transilvaniei împotriva
turcilor.
Unirea era actul politic iniţiat de Leopold I, mijlocit de iezuiţi, ceea
ce semnifică pentru români situarea sub patronajul Casei de Austria.
Comunitatea românească din Ardeal a perceput în mod pozitiv
guvernarea augustisimei case austriece datorită faptului că persoana
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suveranului a ajuns să fie cunoscută şi, eventual, semnificată de diversele
grupuri sociale, ajungând în final componenta firească a unei culturi
comune, ce transcede barierele sociale şi specificităţi provinciale.1
Acceptând unirea unei părţi a bisericii ortodoxe cu biserica romanocatolică, românii au impus condiţii, iar în lipsa realizării lor actul Unirii
îşi pierdea valabilitatea . „Românii, mireni, uniţi cu biserica romanocatolică, să fie primiţi şi să fie înaintaţi în toate dregătoriile, ca cei de
celelalte naţiuni şi religii din patrie, iar fii lor să fie primiţi în şcolile
catolice şi la fundaţiile şcolare.“2 Indiferent de conotaţiile negative sau
pozitive ale actului unirii unei părţi a bisericii ortodoxe cu biserica
romano-catolică, el rămâne un act istoric de mare însemnătate, deoarece a
fost un element de conectare la cultura apuseană, a însemnat obţinerea
unor promisiuni ce vizau schimbarea statutului socio-politic al românilor
şi, nu în ultimă instanţă, a favorizat contactul cu o civilizaţie ale cărei
structuri şi instituţii ne-au oferit modele pentru viitor.
Diploma a II-a Leopoldină din 19 martie 1701, după o lungă
introducere cu noţiuni religioase şi politice, după enumerarea celor patru
puncte cunoscute care separă biserica răsăriteană de cea latină, stabileşte
idei de mare importanţă pentru evoluţia ulterioară a „naţiunii“ române din
Transilvania: preoţii sunt scutiţi de orice contribuţie personală şi exceptaţi
de orice obligaţii sau impozite, ţăranii care acceptă unirea sunt consideraţi
fii ai ţării şi au statut social, asemănător celor al naţiunilor recunoscute,
înfiinţarea de şcoli pentru români la Alba Iulia, Haţeg, Făgăraş. Ulterior
originalul diplomei a dispărut, atât din arhiva guvernului, cât şi a cancelariei transilvănene aulice, încât, atunci când românii invocau diploma în
sprijinul recunoaşterii drepturilor promise, existenţa ei era negată.3
Diploma din 1701 a fost percepută de românii ardeleni ca un prim
episod în crearea unei mai strânse legături cu dinastia de Habsburg şi
împăratul Leopold I. Textul reuşeşte, o dată în plus, să dezvăluie capacitatea imaginarului de a schimba radical caracteristici negative (starea
socială şi politică) ce păreau a fi date o dată pentru totdeauna, modificate
în scopul îmbunătăţirii condiţiei materiale a românilor. La nivelul
sensibilităţii colective (unite cu biserica Romei) prin abolirea statutului de
inegalitate, persoana împăratului Leopold I primeşte atribute mitice ale
unui protector atotputernic, dispus să reaşeze populaţia românească în
Mituri istorice româneşti. Sub direcţia lui Lucian Boia, Editura Universităţii Bucureşti, 1995, p.44
T.V.Păcăţian, op.cit., p.31
3 Ibidem, p.52
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vechile sale drepturi compromise de regimul stărilor. La acest palier al
mentalităţii româneşti, atitudinea prohabsburgică a fost colportată într-o
formă incoerentă, difuză, pe fundalul unei aşteptări mesianice. Credinţa
în „bunul împărat“ s-a datorat atât bunăvoinţei imperiale, cât şi
orizontului de aşteptare românesc, al îndeplinirii doleanţelor de către
Curtea Vieneză. Un fapt devine o certitudine: intervenţia ocrotitoare a
imperiului în favoarea românilor uniţi reprezintă o premisă a cristalizării
mitologiei imperiale. Această imagine paternalistă a Curţii Vieneze a
devenit emblematică şi definitorie pentru români şi la ea s-a apelat ori de
câte ori populaţia majoritară autohtonă se afla în impas.
Cultul împăratului, un personaj prin definiţie pozitiv prin valoarea
majoră a implicaţiilor sale în societate, reiese din scrisoarea trimisă lui
Atanasie Anghel la Viena de Pater Ianoş, epitropul Mitropoliei din Alba
Iulia: „Noi pentru nemişugul (înnobilarea) popilor n-am primi mai mult
de ce avem dat […]. Că de va fi altă poruncă a Înălţiei Sale, să-i slujim cu
trupurile, lut ne vom face supt talpele şi supt biruinţa Înălţiei Sale […].
Ştiu că Înălţatul împărat şi M.Gărdinariul (cardinalul Kollonici) silă
nimănui nu face.“1 Indiscutabil, memoria colectivă românească a perceput în persoana împăratului austriac o voce publică, ce prescrie norme de
conduită civică şi socială, dorind să amelioreze existenţa supuşilor săi.
În ceea ce urmează, ne propunem să evidenţiem reacţia stărilor
privilegiate faţă de Diploma a II-a Leopoldină şi funcţionalitatea mitologiei imperiale în acest context. Imaginea împăratului salvator, ca orice
reprezentare, nu rămâne un simplu stereotip, ea evoluează, ajungând
uneori să se inverseze, datorită forţei împrejurărilor. Studiul imagologiei
se bazează în mare parte pe cercetările psihologului german, profesorul
Wilhelm Wundt, autorul cunoscutei opere Volkerpsychologie (Psihologia
popoarelor). Din cercetările profesorului german a rezultat că imaginile
construite în creuzetul mental de diferite popoare, unele despre altele,
conţin elemente constante şi alteori deosebite. Prin înregistrarea acestor
imagini se ajunge la făurirea unui gen de portret-robot al fiecărui popor,
ce conţin aprecieri comune pe care le au anumite popoare referitoare la
alte popoare. Imaginile obţinute servesc pentru investigaţia istorică a
poporului care şi-a construit reprezentări la nivel mental pe seama altui
popor, coroborate cu anumite nuanţe subiective, specifice universului
uman.

1

Alexandru Lapedatu, Pater Ianoş, în Prinos lui D.A.Sturdza, Bucureşti, 1903, p.307 - 309
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Imaginea prevalentă la nivelul sensibilităţii stărilor privilegiate,
predominant negativă, referitoare la români, s-a menţinut prin noi
reprezentări mentale în timpul discuţiilor dintre delegaţia română şi
Curtea Vieneză, referitoare la problema religioasă. „Prin unirea preoţilor
valahi catolicismul nu are nici un câştig, ţara însă pierde cu atât mai mult,
deoarece sarcinile de până acum ale preoţilor români sunt aruncate pe
umerii altor oameni buni (aliorum bonorum virorumi), iar legile
îngrăditoare valabile pentru români ar fi nesocotite, căci anularea acestor
limbi ar fi foarte periculoasă, pentru ca aceşti barbari productivi (făcând
mulţi copii) să nu răstoarne sistemul constituţional ardelean.“ Iată, deci,
motivul împotrivirii dietei principatului la intenţiile binevoitoare ale
împăratului austriac Leopold I: „Utinam faxit Deus, ne barbara et prolifica ista natio ad aliarum nationum eversionem suo tempore insolescat, in
privato etiam domni terrestres, quantum domini et injuriae patiantur, unus
quisque novit et sentit“1 – spectrul îngrozitor al răsturnării ordinii
constituţionale din cauza caracterului prolific românesc, încât, pentru
interesele private ale domnilor de pământ, ştie şi simte fiecare câte daune
şi injurii suferă aceia. Stereotipul acestei spontane prolificităţi a
românilor face trimitere, în zona mentalităţii colective, la o iminentă
preponderenţă demografică şi exprimă o accentuată angoasă privind
modificarea raporturilor de putere în cadrul principatului. Nobilimea
maghiară şi-a precizat poziţiile în legătură cu unirea românilor cu biserica
Romei printr-un memoriu datat 14 iulie 1699, înaintat împăratului
Leopold I. Viziunea maghiară trădează o virulenţă deosebită şi
verbalisme jignitoare: „Valahii sunt doar un popor fără nici o religie,
pătruns doar de superstiţii, un popor barbar gata oricând de rele.“ În
această manieră concluzia nu surprinde: „… aceste inovaţii nu pot fi de
folos, nici tronului, nici ţării.“2
Marele moment care propulsează mitologia imperială este Unirea
religioasă. Bunăvoinţa imperială, câştigată prin aderarea unei părţi a
clerului şi a mirenilor la biserica Romei, s-a manifestat la nivelul
sensibilităţii colective printr-un adevărat reviriment. Forţa mitului
„bunului împărat“ legitimează grandoarea unor sărbători, pentru a-şi
verifica simpatiile şi antipatiile. Episcopul Atanasie şi succesorii săi au
fost numiţi consilieri imperiali şi a urmat acordarea solemnă a portretului
imperial însoţit de un preţios lanţ. Însărcinatul imperial l-a numit în
1
2

George Bariţiu, op.cit., p.260
David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p.125
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funcţia de episcop la Alba Iulia pe Atanasie Anghel, festivitate la care au
luat parte 54 protopopi, vreo 1000 de preoţi şi un număr aproape dublu de
mireni.1 Ceremonialul strălucit al instalării episcopului român denotă o
perfectă stăpânire a ştiinţei comunicării de către imperiali. Această
celebrare a repertoriului unităţii religioase are o valoare de coagulare a
energiilor româneşti în faţa forţelor centrifuge, a factorilor de divergenţă
ori de ruptură. Entuziasmul mistic, care însoţeşte orice sărbătoare, relevă
atributele sublime ale adorării unei instanţe, căreia o comunitate i se
adresează pentru a cere protecţie şi ordine. În cazul nostru, este vorba de
împăratul Leoplod I, sub patronajul căruia se organizează această
reprezentare mitică. El simbolizează garanţia coexistenţei armonioase,
având o misiune sacră istorică şi civilizatoare.2 Dincolo de semnificaţia
profund mitică a celor realizate la Alba Iulia, s-a dorit difuzarea şi altui
mesaj, ce completează discursul mitic: luarea în consideraţie de către
imperiali a elementului românesc, care până atunci nu cunoscuse o
întrunire atât de numeroasă. Aportul oficialităţilor habsburgice la
realizarea acestei celebrări a desăvârşit cristalizarea imaginii „bunului
împărat“ în sensibilitatea colectivă.
La finalul studiului se impun câteva concluzii.
Spiritul civilizator austriac va avea consecinţe importante în
Transilvania. El se impune până la totală identificare cu sensibilitatea
populară, care are şi o puternică rezonanţă la nivelul elitei, al cărui rol
este de a orchestra discursul imaginarului politic, popularizându-l până în
cele mai izolate zone româneşti. Transilvania guvernată de austrieci a fost
ţinta unui complex efort de modernizare instituţională, politică şi
economică. În jurul anului 1700, imensa majoritate a românilor erau
iobagi, fără o elită care să le facă cunoscute doleanţele în forurile de
conducere, marginalizaţi politic şi confesional şi, timp de două secole,
societatea românească este martora unui progres fără precedent până
atunci, cu efecte pozitive în construcţia statului naţional român.

George Bariţiu, op.cit., p.205
Simona Nicoară, Istorie şi imaginar. Eseuri de antropologie istorică, Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2000, p.182
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Societatea românească între
exotic şi modernitate, văzută de
călătorii străini din secolele
XVIII-XIX
Florentina UDREA

L’image de l’autre – la société roumaine
entre exotisme et modernité, vue par des
voyageurs étrangers des XVIII-ème
et XIX-ème siècles
Résumé
Les voyageurs étrangers qui traversent l'espace roumain aux XVIII-ème et
XIX-ème siècles offrent des témoignages relevants sur le niveau de
développement de la société roumaine à l'époque phanariote. Les témoignages
appartiennent à des voyageurs allemands, anglais, français et mêmes russes ou
habitant l'Empire Ottoman. On y décèle un tableau réaliste, extrêmement
critique des défauts de la société roumaine.
Le début du XIX-eme siècle est marqué par la dépendance des Principautés
Roumaines de l'Empire Ottoman, le régime politique des deux principautés étant
considéré comme humiliant et cela surtout à cause des princes phanariotes,
malfaisants, accapareurs et portés à l'intrigue afin de conserver leur pouvoir. Le
moment 1821 est vu, dans le contexte général européen, comme une révolte
d'ordre intérieur et non pas contre la Haute Porte. A mesure que les choses
s'établissent, les considérations des visiteurs sur l'espace roumain deviennent
plus claires et plus objectives.
Il est intéressant de remarquer que les jugements sur les diverses classes
sociales sont très pertinents. L'aristocratie locale est vue comme une classe
dirigeante, plutôt raisonnable, et ayant perdu l'une de ses attributions du Moyen
Age, celle d'élire le prince. Beaucoup de visiteurs étrangers sont surpris par la
culture de la classe riche, dont les représentants parlent plusieurs langues
étrangères. On souligne néanmoins le grand luxe dont jouissaient les boyards, ce
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qui contrastait d'une manière flagrante avec la misère de la paysannerie. Les
voyageurs étrangers sont choqués par les conditions précaires de la vie des
paysans, notamment la frugalité de leurs repas et leurs habits en lambeaux, ainsi
que leur passivité devant l'exploitation.
Au passage du XVIII-ème au XIX-ème siècle, les voyageurs étrangers
saisissent la naissance d'une bourgeoisie locale, basée au début sur les
commerçants, pour la plupart venus du Levant. En même temps on perçoit des
éléments d'urbanisation visant à rattraper la civilisation occidentale. Les notes
de voyage de beaucoup de visiteurs contiennent de précieux témoignages sur les
richesses du sous sol et de la manière d'exploiter ces richesses.
La conclusion générale qu'on pourrait tirer en parcourant ces notes de
voyage c'est que la société roumaine a rapidement évolué durant la première
moitié du XIX-ème siècle, passant d'une réalité presque totalement orientale vers
une société moderne qui se proposait d'intégrer le modèle de l'Europe
occidentale.

Călătorii străini care străbat spaţiul românesc secolele XVIII – XIX,
indiferent de originea lor socială, de educaţie şi de origine etnică, oferă
mărturii edificatoare asupra nivelului de dezvoltare a societăţii româneşti
în epoca fanariotă. Mărturiile aparţin unor călători germani, englezi,
francezi, spanioli şi chiar ruşi şi locuitori ai Împeriului Otoman. Din
relatările acestora se desprinde un tablou realist, extrem de critic al
racilelor societăţii româneşti. Principatele Române au început să capteze
atenţia Europei cu mai multă insistenţă la începutul secolului al XIX-lea
şi aceasta în contextul Revoluţiei Franceze şi al ascuţirii crizei Imperiului
Otoman. Treptat, un adevărat „exod“ de călători străini a început să se
scurgă spre şi prin ţările române. Aceştia erau proveniţi din toate mediile
sociale: intelectuali, nobili, ofiţeri, diplomaţi, negustori şi chiar calfe în
căutare de lucru.
Începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea asistăm la un
adevărat pelerinaj al unor călători, pictori şi desenatori străini, atraşi de
pitorescul şi exoticul Principatelor Dunărene. Frumuseţile naturii, cu
munţii şi codrii seculari, hanurile şi curţile boiereşti cu cerdace largi,
popasurile de poştă şi cârciumile, mănăstirile şi bisericile, au constituit tot
atâtea repere pentru călătorii străini dornici de a redescoperi zona
carpato-dunăreană. N-au scăpat penelului sau peniţei, frumoasele veşminte populare româneşti, mai ales cele femeieşti, care diferă de la un judeţ la
altul, costumele surugiilor şi dorobanţilor, saricile ciobanilor, dar şi preocupările de zi cu zi ale oamenilor de rând. Scene populare: hore, bâlciuri,
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scrâncioabe, copii cu colindul, alături de vechi morminte, misterioase
ruine, schituri, rămăşiţe de cetăţi, frânturi de palate pustii, turnuri cu
amintiri din antichitate, au reprezentat un motiv în plus pentru a fi
imortalizate.
Primul reper evidenţiat de toţi aceştia a fost regimul politic al
Principatelor. Acestea se aflau sub suzeranitatea Porţii care, de la înlocuirea ultimilor domni pământeni, când li se retrăsese dreptul de a-şi alege
conducătorul, beneficiau încă de o anumită stare de autonomie, în comparaţie cu vilayetele Imperiului şi aceasta se realizase în baza unor vechi
„capitulaţii“. În ceea ce priveşte regimul politic intern, „cel mai nefast din
toate regimurile politice din câte există pe lume“, toţi cei care au străbătut
Principatele, fără excepţie, au reliefat pentru perioada de până la revoluţia
de la 1821, o imagine înjositoare pentru Ţările Române. Principala cauză
a cestei situaţii o reprezintă în mod constant domnii fanarioţi.
Domniile erau cumpărate la Poartă de către aristocraţii din Fanar,
care plăteau milioane de piaştri. Aceşti bani erau recuperaţi prin extorcare
„dintr-o ţară sărăcită şi adusă la disperare“ – conchidea francezul
Langeron1. De altfel Principatele Române au fost denumite, în secolul al
XVIII, „Peru al grecilor“.
În majoritatea acestor mărturii apare frecvent, ca un laitmotiv,
imaginea fanariotului supus al sultanului, intrigant, făţarnic, viclean,
tiran, „duşmanii cei mai cumpliţi ai statului“ – aprecia englezul William
Wilkinson2. Corupţia şi venalitatea, introduse şi „legiferate“ de aceşti
domni, înrobiseră societatea românească. Clasa politică, la rândul ei
penetrată de elemente levantine, urma exemplul domnului, ce se propaga
de la marii boieri, până la boiernaşi şi arnăuţi, gata toţi să „primească

1Andrault,

conte de Langeron (1763–1831). O viaţă de om aventuroasă şi în acelaşi timp
interesantă. Făcea parte din nobilimea franceză a vechiului regim şi a participat la războiul de
independenţă al coloniilor americane unde a devenit colonel. În timpul Revoluţiei a emigrat în Rusia
unde a servit în marină sub comanda principelui de Nassau-Siegen. Tot în armata rusă a luptat
împotriva suedezilor şi turcilor. Intră apoi în armata austriacă şi ia parte la campaniile acesteia
împotriva Franţei. În bătălia de la Austerlitz comanda o divizie rusească, iar în 1814 îl găsim la
Waterloo unde comandă aripa dreaptă a armatei lui Blücher. Nu se întoarce în Franţa în timpul
Restauraţiei, ci îşi continuă cariera militară în Rusia participând la războaiele ruso-turce. Intră apoi
în administraţie fiind guvernator al Kersonului şi al Odessei. S-a şi căsătorit cu o rusoaică frumoasă
şi bogată. Moare de holeră în 1831 şi este înmormântat în biserica catolică din Odessa. Pe lângă
acestea, Langeron a avut şi preocupări literare, a scris trei tragedii.
2 Paul Cernovodeanu, (red. resp.), Călători străini depre Ţările Române în secolul al XIX-lea, vol.I,
Bucureşti, 2004, p.607.
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bacşişul legal“ – observa lady Craven1. Venalitatea pătrunsese şi în
Biserică, mitropolitul însuşi cumpărându-şi scaunul episcopal.
Mai mult domnii fanarioţi exercitau în interiorul ţării o conducere
despotică, acordând dregătoriile şi caftanele pentru noii boieri după bunul
lor plac. Domnul era, în acelaşi timp, judecător suprem, şeful
administraţiei, al sistemului fiscal, precum şi legiuitorul suprem. Divanul
îl asista pe domn în deciziile sale, dar nu avea nici o putere de a se opune
voinţei principelui.
Momentul 1821 a fost perceput în contextul general european, legat
de mişcarea grecilor Eteria(Philike Hetairia – Societatea prietenilor).
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu apare, în relatările de călătorie, ca o
revoltă contra regimului intern şi nu a Porţii, uneori i se atribuie un
caracter personal şi se fac conexiuni cu revoltele grecilor din Rusia şi din
Balcani.
Pe măsură ce evenimentele s-au aşezat judecata de valoare a celor
care au venit în spaţiul românesc, devine mai limpede, mai obiectivă.
Este evidenţiat caracterul social al mişcării şi implicaţiile sale naţionale,
fiind o revoltă împotriva dominaţiei otomane, exprimată prin regimul
fanariot.
Revoluţia lui Tudor fiind învinsă, călătorii străini veniţi în spaţiul
românesc, oferă ei însişi, soluţii pentru restabilirea ordinii şi pentru
uşurarea situaţiei politice din Principate. Aceste soluţii pornesc de la
propuneri relativ pacifiste precum: revenirea domniilor pământene, până
la instaurarea unui Imperiu al grecilor în Europa sud-estică dar şi la
soluţii radicale gen: obţinerea independenţei Ţărilor Române, sub
garanţia marilor puteri.
După 1821, se conturează în relatările de călătorie imaginea unei
boierimi dezamăgite de faptul „că nici unul dintre ei, ci altul fusese ales
de Poartă să domnească peste ei“, spunea lordul Strangford2. Nu lipseşte
nici prezentarea primei partide naţionale ce se înfiripa şi care milita
pentru neamestecul puterilor europene în treburile interne ale
Principatelor Române, pentru un prinţ străin ereditar şi chiar pentru
unirea românilor într-un singur stat.
Uneori însă această judecată de valoare se datorează şi boierimii
autohtone sau chiar Porţii Otomane. Descrierile călătorilor străini sunt
1 Lady Elisabeth Craven, Voyage de Milady Craven a Constantinople par la Crimée en 1786, Paris,
1789, p. 24.
2 Paul Cernovodeanu, op.cit., p.311
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influenţate de factori personali (educaţie, temperament, statut social), ca
şi de cei obiectivi legaţi de tipul misiunii (militară, ştiinţifică, comercială
sau pur şi simplu călătorie de plăcere).
În toate relatările de călătorie se îmbină factorii enunţaţi mai sus şi
ele pot fi radical deosebite de la o persoană la alta, după cum se pot
întâlni şi multe locuri comune. Societatea românească apărea tuturor
celor care poposeau în Principate1 structurată în mai multe categorii
distincte: boieri, ţărani iobagi, ţărani clăcaşi şi liberi, elemente ale
burgheziei în formare şi robii-ţigani.
Boierimea, mare proprietară de pământ, deţinătoare a unor dregătorii
mai mari sau mai mici, scutită de dări prin privilegii obţinute de-a lungul
secolelor, apare în viziunea călătorilor ca fiind clasa conducătoare a
societăţii româneşti, chiar dacă îşi pierduse numeroase din atribuţiile din
epoca medievală, cel mai important fiind cel al alegerii domnului.
Percepţia asupra acestei clase este diferenţiată; Raicevich2 spre
exemplu, afirma în 1782 că printre boieri se află oameni „foarte
chibzuiţi“. Ceilalţi călători, afirmau că boierimea este foarte bogată, iar
una din sursele acestei bogăţii sunt chiar dregătoriile plătite de stat. De
aceea fiecare se străduia să acceadă la una din funcţiile publice, care era
cu atât mai bine plătită cu cât era mai sus plasată ierarhic. Veniturile
realizate de marii boieri le permiteau să afişeze un lux uimitor, mai ales
prin exotismul său. Langeron în 1791 remarca faptul că în Moldova se
regăsea un „plăcut amestec de gust european şi asiatic, dar totuşi mai
aproape de acesta din urmă“.
Instrucţia elitelor româneşti impresiona pe mulţi din cei ce au vizitat
principatele, care notau, uneori cu uimire, faptul că reprezentanţii clasei
boiereşti vorbeau mai multe limbi străine (greaca, italiana, franceza şi
chiar germana) şi că au maniere alese.
Luxul şi risipa de la curţile boiereşti nu lăsa întotdeauna o impresie
bună. Ofiţeri din armata napoleoniană îi considerau pe boierii români
intriganţi, avizi de bani, desfrânaţi şi tiranici faţă de supuşi, ca şi în
familie. Nici obiceiul de a lăsa copiii pe seama doicilor ţigănci nu era
privit cu ochi buni, deoarece de la acestea nu puteau deprinde principii de
morală sănătoase, ci mai degrabă vicii şi ipocrizie.

Nicolae Iorga, Istoria Românilor prin călători, vol.III, IV, Bucureşti, 1981, p.276.
Stephan Raicevich, consul austriac la Bucureşti, Observaţii istorice despre Ţările Române, Napoli,
1788, p.44
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În ce priveşte o altă categorie socială, reprezentând de fapt
majoritatea populaţiei româneşti şi anume ţăranul român, concluzia este
cam aceeaşi pentru toţi călătorii străini. Portretul ţăranului român
desprins din relatările călătorilor străini este sumbru, apăsător. Călătorii
sunt uimiţi şi impresionaţi de condiţiile precare de viaţă, de hrana simplă
şi de îmbrăcămintea sumară, de condiţiile mizere de locuit ca şi de
pasivitatea în faţa asupriririi nemiloase a boierimii. Unii dintre călători,
(Bauer1 şi Raicevich)2 menţionează reforma lui Constantin Mavrocordat,
prin care ţăranii fuseseră eliberaţi din şerbie, dar statul lor social şi starea
materială nu se îmbunătăţise, „libertatea ce li s-a dat nu este decât una
închipuită“, spunea Raicevich.
Toţi călătorii străini sesizează comportamentul despotic al boierilor
din Ţările Romîne în relaţiile cu ţăranii, abuzurile fără număr şi fără
limită, de la pedepse corporale până la uciderea ţăranilor recalcitranţi,
toate acestea fiind făcute fără ca justiţia să intervină în favoarea celor
oprimaţi. O situaţie similară era întâlnită şi în Transilvania, unde
populaţia românească era majoritară în lumea satelor. Pe lângă oprimarea
socială românii erau supuşi aici şi unei discriminări naţionale, accentuată
mai ales în secolul al XVIII-lea.
La graniţa secolelor al XVIII-lea şi la XIX-lea călătorii străini au
sesizat în Principate formarea unei burghezii locale, care la început era
bazată mai ales pe negustori, mai puţin cei autohtoni şi foarte numeroşi
cei veniţi din Levant. Alături de aceştia se ridicau treptat şi alte categorii
ale burgheziei, formate din arendaşi şi patroni de ateliere. Unii dintre
călători sesizau că din punctul de vedere al comerţului extern acesta era
aproape în întregime monopolizat de negustorii străini. Mai mult, cei care
aveau firman de la sultan pentru achiziţionarea de produse la preţuri
preferenţiale se purtau cu o trufie de nedescris, având plăcerea de a-l
umili chiar pe domn.
Tabloul societăţii româneşti la cumpăna veacurilor XVIII şi XIX3
este întregit în relatările de călătorie de prezenţa robilor-ţigani4. Existenţa
1Friedrich

Wilhelm von Bauer, general maior rus de origine germană, Memoires historiques et
geographiques sur la Valachie.
2Ileana Căzan, Rapoarte şi itinerarii austriece privind situaţia strategică a Ţărilor Române, în Studii
şi Materiale de Istorie Medievală, vol.XXI, Muzeul Brăilei, 2003, p.606
3Franz Joseph Sulzer, secretar de cancelarie la curtea domnească a Ţării Româneşti, Gestichte
des transalpiniseghen Daciens Valachiae und Moldaviae“.
4 Radu Ştefan Vergatti, Români, bulgari, cumani, tătari la Dunărea de Jos în prima jumătate a
secolului XVIII, SMIM, vol.XXI, Muzeul Brăilei, 2003
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acestei categorii sociale a fost privită diferenţiat, unii dintre cei veniţi în
Principate îşi manifestă indignarea pentru perpetuarea sclaviei, o instituţie
considerată nedemnă pentru o societate civilizată, alţii sunt atraşi de
pitorescul costumelor şi de exotismul obiceiurilor, ce aminteau încă mult
de îndepărtata lor patrie de origine, India.
Simplii obsevatori, diplomaţi sau oameni de ştiinţă, civili sau
militari, repezentanţi diplomatici, toţi cei care au străbătut Principatele
dunărene au lăsat mărturii referitoare şi la situaţia economică întâlnită.
Principala observaţie a tuturor călătorilor este aceea că ramura
principală a economiei în spaţiul extracarpatic rămânea agricultura.
Paralel începea o dezvoltare şi o diversificare a meşteşugurilor, dublată
de migrarea de la sat la oraş a celor ce practicau aceste meşteşuguri şi de
orientarea producţiei către piaţă.
Relatările de călătorie conţin date şi informaţii preţioase, judecăţi de
valoare referitoare la exploatarea bogăţiilor subsolului, ceea ce permite
conturarea unor concluzii referitoare la procedeele de extracţie, la mâna
de lucru folosită, la productivitatea muncii şi la utilajele. De asemenea se
încearcă şi o aproximarea a producţiei de minereu de fier sau de sare,
după caz.
Creşterea producţiei agricole şi orientarea vădită către piaţă, a făcut
să se treacă la specializarea culturilor, mai ales pentru obţinerea unor
produse căutate pe piaţa externă. Deşi monopolul comercial otoman nu a
dispărut brusc în anul 1774, anul păcii de la Kuciuk-Kainargi, după
această dată mărfurile româneşti încep să ajungă până în Europa centrală
şi chiar în Franţa (în special lemnul pentru construcţii navale).
Un alt aspect este cel legat de habitat1 şi de aspectele edilitare, în
lumea urbană ca şi în cea rurală. Relatările călătorilor străini dintre 17741821 despre fostele sau actualele capitalele, din spaţiul extra şi intra
carpatic, sunt importante surse documentare pentru reconstituirea unui
mod de viaţă de mult dispărut. Schimbările datorate modernizării
societăţii au şters, în multe cazuri, cu desăvârşire urmele a ceea ce
însemnau Bucureştii sau Iaşii acum mai bine de două veacuri. Impresia
generală este defavorabilă capitalelor Ţării Româneşti sau Moldovei;
comparativ cu oraşele de unde veneau aceşti călători, situaţia întâlnită în
spaţiul românesc îi dezamăgea.
Bucureştii şi Iaşii au fost văzute ca nişte sate mari. Reţeaua stradală
era total anacronică, igiena publică era precară, iar sistematizarea lipsea
1F.

Jos. Rhendorf, „Harta Ţării Româneşti“, „Catagrafia din 1811“ – Fondul Visteria Ţării Româneşti.
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cu desăvârşire. Alba Iulia era însă considerată a fi un oraş centraleuropean, cu un sistem de învăţământ avansat, cu edificii publice
impunătoare, în conformitate cu fosta sa calitate de reşedinţă princiară
(până în 1699).
Călătorii străini au poposit, cum era firesc, şi în oraşele de provincie
şi ei se opresc în descrierile lor asupra problemelor edilitare care li se
pareau a fi mai importante. În general acestea erau: sistematizarea
oraşului, organizarea şi modernizarea reţelei de străzi, canalizarea,
iluminarea, organizarea spaţiilor de agrement. În plus, se acorda atenţie
arhitecturii oraşelor, avându-se în vedere tipul de construcţii şi materialul
din care erau realizate. Ca o observaţie generală pentru perioada amintită,
1774-1821, se reţine distrugerea provocată de războaiele ruso-austroturce, mai ales până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Peste tot se vedeau
clădiri în ruină, oraşe şi localităţi depopulate, cu o economie
dezorganizată.
Din punctul de vedere al gradului de urbanizare şi al arhitecturii
oraşelor, se conturează două tipuri de oraşe şi realizarea unei comparaţii
între acestea. Pe de o parte sunt oraşele din Principate şi Basarabia, iar pe
de alta cele din Banat şi Transilvania. Diferenţele care reies indică
plasarea acestor teritorii la zona de graniţa dintre două civilizaţii: cea
orientală, căreia îi sunt tributare Principatele şi cea habsburgică, din care
fac parte Banatul şi Transilvania.
La cumpăna dintre secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, elementele de
urbanizare au fost percepute şi consemnate de călători străini, în special
apuseni, dar şi ruşi sau din spaţiul otoman. Prin urmare demersul autorilor
se încadreaza în primul rând într-o abordare de istorie a mentalităţilor şi a
reprezentărilor.
Ceea ce întâlneau călătorii străini în peregrinările lor era rareori
privit cu bunăvoinţă. Excepţie face oraşul Botoşani, categorisit drept un
„un oraş mare şi însemnat“ sau un „oraşel destul de frumos“1. În rest
târgurile din Moldova apăreau prăfuite, cu case modeste, cu o viaţă
economică slabă, localităţi care nu se desprinseseră încă de lumea rurală,
nici prin aspectele edilitare, nici prin cele culturale.
Oraşele din Ţara Românească nu se bucură, nici ele de aprecierea
călătorilor străini. Şi aici sunt surprinse ruina provocată de războaiele ce
au devastat tot secolul al XVIII-lea spaţiul românesc, aspectul oriental al

1

Maria Holban (red. resp.), Călători străini despre Ţările Române, vol. II, Bucureşti, 1970, p. 300
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aşezărilor urbane, lipsa unei arhitecturi civile, a unor edificii publice
impunătoare, care să dea prestigiu centrului administrativ al urbei.
La polul opus, oraşele din Banat şi Transilvania se prezentau ca
fiind încadrate în aria civilizaţiei central-europene. Barocul târziu se
făcea simţit în stilul arhitectonic, iar sistematizarea, canalizarea şi
iluminarea erau probleme deja rezolvate la nivelul mijloacelor specifice
epocii.
Lumea rurală este privită de călătorii străini când cu uimire, fiind
parcă desprinsă din descrierile de călătorie la antipozi, când cu
dezaprobare, pentru modul precar, rudimentar în care erau construite
satele româneşti. Elementele de port şi obiceiurile sunt considerate de
unii pitoreşti şi exotice, de alţii sunt privite ca un semn al lipsei de
civilizaţie a românilor. Evident comparativ cu lumea din care veneau
călătorii occidentali, lumea rurală românească oferea imaginea unei
societăţi care nu intrase încă în modernitate.
Viaţa cotidiană este un alt spect care a stârnit interesul călătorilor
străini. Tuturor le atrăgea atenţia exotismul vestimentaţiei şi al
obiceiurilor locale, care păreau uneori mult mai aproape de Orient decât
de Europa. Costumul elitelor societăţii româneşti uimea şi intriga prin
acordurile cromatice şi prin bogăţia materialelor. În acelaşi timp,
doamnele din înalta societate au fost primele care au adoptat moda
occidentală, păstrând şi elemente de costum oriental1. Rezulta o mixtură
originală de rochii cu tăieturi moderne, asortate cu bijuterii orientale, cu
şaluri şi blănuri ce făceau anacronicul acestui costum cosmopolit. Boierii
continuau să îşi poarte costumul lung şi larg, de tip oriental, până la
mijlocul secolului al XIX-lea, ceea ce stârnea stupefacţia străinilor care îi
întâlneau la recepţiile oficiale sau particulare.
Un aspect important, fără de care imaginea societăţii româneşti
văzută de călători nu ar fi întreagă, este cel legat de credinţe, mituri şi
superstiţii. Coordonatele spiritualităţii româneşti, religiozitatea şi
superstiţiile, sunt parte componentă a mentalului secolului al XVIII-lea.
Pentru a pătrunde în profunzimea celor două laturi ale mentalului colectiv
al societăţii româneşti trebuie să înţelegem specificul ortodoxiei
româneşti2, paralel cu ignoranţa culturală şi dogmatică a marii mase a
credincioşilor şi unori chiar a preoţilor. De aici o proliferare a

1
2

Vasile Panopol, Românce văzute de străini, Bucureşti, 1943, p.31.
Maria Holban (red. resp.), Călători străini despre Ţările Române, vol. III, Bucureşti, 1971, p. 11, 18
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superstiţiilor de tot felul, a credinţelor în strigoi, vârcolaci şi duhuri rele,
credinţe venite din străfundurile unui fond mitic păgân.
Lumea crede în diavol şi în darul pe care îl are aghiasma de a-l
alunga din casă, în deochi, în blesteme şi în tot soiul de farmece
împotriva cărora se luuptă cu descântece, de vreme ce este vorba de
vrăjitorie. Ca să se mărite, apoi ca să aibă copii, femeile recurg adesea la
prctici magice care se adaugă unor practice religioase excepţionale, cum
sunt posturile prelungite, rugăciunile la icoane făcătoare de minuni.
Credinţa românilor era de un soi aparte la ei, manifestările nu erau
zgomotoase, nu se întâlneau mistici, exaltaţi, fanatici. Viaţa de toate zilele
era plină de smerenie, naivă, simplă, dar care pătrundea totul; omul îşi
făcea rugaciunea când se trezea şi când se culca, se închina înainte de a
rupe pâinea sau înaiinte de a se apuca de o treabă, oricare ar fi fost ea. Şi
nu numai oamenii din popor făceau aşa.
La fel se petreceau lucrurile in toate păturile societăţii. Sfinţii sunt
invocaţi la tot pasul pentru a li se cere ajutorul. În atâta nesiguranţă, de
care se loveşte pretutindeni, românul nu are decât o scăpare: biserica1.
Acolo el se simte ocrotit, izbăvit si poate iubit. Nu indiferenţa religioasă,
ci doar lipsa fanatismului si a sectarismului, a făcut să nu existe, în Ţările
Române, nici un fel de rezistenţă seriosă din partea Bisericii în faţa
modernizării2. Românii sunt, întra-devăr, poporul cel mai tolerant din
lumea creştina, dar tot ei sunt visceral legaţi de religia lor, de legea lor.
Aşa se explică rezistenţa multiseculară, nu numai în faţa islamismului,
dar şi în faţa influenţei catolice sau protestante. În lumina aceasta,
tragedia lui Constantin Brâncoveanu, din 1714, capătă valoare de simbol.
Un alt aspect ce a făcut obiectul observaţiilor călătorilor străini a fost şi
modernizarea lumii româneşti. Adrien Louis Cochelet, diplomat de carieră,
consul general al Franţei în Principate, surprindea în 1834 contrastul şocant
între luxul marii boierimi şi condiţiile mizere în care vieţuiau ţăranii şi
robii ţigani. Paralel sublinia progresele vizibile pe linia modernizării
surprinse în oraşele porturi dunărene: Călăraşi, Brăila, Galaţi. Sesiza
efortul domnitorului Mihail Sturdza de înnoire a structurilor
administrative din Moldova.

Adolf Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, ediţia a II-a, Bucureşti, 1993, 83-140.
Şerban Papacostea, Conştiinţa romanităţii la români în evul mediu, republicat recent în volumul
său Geneza statului în evul mediu românesc. Studii critice, ediţie adăugită, Bucureşti, 1999, p. 239248.
1
2
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Viceconsulul din Galaţi, Bartolomeo Geymet, zugrăvea un interesant
tablou al realităţilor româneşti din primele decenii ale secolului al XIX-lea.
Instituţiile regulamentare nou înfiinţate prindeau contur, dar în activitatea lor,
se izbeau de rezistenţele vechilor deprinderi. Călătorul descrie funcţionarea
tribunalelor comerciale, care nu reuşeau însă să elimine corupţia marilor
dregători, abuzurile din justiţie.
Literat de talent şi călător pasionat, Eugene Stanislas Bellanger1 a lăsat
una dintre cele mai pitoreşti descrieri ale societăţii româneşti, aflată în plin
proces de modernizare în timpul controversatei perioade regulamentare, Le
Keroutza. Deşi în lucrare nu se comentează aspecte ale politicii interne sau
externe, indirect, prin descrierea oraşelor din Principate, a mijloacelor de
transport, a sistemului juridic, a moravurilor şi obiceiurilor diferitelor
categorii sociale, autorul reuşeşte să creioneze cu har realităţile din spaţiul
nord-dunărean.
La numai 20 de ani, viitorul ministru de externe al Franţei, Eduard
Thouvenel2, călătoreşte în Principate. Spirit pragmatic, analitic, înzestrat cu o
rară capacitate de a surprinde esenţa fenomenelor – ceea ce îl va propulsa în
viaţa diplomatică – Thouvenel descrie noile reglementări pe baza cărora
urmau să activeze tribunalele, instituţiile de învăţământ, penitenciarele,
armata etc. Starea drumurilor şi disconfortul cauzat călătorului de mijloacele
de transport în ambele Principate nu aruncă o lumină prea plăcută asupra
imaginii societăţii româneşti.
Un caz special este cel al francezului Auguste Bechamp3, care şi-a
petrecut o parte din copilărie şi adolescenţa în Bucureşti, între 1825 şi
1834 şi care la maturitate îşi aminteşte de această perioadă. El notează că a
fost martorul modernizării reţelei de drumuri, a canalizării se iluminatului
oraşului, făcând referire şi la modernizarea şi profesionalizarea
asistenţei medicale oferite locuitorilor săi în această perioadă.
Un alt aspect al modernizării este consemnat de călători în legătură
cu reorganizarea armatei române. Este o mare diferenţă între aspectul şi
eficienţa unităţilor de arnăuţi, ce asigurau paza domnitorului şi al marilor
boieri, la începutul secolului al XIX-lea – şi acela al miliţiilor pământene,
înfiinţate prin Prevederile Regulamentului Organic4, în 1830. Toţi
Eugene Stanilas Bellanger, Le Keroutza, Voyage en Moldo-Valachie, Paris, 1844
Eduard Thouvenel, La Hongrie et la Valachie (Souvenirs de voyage et notices historiques), Paris,
1840.
3 Radu Cernovodeanu, op.cit., p.666
4 Neagu Djuvara, Între Occident şi Orient. Ţările Române la începutul epocii moderne, Bucureşti,
1996, p.101-103.
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călătorii străini ajunşi pe meleagurile noastre după 1831 au apreciat
uniforma şi ordinea ce domnea în proaspăt înfiinţatele trupe regulate, ce
erau instruite după reglementările ruseşti.
Ca o concluzie generală putem aprecia că societatea românească în
prima jumătate a secolului al XIX-lea a evoluat rapid de la o realitate
cvasi orientală, pătrunsă la vârf de spiritul corupţiei, al despotismului şi
al servilismului, spre o societate modernă, ce încerca să se integreze
modelului Europei occidentale. Modernizarea s-a făcut nu prin contactul
direct cu vestul Europei, ci prin Regulamentul Organic, impus de o
manieră deloc democratică de ocupaţia rusă din Principate, între 18291834. Noua legislaţie era ea însăşi concepută de o administraţie de
ocupaţie, ce se inspira la rândul ei din modelul occidental şi care a
încercat să aducă ordine în haosul lăsat de un secol de dominaţie a
elementelor levantine din Fanar. Unele aspecte au fost benefice, mai ales
la nivelul suprastructurii1, şi tocmai aceste aspecte erau cele mai evidente
pentru călătorul venit dinafară.

1 Robert Lacour Gayet, La vie quotidiene aux Etats-Unis a la veille de la guerre de secession 18301860, Paris, 1957, p.170.
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Instrumentalizarea şi politizarea
imaginii românilor în cultura
maghiară din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.
Unele consideraţii
Valer RUS

Some Considerations on Romanian’s
Image as a Political Instrument Used in
the Hungarian Culture during the Second
Half of the XIXth Century
Abstract
Following our previous papers dedicated to the image of the Romanians in
the Hungarian culture from the second half of 19th century, this one is focused on
political works, made by Hungarian and Romanian politicians. As the nationalist
Romanian historian Gelu Neamţu said, „the opressors of the Romanians knew
that what they were afraid about, they wouldn’t be able to escape“. We agree
and bring arguments to support the theory that the Hungarians fear the
Romanians, and many political ideas from the period show this fear. We select
from Deák Farkas an authors who lived in the second half of the 19th century.
Deák Farkas shows in his 1861 „Sincere Words to Our Romanian
Brothers“ that some Romanian leaders are those who agitate the spirits
(„semiintelectuals“), and the rest of the people was relaxed. The author denies
that the Romanians were the descendants of the Roman people. However, the
Romanians were „peaceful, and order loving“. This image is often used by
Hungarian writers when they expect a good attitude from the Romanians. The
same author considers in one article about the town of Târgu Mureş, that
Romanians are Hungarians in fact (!).
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A Romanian priest, Marc Ion, wrote in 1881 in his „The Hungarian and
the Romanian“ a whole replica to Hungarian positions. This book is also
representative for the war of images in that period.
Another well known Hungarian politician from the second half of the 19th
century was Mocsáry Lajos. He was notorious for his simpathy for the minorities
from the Hungarian Kingdom. In his „Some words concerning the nationalities
question“ Mocsáry quotes some Romanian newspapers in which he was called
„the white crow“. His pro-Romanian positions permited him to candidate in
Romanians counties for the Hungarian parliament.
We also quote some Hungarian positions regarding Romanians from a
document collection made by Kemény G. Gábor in 1852, „Writings for nationalities problem history in Hungary, during the dualism period. I. 1867-1892“.
All these positions attest the idea that Romanians’ cultural image was used
by Hungarian politicians in their debates regarding the lower position of
Romanian people in the Austro-Hungarian Empire.

În ceea ce priveşte cultura politică, numeroasele articole de presă
analizate în cuprinsul cercetărilor noastre anterioare indică interesul
sporit al maghiarilor faţă de problema românească. În cele ce urmează
vom supune atenţiei lectorilor noştri şi câteva poziţii din epocă ale
politicienilor maghiari, indicatori elocvenţi ai incidenţei chestiunilor
legate de români.
Impactul şi ameninţarea ideologiei „daco-românismului“ asupra
opiniei publice maghiare din secolul al XIX-lea au fost cel mai bine
sintetizate de cercetătorul clujean Gelu Neamţu: „Istoria are logica ei şi
după un pas urmează un alt pas pregătit de acumulările anterioare. Aşa,
după revoluţia din 1848 a urmat unirea din 1859 şi apoi independenţa
României la 1877. Am zice că este o triadă clasică. Din ea lipseşte însă
Transilvania. Lipseşte doar ca fapt politic împlinit, deoarece «ideea»
exista, iar în jurul ei a şi luat naştere o mişcare numită dacoromână, de
teama căreia au tremurat decenii de-a rândul oprimatorii românilor care
intuiau perfect că de ceea ce le era frică (subl. m – V. R.) nu vor scăpa.“1
Unul dintre politicienii maghiari ardeleni care s-a pronunţat în
privinţa românilor a fost Deák Farkas2. Într-o lucrare a sa din anul 18611,
Gelu Neamţu, Momente zbuciumate din lupta românilor pentru realizarea Dacoromâniei. 18481918, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2005, p. 5
2 S-a născut în 4 aprilie 1832 la Târgu Mureş. A fost înalt funcţionar în Ministerul Justiţiei. A murit în
4 iunie 1888. Dintre lucrările sale amintim: Õszinte szó a román testvérekhez. Kolozsvár, 1861,
Beszélyek, 1862. Két kötet, Emlékkönyv a magyar irodalomból Pest, 1862. (Anthologia versben és
1
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acesta se arată ca un puternic partizan al Uniunii Transilvaniei cu
Ungaria, lucrarea sa fiind dedicată politicienilor Haynald Lajos şi Teleki
Domokos, ca „apărători puternici ai Uniunii“. Modalitatea prin care Deák
spera să îi convingă pe români de adevărul poziţiilor maghiare în
chestiunea Transilvaniei era adresarea directă. Dar mijlocul concret prin
care românii puteau deveni buni „patrioţi“ nu era cu siguranţă unul pe
placul acestora: „Fii om, acesta este scopul – fii maghiar, ăsta e cel mai
bun mijloc“2.
Reprezentând poziţiile aristocraţiei maghiare din Transilvania, Deák
sintetizează viziunea politică a unora dintre compatrioţii săi cu privire la
români astfel: „Câţiva dintre aceşti oameni (maghiari ardeleni – n.n.) aşa
se gândesc: Cum deja Dumnezeu ne-a pus pe cap deja poporul român, şi
în mâinile acestora legile de la 1848, apoi să îi conducem pe toţi, şi să le
închidem gurile, ca să ne facem cât mai puţin de lucru cu ei şi să ne
înapoieze cât mai puţin. Şi la sfârşit concluzionează, şi stiloul nostru după
ei, fără să se gândească, că la fiecare primă vedere a unui gest făcut
pentru siguranţa lor, suntem duşi cu câte un pas mai aproape de vârtejul
distrugerilor şi de anarhia nesiguranţei. Din punctul de vedere al acestor
maghiari acesta este sfârşitul, că dacă se întăreşte un partid al drepturilor
valahe, se vor certa cuminte; şi imediat se sperie dacă văd vreo mulţime
mai ameninţătoare. Unde este aici siguranţa proprie? Unde este aici
solidaritatea faţă de nobilii maghiari? Unde este sfânta credinţă în
destinul nostru mai bun, şi care nu au fost în stare să nimicească intrigile
de 3 secole ale Austriei? Şi care se văd plătind taxe alături de acel copil
care este poporul român?“3
Clişeul liderilor români care agită spiritul „poporului de rând“ apare
şi de această dată: „Este o categorie printre voi, fraţi români, care vă va
crea multe probleme, şi aceasta este clasa de semi intelectuali. Printre
aceştia se află mai degrabă mijloace, care vor să vă aţâţe pe voi; aceştia
prózában.), A nemzetgazdaság története Magyarországon, 1866, A hány kérdés, annyi felelet,
vagyis népszerû természettan. M. D. Lévi Alvarez után francziából ford. Kolozsvár, 1867,
Fogságom története, 1869, Levél X. Y. Z. barátomhoz. Tanköltemény. Bpest, 1871. (Tarnavölgyi
névvel.), Könnyelmûség és szerelem. Szinmû 5 felv. U. ott, 1873. (N. Szinház Könyvtára 55.),
Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné életrajza és levelezése. Budapest, 1875. (Ism. Századok
Pauler Gy.), Nagyvárad eleste 1660-ban, 1877. (Székfoglaló. Értek. a tört. t. kör. VII. 1.), Adatok a
nagy Csáky István életébõl, 1877. (Értek. a tört. t. kör. VII. 2.), A Wesselényi-család õseirõl, 1878,
Szalay Ágoston emlékezete, 1879
1 Deák Farkas, Öszinte szó a román testvérekhez, Kolozsvártt, 1861, Demjen Lászlo-nál
2 Ibidem, p. 5
3 Ibidem, p. 8
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sunt aceia cu care nu te poţi înţelege, pentru că ei nu sunt sinceri nici între
ei, cu atât mai puţin veţi reuşi să vă realizaţi situaţia naţională şi politica
patriei, şi dintre ei se ridică acele cunoscute spirite agitatoare politice,
dintre care voi înşivă aveţi unul sau două exemple, care de mai multe ori
fără conştiinţă, dacă nu chiar cu rea-credinţă au fost braţele reacţiunii…“1
Ironiile maghiarilor faţă de pretenţiile ascendenţei nobile romane a
românilor sunt în acest registru: „Din punctul lor de vedere românii sunt
deja o naţiune mare, perfectă, care se deosebeşte de cele franceză, italiană
sau engleză doar prin faptul că locuieşte în Ardeal, şi este la fel de cultă,
puternică la fel ca oricare dintre acelea şi bărbaţii ei sunt toţi la fel ca
Cincinatus sau Cicero, ca să nu spun Mirabeau sau Cavour.“2
Ideea Daco-României, sperietoarea clasei politice maghiare din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea este reamintită lectorilor: „Aceia
amintesc de Daco-România şi fac antecameră la Viena; le place să se
joace de-a republicanii şi democraţii şi suspină după Moscova, astăzi
laudă 48-ul şi mâine apără patentele din octombrie şi februarie; se arată
deranjaţi de ideea dreptului istoric şi reamintesc de legile 90 şi 91 din
1744, şi doresc cu orice preţ să fie a patra naţiune, acolo unde s-au hotărât
trei, că ei nu mai doresc să fie prima, a doua sau a treia, ci doresc doar să
li se spună patrioţi…“3
Pe de altă parte „Românii sunt paşnici, rasă iubitoare a ordinii, fără
schimbări de opinie, nu suportă tendinţe belicoase, şi chiar în condiţiile
vitrege în care a fost în timpul feudalismului, a încercat să asigure o viaţă
aleasă. Duce multe frumuseţi şi bunăciune în sufletul său; lirismul
poeţilor săi, cântecele care deplâng rămânerea în urmă a civilizaţiei lor,
cântecele populare dulci, faptele sale cinstite, spiritul său de sacrificiu,
care la popoarele mici le este credinţă şi viitor; dar constituţionalismul,
terenul politicii europene este încă nou pentru ei; autonomia, din punct de
vedere al legislaţiei este doar la început; încă nu se pot apleca cu
seriozitate asupra problemelor mari, şi ca la oricare alt popor lipsit de
cultură poate uşor să îi împingă la răutate şi sălbăticie; dacă într-adevăr la
sans-cuillotism va fi împins de către demagogi nobilul popor, ne vom
minuna de relaţiile noi care vor fi aduse în acest timp.“4 Genul acesta de
alternanţă al tipurilor de imagine despre români dovedind încă o dată
Ibidem, p. 12
Ibidem, p. 12
3 Ibidem, p. 13
4 Ibidem, p. 15
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instrumentalizarea politică a acestora, în funcţie de interesele de moment,
sau de publicul căruia se adresează mesajul.
Nu în ultimul rând vom reda aici pe scurt componenţa etnică a
oraşului Târgu Mureş în viziunea aceluiaşi Deák din anul 1876, în
contextul descrierii incendiului care a devastat marele oraş secuiesc:
„Locuitorii Târgu Mureşului sunt maghiari, apoi secui, sunt şi câteva
familii de valahi şi saşi, dar din punct de vedere social şi aceştia sunt
maghiari.“1
Ilustrativă pentru dezbaterea de idei din epocă este lucrarea
polemică a preotului român din Satu Mare, Marc Ion. Circularea lucrării
sale principale intitulată sugestiv „Maghiarul şi românul“ în limba
maghiară, orientată evident spre opinia publică maghiară, ne-a făcut să
redăm aici principalele idei conţinute. Convenind că această lucrare este o
replică la principalele poziţii maghiare despre români, putem fi de acord
că ea este o bună radiografie a războiului imaginilor din epocă.
Autorul român nu contestă apartenenţa sa la corpul cetăţenesc al
Ungariei: „Între timp a apărut în Ungaria un curent politic: maghiarizarea,
ca şi cum de asta ar depinde bunăstarea patriei. E greu să înoţi împotriva
curentului; mama se aruncă în foc imediat pentru copilul ei, apoi să nu
facă la fel şi copilul ei – mai ales un patriot pentru patria sa? Fără
părtinire spun, opiniile mele au legătură şi cu maghiarizarea.“2 Dar
scopurile sale polemice şi explicative la poziţii maghiare sunt elocvente.
În chestiunea uzitării numelui român sau valah aflăm că istoria şi
statistica sunt folosite ideologic: „Dintre popoarele de origine latină, doar
noi am păstrat vechiul nume de roman, şi încă într-o formă fără
modificări radicale: romanu. Aşadar dacă Dumneavoastră aţi adus în
discuţie denumirea de român, întrucât maghiarii folosesc forma romanus
pentru romani, eu aş fi aşteptat de la Dumneavoastră să folosiţi forma
corectă, şi să arătaţi, care formă să o folosească maghiarii în viaţa de zi cu
zi. Dar Dumneavoastră mai târziu folosiţi nu varianta ruman şi rumun, şi
faceţi astfel de ocară numele unui popor, şi jigniţi cele mai sfinte simţiri,
ale unui popor care în această ţară ocupă o treime din teritoriu, şi din
punct de vedere al numărului tuturor locuitorilor se află pe poziţia a
patra.“3 Poziţii cunoscute în epocă sunt reluate şi combătute: „Aşa scrie
1 Deák Farkas, Târgu Mureş şi incendiul din 12 aprilie, în „Vasárnapi Ujság“, nr. 17, 1876, an XXIII,
p. 262-263
2 Márk Janos, A magyar és román, Szatmáron, A „Szabadsajtó“ Gyorssajtóján, 1881, p. 3
3 Ibidem, p. 5-6

171

Jókai Mór în cartea sa «Istoria naţiunii maghiare» că noi suntem singurul
popor din lume care se laudă cu numele cuceritorilor săi.“1 Nici
cunoscutul Hunfalvi nu este uitat în contracararea imaginilor circulate pe
seama românilor: „Hunfalvi Pál, care din necunoştinţă sau din răutate a
inventat cuvântul rumun în mod ilegal în limba maghiară, se mai apucă şi
de argumentări pseudoştiinţifice. (…) Chiar românii, sau cum scrie el
cuvântul rumun se datorează scriitorului român Pumnu, care chiar aşa îl
scrie. Dar ce aţi spune Dumneavoastră, şi ce ar spune nobila naţiune
maghiară, dacă şi noi românii am lua dintre numeroşii scriitori maghiari
de pe drumul construirii limbii maghiare pe unul, şi am spune, că aceste
şi aceste cuvinte vor trebui scrise aşa şi aşa, pentru că pe acestea aşa le-au
scris acei scriitori.“2 Acelaşi „Hunfalvi îl trimite pe cronicarul anonim al
lui Bela, care scria, că pe noi românii, maghiarii ne-au găsit aici în
secolul al IX-lea, în lumea legendelor.“3
Un exemplu de tip concurenţial, în care autorul român insinuează
superioritatea condiţiilor economice din România, faţă de cele din
Ungaria, cu siguranţă au ofensat potenţialii lectori maghiari: „Acum
câţiva ani la un scaun de judecată îl întreabă judecătorul pe acuzat, un
industriaş maghiar, de ce şi-a abandonat patria şi a plecat în România?
Acuzatul maghiar, pe care l-au adus înlănţuit din România, dar care nu şia pierdut candoarea, aşa i-a răspuns: de aceea mi-am părăsit patria, pentru
că aici nu mai puteam trăi, pe când în România după şase săptămâni
aveam deja patru ucenici.“4
Imaginea unui român despre situaţia Transilvaniei, în speţă a clasei
maghiare avute este una foarte proastă: „Proprietarii, pe care înainte îi
credeau mari domni, şi care umblau doar cu trăsuri cu patru cai, şi care
locuiau chiar în palate, sub actuala constituţie starea lor materială s-a dus
de râpă, au ajuns să muncească ca zilieri de dimineaţa până seara pentru
80 de creiţari; alţii, care au moştenit castele şi moşii imense, sunt aproape
ruinaţi, şi se bucură, dacă mai prind câte un expedient, care să le mai
îndestuleze zilele la bătrâneţe.“5
Motivaţiile liderilor politici ai maghiarilor în toată activitatea lor,
percepută adesea ca fiind un antiminoritară nu era necunoscută
publicistului român: „De curând, cu prilejul recensământului scriitorilor
Ibidem, p. 6
Ibidem, p. 6-7
3 Ibidem, 42
4 Ibidem, p. 20
5 Ibidem, p. 21
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naţionali, baronul şi deputatul maghiar Orbán Balázs, a luat cuvântul în
Parlament şi a spus, că problema esenţială a întregii sale opere a fost:
limba maternă, care s-a împuţinat între maghiari cu 2 milioane“1.
Folosirea numelui politicianului secui în acest context nu este
întâmplătoare, după cum vom arăta şi mai jos.
Unul dintre politicienii maghiari care a făcut excepţie notabilă de la
curentele politice dominante a fost Mocsáry Lajos2. Astfel, prin poziţiile
sale în favoarea minorităţilor naţionale din Imperiul Austro-Ungar, s-a
izolat de majoritatea politicienilor maghiari, intrând în polemici dure cu
lideri precum Grünwald Béla. În cele ce urmează vom prezenta câteva
din atitudinile lui Mocsáry cu privire la români, aşa cum au fost ele date
publicităţii într-o broşură dedicată chestiunii naţionalităţilor, datând din
anul 18863.
Motivul pentru care autorul se raportează la români încă din primele
pagini ale lucrării sale este acesta: „Ziarele româneşti m-au numit corbul
alb, sau corbu albu transcris asemănător. Să ne lămurim cu această
chestiune a corbului alb. Este adevărat, că doar eu singur mi-am făcut
publice deschis părerile în faţa celor care doar au ascultat, şi au fost mulţi
cei care au dezavuat apoi, care se socoteau până acum printre prietenii
naţionalităţilor (…)“4
Nu ştim cât de binevenită era pentru un politician maghiar genul
acesta de recunoaştere venit din partea românilor, cu toate aceste
Mocsáry clama: „“Nu voi lăsa neamintită cea mai mare dovadă de
apreciere, care am primit-o de la români. Mi-au oferit un album
impresionant cu semnăturile a peste 2000 de persoane din toate părţile
ţării. Printre semnatari se află un nu foarte mic bărbat, precum

Ibidem, p. 43
Mocsáry Lajos s-a născut în luna octombrie a anului 1826 la Kurtány, în comitatul Nógrád. A fost
cu intermitenţe deputat în Parlamentul Ungariei, ca reprezentant al curentului de stânga. Dintre
lucrările sale amintim: A magyar társasélet. Pest, 1855, Nemzetiség. Bécs, 1858, Programm a
nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában. Pest, 1860, A kérdések kérdése. Pest, 1866, Egy
baloldali programm. Eger, 1869, A reformpárt. I. Bpest, 1872, A közjogi vita. Folytatásúl a
Reformpárt I. cz. röpirathoz. Bpest, 1872, Nehány szó a nemzetiségi kérdésrõl. Bpest, 1886, A régi
magyar nemes, észrevételek Grünwald Béla «A régi Magyarország» cz. munkájára. Bpest, 1889, A
függetlenségi párt. Bpest. 1890, Az állami közigazgatás. Bpest, 1890, A közösügyi rendszer
zárszámadása, 1891. Bpest, 1902
3 Mocsáry Lajos, Nehány szó a nemzetiségi kérdésröl, Budapest, Singer és Wolfner
Könyvkereskedése, 1886
4 Ibidem, p. 11
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mitropolitul Miron Romanul. În amintitul cadou se aminteşte în câteva
rânduri, că eforturile mele juste au fost în direcţia naţionalităţilor.“1
Deşi era un mare partizan ale naţionalităţilor (altele decât cea
maghiară), unul dintre motivaţiile sale era tot de ordin concurenţial, lucru
pe care îl făcea cunoscut compatrioţilor săi: „românii şi sârbii cred mai
mult în acel principiu decât noi maghiarii aici în propria noastră ţară,
pentru că naţionalitatea lor este independentă, într-o ţară suverană
neatârnată şi puterea nu o împart cu nimeni în ţara lor.“2
Deloc surprinzător pentru modul în care Mocsáry a fost perceput de
contemporanii săi şi de istoriografia românească, acesta îi considera pe
români ca fiind de fapt buni patrioţi: „Printre cuvintele descoperite de
curând nici una nu este mai nefericită, precum înţelesul aceluia de
patriotism. Maghiar = patriot, membru al naţionalităţilor = vânzător de
ţară, din mila noastră, dar în locul celor de mai sus puse, din prima
categorie doar aceia pot face parte, care îşi reneagă propria rasă şi
naţionalitate.Vai şi amar de această ţară, dacă jumătate din locuitorii ei ar
consta în trădători. Dar eu asta spun, că cine e bun român, cine e bun sârb
etc. … eo ipso este şi un bun patriot. Pentru că ideea repartizării muncii
este valabilă şi în ceea ce priveşte munca patriotică. Fie că e român, fie că
este de altă naţionalitate, cine se preocupă de ridicarea rasei sale, exact
aşa lucrează şi pentru ridicarea patriei, precum maghiarul, care se
munceşte pentru întărirea maghiarismului şi a economiei sale (…)“3
Interesantă la politicianul maghiar este şi viziunea sa asupra
dinasticismului greşit înţeles de români (şi nu numai, pentru că trebuie să
menţionăm că românii ocupă acelaşi loc în scrierile mocsáryene ca şi
sârbii, croaţii, slovenii, italienii etc.): „De secole există în rândul
naţionalităţilor acea credinţă, că se pot sprijini pe Austria împotriva
maghiarilor; credinţa că împăratul sau imperatu le ia partea este aşa de
veche, ca stăpânirea Austriei; au devenit domni ai Austriei aceia care erau
domnii împăratului; săracii oameni care erau în servitute întotdeauna şi
peste tot au privit cu căldură şi cinste, pe cei care îi stăpâneau; sărăcimea
a privit întotdeauna cu speranţă spre principi, deşi aceia au fost pregătiţi
întotdeauna să îi servească doar pe aristocraţi şi pe cei din popor nu au
ştiut decât să îi aducă mai bine în jug; niciodată nu au primit de la
principi decât promisiuni deşarte, dacă au protestat împotriva servituţii
Ibidem, p. 21
Ibidem, p. 33
3 Ibidem, p. 37
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faţă de aristocraţie. Aşa a fost şi la noi. Şi de aici toate acele preferinţe
care au apărut la săracul popor – şi aici ţin şi membrii masei
naţionalităţilor – care în urma eliberării din servitute şi din obligaţiile
urbariale au preferat să îl urmărească pe principe la 1848 împotriva
maghiarimii. Adversităţile din cauza religiei, care i-au condus pe românii
greco-neuniţi împotriva greco-catolicilor, a fost urmarea clară a
milosteniei princiare. Nu au gustat nici din alte preferinţe, aşa cum i-au
întărâtat atrocităţile din timpul lui Horea şi Cloşca sau cele de la 1848;
dar acestea sunt moştenirea speranţelor legate de imperatu până astăzi.“1
Una dintre sintezele importante ale atitudinilor politice maghiare
faţă de români este cea a lui Kemény G. Gábor, Iratok a nemzetiségi
kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. I. 1867-1892,
apărută la Budapesta, în anul 1952. Am selectat în cele ce urmează câteva
poziţii maghiare, ilustrative pentru atmosfera politicii maghiare din epocă.
Într-o instrucţiune a Ministerului de Interne către administraţia
locală a Ardealului în chestiunea folosirii limbilor naţionale este postulată
localizarea oficială a românilor ardeleni: Se acceptă folosirea „limbii
germane în scaunele săseşti şi în împrejurimi, a limbii maghiare în
comitate şi în scaunele secuieşti, şi a limbii române în districtele Făgăraş
şi Năsăud, precum şi în oraşul Haţeg.“2
Pogány György, comitele suprem al Albei de Sus, raportează
autorităţilor conducătoare ale Ardealului, despre alegerea mitropolitului
greco-catolic de la Blaj, 13 august 1868. După alegerea lui Vancea „Au
fost şi toasturi maghiare printre maghiarii prezenţi, care erau doi în afara
mea, vicecomitele comitatului şi secretarul şef. Acestea toate se încheiau,
pe lângă apărarea unităţii statului, şi prin urarea de libertate naţiunii
române, nici mai multă, dar nici mai puţină, ca Dumneavoastră. S-au
apucat cu „trăiască“, dar replica nu a întârziat. (…) În afară de aceea s-a
mai adus vorba şi de chestiunea Pronunciamentului. S-au legat de
aceasta, şi s-au exprimat cu amărăciune în legătură cu ancheta care s-a
demarat pe subiect.“3
Hotărârea Primului Ministru în chestiunea anchetei declanşate
împotriva ziarului românesc din Pesta, „Federaţiunea“, din 31 martie
1868, arăta că corespondenţele publicate din Ardeal în numerele 25 şi 28
Ibidem, p. 71
Kemény G. Gábor, Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus
korában. I. 1867-1892, Budapest, Tankönyvkiadó, 1952, p. 61
3 Ibidem, p. 103-106
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„conţin atacuri la adresa păcii comune şi a liniştii“. Ca urmare se
hotăreşte declanşarea unei investigaţii cu privire la nerespectarea legii
presei.1
Răspunsul lui Horváth Boldizsár, ministrul justiţiei, la interpelarea
lui Ilie Măcelariu cu privire la Pronunciament, din 17 iulie 1868, indica
natura liderilor politici români: „Petenţii (autorii pronunciamentului – n.
m.), care au trimis un exemplar conducătorilor, se pronunţă împotriva
unităţii de stat a patriei noastre, se exprimă împotriva legilor de la 1848,
cu predilecţie împotriva uniunii, agită trădarea acei deputaţi români care
sunt aici în Parlament şi care – după părerea lor – au pronunţat
independenţa naţiunii române. (…) Unitatea statului este aşa de sfântă
pentru noi, că aceea nimănui, cu atât mai puţin le este permisă deputaţilor
să o atace.“2
Jokai Mór descria neînţelegerile cu privire la proiectul legii
naţionalităţilor, în articolul de fond apărut în „A Hon“ din 1868, nr. 272,
din 25 nov. 1868: „Din aceeaşi zi a început neînţelegerea cu privire la
proiectul legii naţionalităţilor, începută de un deputat român şi de unul
sârb care revendicau modificări de graniţă, şi care doreau de la
parlamentul maghiar nici mai mult nici mai puţin decât, desfinţarea unirii
legale a Ardealului (cu Ungaria). Cu aceasta a început scandalul
chestiunii naţionalităţilor. Acesta va dura multă vreme.“3
În adresa lui Szabó János, director adjunct al afacerilor regale, către
primul ministru Andrássy Gyula, în chestiunea sătenilor din Tófalva, aşa
cum reiese ea din ziarul „Federaţiunea“, din 21 octombrie 1869, se arăta:
„Articolul de fond cu privire la chestiune aşa începe, că telegrama
descrisă mai sus este tristă, şi dă detalii groaznice, conform cărora în
Ardeal s-a ajuns la saturaţie, şi anarhia stă să înceapă – şi că situaţia
nefericitului Principat nu mai poate fi tolerată; şi că dacă aristocraţia
maghiară continuă asuprirea, românilor nu le mai rămâne decât să strige
«Prin foc şi sabie»“. În încheiere solicită investigarea redactorului,
conform articolului 9 din legea presei.4
Primarul din Alba Iulia, Bánffi Károly, îl informează pe comisarul
regal pentru Ardeal, Péchy Manó, despre întâlnirea politică românească
din oraş, în 28 iunie 28: „(…) Au vorbit apoi Vitéz, Petricaş, Domşa,
Ibidem, p. 81-82
Ibidem, p. 97
3 Ibidem, p. 124
4 Ibidem, p. 201-202
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Gaetan, Pop Ştefan şi alţii, toţi în favoarea pasivismului, iar mai târziu în
acea seară – când s-a ridicat preşedintele, la care s-a alăturat marea
majoritate, şi a enunţat, că lucrurile nu s-au schimbat de la 1869, cumcă
drepturile naţionale nu au fost restituite, folosirea limbii naţionale este
îngrădită, şi la consfătuire între fii patriei trebuie păstrată solidaritatea – a
enunţat concluzia, că şi la următoarele alegeri vor rămâne la pasivism.(…) Aceasta este pe scurt descrierea consfătuirii româneşti care a
avut loc ieri, care în altă ordine de idei a decurs în ordine şi fără nicio
agitaţie …“1
Un articol de fond din ziarul „A Hon“, al lui Jókai Mór, împotriva
„agitatorilor din patrie“, din 19 februarie 1873, îi incriminează chiar pe
concetăţenii săi: „Fac agitaţii în publicaţii, fac agitaţii în asociaţii, în
conferinţele partidelor: peste tot sub pretextul „naţionalităţii“ şi al
„maghiarismului“, se ascund interese personale sau de clasă. (…) Dacă
acum choviniştii doresc să destrame comitatele din interes „naţional“: în
curând vor încerca să lovească constituţia (dacă interesele le-o vor cere),
alte instituţii şi în final orice iniţiativă liberală. (…) Să nu credem în
şovinii maghiari!“2
Într-o polemică din Parlamentul Ungariei legată de folosirea limbii
oficiale în administraţie, din 5 noiembrie 1874, după luarea de cuvânt a
lui Alexandru Roman, vine replica lui Csernátony Lajos (1823-1901;
redactor la Marczius Tizenötödike, radical, deputat în mai multe rânduri
al partidului de guvernământ – liberal): „Cu alte cuvinte aşa spune, doar
făceţi-ne legi, pe care apoi o să le tot aruncăm în ochii domnilor, cu toate
că ştim, că legile nu vor fi folosite de noi (pasivismul – n.n.). Cu
asemenea simţăminte sunt plini acei domni, care ne solicită drepturi din
ce în ce mai multe.“ Deputatul Szlávy József acuză voalat minorităţile:
„Despre ce este vorba aici? Despre autonomie, pe care unul sau altul
nevorbitori de maghiară din patrie încearcă să o creeze“.3
Instrucţiunea dată de Trefort Ágoston episcopilor ortodocşi sârbi şi
români, în 16 iunie 1875, arată modul în care sunt percepute bisericile
naţionale în discursul oficial maghiar: „Autorităţile au fost înştiinţate
oficial, că numeroşi ortodocşi – sârbi şi români – preoţi şi profesori, fac
numeroase călătorii nu numai în circumscripţiile unde sunt arondaţi, dar
chiar şi în afara lor, şi provoacă agitaţii pe tema alegerilor care urmează.
Ibidem, p. 339-340
Ibidem, p. 398-399
3 Ibidem, p.476-481
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Conducerea nu are în intenţie să se amestece şi să împiedice în
practicarea drepturilor legale pe preoţi şi profesori, ca alegători şi cetăţeni
cu drepturi depline ai patriei“. Dar ministerul nici nu va fi de acord cu
agitaţiile provocate de preoţi şi profesori, „mai ales când sunt implicaţi în
conducerea mişcărilor pentru alegerile de deputaţi“. În continuare se
arată: „Aceste acţiuni, nu numai că depăşesc atribuţiile oficiale ale
preoţilor şi profesorilor, dar mai tulbură şi pacea alegătorilor din aceste
cercuri, conducerea netolerând asemenea atitudini nici preoţilor, nici
profesorilor“.1
Într-o replică la circulara lui Miron Romanul cu privire la legile
învăţamântului din 1879, un articol apărut în Egyetértés, în numărul 59
din 1 martie 1879, se arăta: „Cum vom putea şti, că preoţimea română,
începând cu înalţii prelaţi şi terminând cu ultimul popă, are interesul de a
direcţiona copiii poporului spre procurarea acelor mijloace, cu care ar
putea, să înţeleagă şi cu înţelegerea limbii oficiale a statului, ar putea să
îşi decidă propriile opţiuni de viaţă. Credem că preoţimea română şi
tovarăşii lor care gravitează în jurul ideii de Dacoromania văd cu plăcere,
că poporul rămâne izolat de cultură şi de acele mijloace, cu ajutorul
cărora s-ar putea lumina şi alţii.“2
Tisza Kálmán adresându-se Parlamentului în chestiunea legii folosirii limbii maghiare în şcolile generale, spunea în 16 martie 1883: „Dar
este neplăcut de spus şi asta: vom face totul în interesul altor naţionalităţi,
care nu se împotriveşte binelui general al patriei. Eu, cinstită adunare, mă
aflu cu siguranţă pe aceeaşi poziţie; nu ştiu, daca a vrut cineva, dar vreau
să restabilesc adevărul, nu am auzit, ca în patrie să fi dorit cineva acestă
dezbatere, ca naţionalităţile să nu îşi vorbească limba maternă, să nu îşi
promoveze limba maternă; pe de altă parte aşa sunt afirmate lucrurile,
încât nu toţi oamenii ştiu adevărul, ca şi cum despre asta ar fi vorba aici,
că vom interzice folosirea, ocrotirea limbii materne. Nu numai mie, şi
doresc să subliniez, nu mi-au plăcut şoviniştii, nici măcar în interesul
propriei mele naţiuni şi a propriei mele rase, nu doar mie spun, dar
nimănui nu i-a trecut prin cap, şi nici proiectul de lege nu o face.“3
Poate cea mai dură descriere a românilor făcută de un politician
maghiar ardelean era conţinută în interpelarea lui Orbán Balázs către
ministrul justiţiei cu privire la gazetele româneşti, din 4 februarie 1885:
Ibidem, p. 499
Ibidem, p. 590
3 Ibidem, p. 677-679
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„Şi aceasta s-a întâmplat în mai multe locuri, dar cu deosebire în părţile
ardelene s-a petrecut nu într-o limbă, ci în două. În părţile sudice ale
Ardealului se află două foi gălăgioase, de a căror ridicare se preocupă
alţii din străinătate şi în care se află o preocupare constantă împotriva
statului maghiar, agresarea neobosită a naţiunii maghiare, împilarea
nedemnă şi nedreaptă a naţiunii noastre, jignirea ei. Aceste practici curg
de decenii şi conducerea statului maghiar destul de blândă s-a arătat faţă
de ele, încât să permită apariţia nepedepsită şi liberă în continuare.
Spiritul şerpilor sâsâitori şi al viperelor încălzite la sân le aprinde otrava
neagră, ca la fiecare ocazie ivită să ne sugrume. Câţiva agitatori fără
suflet îl instigă, îl asmute asupra noastră pe acel popor bun (român –
n.n.), care a trăit de secole în pace cu noi, cu noi a muncit, al cărui sânge
a curs alături de al nostru pentru libertate şi în apărarea cetăţeniei, şi al
cărui viitor nu este garantat decât prin rămânerea alături de noi în strânse
legături şi frăţeşti, pentru că gerincze a statului suntem noi…(…) Are
cunoştiinţă (ministrul justiţiei – n.n.) că în părţile ardelene majoritatea
foilor valahe şi germane adăpostesc agitatori şi instigatori împotriva
statului maghiar, detractori orbiţi de mânie ai naţiunii maghiare, care le
defăimează în străinătate şi care agită spiritul de pace al locuitorilor
Ardealului, şi ascund seminţele incendiului care o să urmeze?“1
Ziarul „Kolozsvar“, vorbind despre „vânzarea“ lui Mocsáry Lajos,
ales deputat de Caransebeş, în locul românilor pasivişti Doda şi Popovici,
în 28 mai 1888, face o excelentă sinteză a percepţiei publice asupra
maghiarilor care aveau o altă atitudine faţă de români decât cea recomandată oficial sau neoficial: „Şi cu toate acestea simţămintele înşelate ale
naţiunii maghiare rămân. Nu putem suporta, ca să fie în rasa noastră nici
măcar unul, care într-o mie de ani de Ungarie să lupte împotriva spiritului
maghiar, cu alte cuvinte să lupte în parlamentul maghiar împotriva
maghiarilor. (…) Trebuie să vadă naţiunea, că nu există pedeapsă prea
mare, pe care o merită acela care se luptă împotriva celor de-o seamă cu el.“2
În concluzie putem afirma că recurenţa imaginilor „clasice“ despre
români formulate în cultura maghiară (vezi şi aserţiunile legate de acest
subiect ale Melindei Mitu în lucrarea Mitu Melinda, Problema
românească reflectată în cultura maghiară, Cluj, P.U.C., 2000) duce la
folosirea lor de către politicienii maghiari din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea pentru a-şi argumenta poziţiile ideologice cunoscute.
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Ibidem, p. 695-697
Ibidem, p. 763-764
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Budapesta în scrierile de
călătorie ale lui Dinicu Golescu şi
George Bariţ
Maria BERÉNYI

Dinicu Golescu and George Bariţ’s Travel
Writings on Budapest
Abstract
Dinicu Golescu uses his travels to the West to study the administration and
production systems in those countries, which he describes and recommends
through comparisons with the situation at home. His most important work,
Însemnarea călătoriei mele (Account of My Travel, Buda, 1826) is actual
nowadays too. It reflects a spirit open to new ideas, which he can adapt to
Romanian realities. It also reflects his patriotic urge to address “Enlightened
Europe“ whose model should be followed by his countrymen for Romania’s
benefit. Travel, for Bariţ, meant first of all knowledge, comparison, and the 19th
century man’s spiritual openness towards universal values. The desire for
information went hand in hand with that of cultivation. Bariţ was a passionate
traveller and writer at the same time. Like Dinicu Golescu he was observing and
judging other realities, comparing them with Romanian realities, wishing to
implement everything they considered good and beautiful in their own country.

Călătoria în alte spaţii, pe alte meridiane, dincolo de hotarele ţării,
atunci cînd se transformă în literatură, poate consemna şi referinţe la
spaţiul şi lumea din care a plecat călătorul. Tentaţia comparaţiilor
explicite (implicit, totdeauna memorialistul îşi formează şi-şi ordonează
impresiile în funcţie de realitatea care-i este familiară) variabilă de la un
scriitor la altul, şi ca selecţie şi ca frecvenţă şi ca mod de organizare se
concretizează, de obicei, în consideraţii sau relatări vizînd caracteristici
ale spiritualităţii româneşti, ale istoriei şi geografiei naţionale, ale vieţii
sociale şi politice.
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Generaţia paşoptistă, romantică în esenţa ei, prin aspiraţii, forţă de
angajare în istorie, viziune asupra lumii şi literaturii, a fost o generaţie de
călători. Drumurile Europei, ca şi drumurile ţării, sînt străbătute de
aproape fiecare dintre scriitorii paşoptişti, chiar dacă nu totdeauna aceste
călătorii se concretizează şi în memoriale. Atunci cînd lucrul se întîmplă,
paginile scrise devin mărturii ale unor experienţe de cunoaştere de prim
ordin. Ele dezvăluie, pe lîngă identitatea vocaţiei scriitoriceşti, impactul
unor conştiinţe stăpînite de febra renaşterii naţionale, cu realităţi ale lumii
civilizate, apte să stîrnească nu numai emoţii de diverse ordine, ci şi
gînduri reformatoare, ispite comparative, aspiraţii înnoitoare.
De la Dinicu Golescu şi pînă la I. Codru-Drăguşanu, tinerii din
Principatele Române pornesc întru descoperirea lumii, îndeosebi a
Occidentului, fără a ignora însă faptul că şi ţara lor aşteaptă să fie
descoperită.
Dinicu Golescu (1777-1830), vlăstar al uneia din vechile familii
boiereşti din Ţara Românească, primeşte, ca şi fratele său, Iordache
Golescu o educaţie îngrijită, acasă şi la Academia grecească din
Bucureşti. Are aceeaşi pregătire ştiinţifică cum avea şi fratele său, dar
desfăşoară o activitate culturală mult mai puternică. El întemeiază cu mai
mulţi boieri patrioţi, la Braşov, cu ocazia unei emigrări, pe la 1821-22, o
societate secretă, care se desfiinţa. Mai tîrziu, el arătă planurile lor lui
Heliade şi cu acesta constituie a doua societate în 1827, aşa-numita
societate literară, din care avea să iasă vestita societate filarmonică. El
ajută pe Ion Heliade Rădulescu ca să dobîndească autorizaţia de a scoate
Curierul românesc în 1829. Tot el înfiinţează în satul Goleşti o şcoală de
băieţi în care se predă „limba românească, nemţească, grecească,
latinească şi italienească“ (1826). Cursurile urmară aici pînă la moartea
lui.
Pentru trebuinţele şcolarilor de aici el publică: Elementuri de
filozofie morală (Buc. 1827) şi Adunare de pilde bisericeşti şi
filozoficeşti, (Buda, 1826).
Dar cea mai importantă lucrare a sa este Însemnarea călătoriei mele
(Buda, 1826). În anii 1824, 1825 şi 1826 el are ocazie să călătorească în
Europa, parte pentru a duce la învăţături pe fiii săi, parte pentru alte
interese. Astfel vede Transilvania, Ungaria, Austria, vizitează cîteva
oraşe din nordul Italiei, o parte din Elveţia şi Bavaria. Această călătorie îl
sileşte „să apuce condeiul“.
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Ieşită de sub tiparul Tipografiei din Buda, a devenit o lucrare de
pionierat în peisajul jurnalului de călătorie românesc şi un substanţial şi
avansat op de gîndire politică modernă. Autorul avea 49 de ani cînd şi-a
publicat jurnalul şi lăsa în urmă o viaţă bogată în împliniri care, crestate
pe răbojul vremii, dădeau dovada multor rodnice fapte aşezate la temelia
binelui obştesc şi a iubirii de neam, pe care l-a slujit cu multă credinţă şi
vrednică ostenire.
Cartea lui Golescu se poate citi şi azi cu interes deosebit. Ea ne arată
cum un spirit deschis la toate ideile noi poate să pătrundă în viaţa şi
obiceiurile altor popoare, pe care le vede în drumul său; dar ne arată cum
iubirea de ţară îndeamnă pe oamenii de seamă din acel timp să se
adreseze la „Evropa cea luminată“ pentru ca să imiteze ce se va putea
spre folosul patriei. În cartea aceasta poate să vadă cineva un fel de
sinteză a transformărilor sufleteşti ce au încercat românii la începutul
veacului XIX, cînd au intrat în contact direct cu civilizaţia apuseană.
În timpul călătoriei sale cînd părăseşte Oradea Mare Golescu se
îndreaptă spre Pesta, prin întinsa cîmpie care ii provoacă un sentiment
dezolant, deoarece aici este „şi acea groaznică pustă, adecă locul tot
nisipos, unde carul se mişcă, abia-abia, măcar douăzeci de cai“. Om
obiectiv, Dinicu Golescu nu ezita să remarce, în pofida aridităţii solului,
vrednicia locuitorilor care seamănă grîu, ovăz, porumb şi au pajişti cu fîn.
Compară critic o asemenea stare de lucruri pozitivă cu realităţi triste
întîlnite în practicile agricole autohtone: „Un asemenea loc de ar fi în ţara
noastră, nu numai ca nu l-ar semăna, ci ar fugi de el, ca de cel mai mare
vrăjmaş“.
Ajuns la Pesta observă calităţile pe care urbea le etalează:
„Oraş al Ungariii, frumos şi vrednic de vedere, pentru mulţimea
lucrurilor ce are spre învăţătura oamenilor, podoaba oraşului şi odihna
norodului. Are zidiri foarte mari spre întrebuinţarea şcoalelor, unde poate
cine ca voi să asculte tot cursul a tuturor învăţăturilor, cum şi a dohtoriii.
Odăi cu bucăţi despărţite din trupul omului în multe feliurimi tăiate, şi
aceste toate făcute de ceară întocmai şi fără de nici o deosebire din cele
adevărate; cum şi copii adevăraţi, în vase mari de sticlă puşi în spirturi,
care s-au născut pociţi şi alţii cîte doi lipiţi, şi alte multe asemenea, toate
pentru învăţătura dohtoriii. Şi capitalu a tuturor acestor şcoale este atît de
mare, încît dă venit pe tot anul aproape de patru sute mii fiurini, şi toţi
aceşti bani să cheltuiesc pe fieşcare an numai pe seama învăţăturii.
Această Peşta nu poate să să potrivească nici cu Craiova – atît la venituri,
cît şi la toate – şi are un aşa mare venit pentru învăţătură, încît nu numai
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nici în vis nu l-au văzut ai noştri, ci de multe ori stăpînitorii au stricat şi
acele mici şcoale, dinadins ca să nu să deştepte norodul, şi dintr-acele
puţine venituri iarăş au luat, şi l(e)-au întrebuinţat în alte lucruri nu spre
folosul patriii. Altă zidire iar cu multe odăi pline de cărţi, şi cele mai
multe vechi în limba ungurească, latinească, nemţească, romanească,
elinească şi franţozească. O sală mare plină cu feliurimi de monete
strînse, din vechime şi pînă acuma, streine şi ungureşti din începutul
stăpînirii Ungariii şi pînă cînd cu legături s-au închinat Austriii. Cum şi
felurimi de arme turceşti în multe feliuri şi cu mare deosebire de cele de
acum, cum şi alte multe asemenea lucruri pentru care ar fi trebuit vreme
multă spre a le însemna.
Aşijderea şi semnul ostăşesc a lui Bonaparte, uliu cel poleit, pe care
l-au luat ungurii în bătaie, biruitori fiind.
Cum şi toate feliurimile de metaluri cu pămîntul lor, precum şi piei
de toate neamurile dobitoacelor ce să află în toată Ungariia – atît cele de
pre pămînt, cît şi cele din pămînt cele sburătoare şi cele de mare, unile în
spirturi băgate, şi altele aşa de frumos umplute încît nici o deosebire de
cele vii nu au. Multe bucăţi împitrite de lemn, de pămînt, din picătura apii
carele să fac cu înmulţirea anilor, şi o mumie şi alte multe oase de la
dobitoace foarte mari.
Are şasă pieţe, din care una este atît de mare, încît nici în nici un alt
oraş al Austriii asemenea nu să află; a căruia ocolişu, tot, gîndesc că va fi
aproape de 800 stînjini, după numărul paşilor ce am făcut la o parte din
patru părţi. Aciia fac şi soldaţii mustra cea obicinuită, unde adesea vine şi
cel al doilea după împărat, măria sa palatinul, ce lăcuieşte în Buda, carele
este mai mare ucîrmuitor ostăşăsc preste toate oştirile Ungariii, aşijderea
şi ocîrmuitor politicesc, dimpreună cu alţi şasă senatori. O deosebită
cazarmă (zidită de vrednicul de pomenire împăratul Iosiv al doilea)
împrejur coprinde ca stînjini şase sute întru care sînt peste una mie odăi,
unde lăcuiesc numai tunari, şi înăuntru împrejurul curţii sînt doao sute
cincizeci tunuri şi mulţime de ghiulele. La patru colţuri – patru porţi, cu
deosebite încunjurări de zid, unde sînt iar odăi şi grajdiuri pentru caii cei
trebuincioşi la acestea tunuri. Alte doauă cazarme, din care una iarăşi este
lucru vrednic de a-l vedea omul, care sînt pentru soldaţi; şi alta iarăşi cu
800 de odăi, ce este pentru invaliţi.
Are un teatru mare, adecă casă de comedie foarte mare şi frumos
întru care poate încăpea peste trei mii de oameni, iar în sţena încape
ostaşi călăreţi cu tunuri dimpreună.
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Cele mai multe case din tot oraşul sînt mari şi frumoase, lucrate tot
cu arhitectură, din care unile dau venit şi peste cincizeci mii fiurini hîrtie
pe an. O zidire de baie atîta deosebită, încît nu numai eu nu am văzut alta
asemenea, ci am auzit şi pe alţii care au umblat prin ţări asemenea zicînd
că nu au văzut o aşa frumuseţe şi curăţănie. Care este într-acestaş chip o
zidire mare în patru colţuri, de jur împrejur odăi, şi în fieşcare odaie cîte o
baie şi cîte doaă, unile de lemn altele de aramă; să plăteşte pentru o
îmbăitură de la treizeci creiţari pînă la o sută doaozeci, şi aceste locuri,
cele mai scumpe, sînt împodobite întocmai ca casele celor mai mari şi
bogaţi domni, cu canapele şi scaune îmrăcate cu stofă, oglinzi mari din
tavan pînă în pardoseală, şi aşternute cu covoare de cele mai scumpe, şi
hainele de îmbăiat foarte bune şi curate – încît şi baia întru care o să între
omul, o îmbracă peste tot cu o pînză supţire, şi apoi lasă apa. Deasupra
acestor odăi de jos unde sînt băile, – alte odăi destul de frumoase şi
împodobite. Toată curtea este o gădină foarte frumos întocmită, avînd la
mijloc un havuz cu şadîrvan (s-au zis că havuzul este un loc mic zidit, cu
apă într-însul, şi şadîrvanu este o aruncătură de apă în sus, pe care o fac în
multe feliuri) împrejur, pînă la odăi, loze cu brazdă şi printr-însele flori şi
copaci, şi drumurile aşternute cu pietricele albe, nu mai mari decît
mazerea, întocmai parcă le-ar fi ales cîte una, una. Trei lucruri adună pe
oameni la această baie; întîi curăţănia băilor şi a hainelor; al doilea
frumuseţea podoabii odăilor, şi al treilea acea mică grădină, unde mulţi
vin numai pentru plimbare, făr de a se îmbăia.
Negoţul este în mare lucrare, căci este trecerea tuturor mărfurilor ce
vin din Viena, din Lipsia şi din alte locuri şi trec pentru prinţipatul
Valahiii, Moldovii şi în Ţara Turcească. Şi dintr-acestea ţări iarăş duc la
Viena şi mai nainte mărfurile, cum pieile de vită lîna, ceara şi alte multe,
unile cu carăle şi altele pe Dunăre. Aş fi cuvîntat pentru frumuseaţa
bisericii, dar cine au văzut bisericile Rosiii, poate numai pentru Roma va
vorbi. Norodul să urcă pînă la 35.000; oştirile – doaosprezece.
Semănăturile tot acelea: grîul, ovăzul, secarea şi porumbul, lipsind rişca
cu totul; iar poamele şi legumile, asemenea tot acelea şi mai multe. Are şi
destule fiachere, adecă carîte şi caleşci, care stau de dimineaţa şi pînă
seara prin pieşi, şi oricare unde voieşte să meargă, în oraş şi afară, sau cu
apropiere sau cu depărtare tocmeşte şi îş (i) împlineşte trebuinţa.“
Despre Buda scrie în felul următor:
„Acest oraş este scaunul al Ungariii, unde este şi cetate întru care
lăcuişte preaînălţatul palatinul, pentru care zic că este om cu foarte
bunăvoinţă asupra omenirii. Şi spre mărturie zic că nu s-au întîmplat
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vreun întrebuinţat făcîndu-ş (i) arătarea a nu să folosi la nevoinţa lui. Este
cel mai mare din cei şapte dintru a cărora hotărîre spînzură toată
ocîrmuirea Ungariii; după aceşti şapte sînt alţii doisprezece şi după
aceştea alţi una sută, din care unii şăd la Buda, şi alţii în Peşta. Aicia
lăcuieşte un episcop neunit de biserica Răsăritului. Din susul oraşului şi
din jos sînt băi metaliceşti, fireşti ferbinţi. Pre un munte destul de nalt
este o casă de observaţie astronomicească, unde lăcuieşte profesor. De
aciia mai întîi estimp au văzur comitul ce s-au arătat. Printr-aceste doaă
oraşe curge apa Dunării, pe care le împreună un pod făcut pe luntre,
carele dă venit pe tot anul 60 mii fiurini hîrtie la Buda şi 60 la Peşta.
Foarte frumoasă vedere este de a vedea civa din oraşul Budii pe oraşul
Peştii, cum şi din Peşta pe Buda. Mai vîrtos pe pod este o plimbare
minunată, căci să văd amîndoauă oraşele, cum şi mulţime de luntre mari
neguţătoreşti, şi mici, din sus şi din josu podului precum şi sumă de
trecători neconteniţi de la un oraş la altul, şi călători. Aciia, spre sară este
cea mai frumoasă plimbare care poate fi spre a petrece cinevaş cu
mulţumita lui. Lăcuitori sînt aproape la 20.000, iar ostaşi cinci.
Sămănăturile tot acelea asemenea şi poamele iar viile de tot întemeiate
avînd dealuri necurmate.
Lăcuitorii acestor doauă oraşe sînt foarte blînzi şi stăpînirea liniştită;
nu să aud gîlcevuri, nu să văd bătăi, nu necinstesc pe streinii care nu-i
supără nu să văd în tot minutul rădicări pe la închisori, cum am văzut în
alte oraşe unde poliţiia este mai iute şi tot oamenii fac rele mai multe. Dar
aceşti oroşani parcă au dascăl pe liniştita vieţuire a vienezilor căci acolo
cea mai dintîi grijă şi datorie a fieşcăruia aceasta este a nu aduce altuia
cîtuş de puţină supărare.
Din Buda pînă în Naidorf sînt poşte trei: Vereşvar, Dorog şi
Naidorf.“
Mesajul cu care Dinicu Golescu îşi încheie interesanta şi instructiva sa
însemnare asupra oamenilor şi faptelor lor dintr-o Europă de la
sfîrşitul primului sfert al secolului al XIX-lea este optimist şi încurajator
pentru români: „Şi căci nădejdea este nedespărţită de tot omul ce se află
pe pămînt, aceasta nădejde avînd şi eu, mă bucur nădăjduind că negreşit
va veni vreme întru care patria mea, nu zic în puţini ani, să se sămuiască
întocmai cu oraşele cele mari ce am văzut, ci măcar pasul cel dintîi să se
facă, ce aduce toate noroadele spre fericire, carele pas este unul şi numai
unirea, spre folosul obştii, ce de multe ori am cuvîntat“. Şi fie-ne îngăduit
să credem că vizionarul iluminist Dinicu Golescu spera din tot sufletul că
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şi ţara lui să se alăture material şi spiritual la o Europă civilizată şi
prosperă.
Dinicu Golescu în jurnalul său de călătorie este dominat de simţul
practic, de nevoia de a cunoaşte şi a evalua starea materialî şi morală a
unui neam. El caută şi găseşte pretutindeni exemple, modele. Observă
iscoditor, spre luare aminte, parcurile, străzile, casele, mijloacele de
transport, spitalele, şcolile teatrele, muzeele, ca elemente ale organizării
vieţii sociale. Nu neglijează nici felul cum se cultivă pămîntul sau cum îşi
duc viaţa ţăranii. Îl interesează pretutindeni oamenii, raporturile dintre
păturile sociale, apreciează cultivarea demnităţii, a respectului şi grijii pe
care fiecare le are pentru semenul său. Şi arta o consideră doar o formă de
confort social, o instituţie.
Întoarcerea spre stările din ţară este obsedantă. Golescu spune lucrurile pe nume, cu bun simţ şi mîhnire, fără să ocolească vina lui şi a altora.
Critica se acumulează treptat, vizînd întregul tablou social, de la domn,
boier sau negustor şi pînă la ţăran. Nimeni pînă la Golescu nu a înfăţişat
cu atîta luciditate şi amărăciune traiul subuman al ţăranului român.
Despre Dinicu Golescu şi interesanta sa călătorie în apusul Europei
s-a scris mult. Cei care i-au consacrat cărţi şi studii pertinente au fost
nume de prima mărime ale istoriei şi literaturii româneşti. Într-o lucrare
publicată la Paris, în 1900, Pompiliu Eliade l-a numit pe Dinicu Golescu
„primul român modern“, evidenţiind faptul că boierul Goleşti a fost cel
dintîi „care a ridicat vocea în România, în favoarea clasei agricole“.
Nicolae Iorga a scris în Istoria literaturii româneşti în veacul al XIX-lea,
de la 1821 înainte, volumul I (1821-1848), apărută la Bucureşti, în 1907,
un capitol pe care l-a intitulat parţial: „Un mare boier reformator: Dinicu
Golescu, un călător în ţări ale Apusului Europei (...) care caută să
descopere în orice înfăţişare a vieţii europene munca stăruitoare, gîndul
cuminte, simţirea frumoasă de la care au plecat şi, îndată ce le-a aflat,
mustra pe ai săi şi-i îndeamnă să dea ţării şi neamului lor ceea ce de mult
au ţările şi neamurile celelalte“. Prestigiosul istoric şi critic literar
Perpessicius, după observaţii şi evaluări filologico-lingvistice,
caracterizează cartea printr-o frumoasă zugravire plastică: „(...) muzeu
pitoresc al unui arhaism la răscruce, ciudat aliaj de antic şi modern,
Însemnarea călătoriei logofătului Dinicu Golescu este sortită unei tinereţi
permanente“. Şi George Călinescu în a sa cunoscută şi celebră Istorie a
literaturii române de la origini pînă în prezent, apărută la Bucureşti, în
1941, remarcă schimbarea de mentalitate a boierului Dinicu Golescu în
contactul său nemijlocit cu realităţile din Occident, pe care le supune
187

continuu comparaţiei cu cele de acasă şi, în urma unor asemenea judecăţi,
schimbarea sa de mentalitate este evidentă, fapt care „(...) simbolizează
întreaga noastră renaştere şi dovedeşte ca revoluţiunea au făcut-o întîi
boierii“, iar in ceea ce priveşte virtuţile literare ale cărţii remarcabilul
critic român observă: „(...) este o lectură plină de delicii, fără a fi lipsită,
pe alocuri, de fiorul poeziei. Căci tocmai din pricina simplităţii, Golescu
e în stare de simţiri mai proaspete în faţa priveliştii lumii occidentale“.
Critici literari şi istorici au scris în lucrări de sine stătătoare, în studii
şi articole, despre locul pe care-l ocupă lucrarea lui Dinicu Golescu în
istoria şi cultura românească. Istoricul literar Marin Bucur, editorul
Însemnării lui Dinicu Golescu, apărute la Editura Minerva, în 1971, îşi
intitulă cuvîntul înainte: „Nevoia de comparaţie în perspectiva europeană,
apreciind că boierul muntean a fost la vremea sa (...) unul dintre primii
români cu o conştiinţă europeană asupra realităţii noastre“, iar lucrarea „o
carte de învăţătură despre străinătate, un traseu prin lume pentru a trezi
contemporanilor săi rîvna efortului pentru a se trece pragul în lumea
modernă“. Istoricul Apostol Stan sublinia mobilurile care l-au animat pe
Dinicu Golescu în trecerile sale prin ţări ale Apusului: „Preocupat cu
precădere de cunoaşterea civilizaţiei occidentale, patriotul român era
interesat nu atît de profilul structurilor instituţional-politice şi modul în
care acestea se dovedeau a fi un factor al progresului social, ci, mai ales,
de observarea situaţiei, a condiţiei materiale, morale şi culturale a claselor
de jos ale societăţii“. Istoricul Anastasie Iordache aprecia că, „în
însemnările sale de călătorie, Dinicu Golescu s-a străduit a pătrunde atît
esenţa lucrurilor cît şi sufletele oamenilor, spre a le desprinde
semnificaţiile şi a le oferi drept pildă de urmat boierilor şi altor
compatrioţi ai săi“. Un alt istoric, Vasile Novac, apreciază că mobilurile
deplasărilor boierului muntean în Occident au avut un caracter pragmatic:
„În vederea găsirii unor soluţii pentru rezolvarea numeroaselor chestiuni
ce se puneau în faţa Ţării Româneşti, Dinicu Golescu întreprinde, în anii
1824-1826, trei călătorii în apusul Europei, al căror rod a fost atît o
adevărată metamorfoză pentru călător cît şi minunata carte ce şi-a căpătat
celebritate, Însemnare a călătoriei mele, făcută în 1824, 1825, 1826“. Este
o apreciere sintetică, în care desluşim lesne atît sensul schimbării
mentalităţii unui pionier al iluminismului românesc cît şi rezultatul ei: o
lucrare care şi astăzi îi trezeşte cititorului un interes justificat.
Dacă ar fi să acordăm o prioritate în domeniul literar lui George
Bariţ, aceasta ar trebui să ţină seama înainte de toate, pe lîngă calitatea sa
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de întemeietor al presei româneşti din Transilvania, şi de rolul important
jucat de el în domeniul implementării la românii ardeleni a literaturii de
călătorie. În afară de cîteva note sporadice şi absolut nesemnificative
publicate în Biblioteca românească de Zaharia Carcalechi, trebuie să
recunoaştem că Transilvania n-are literatură de călătorie pînă la apariţia
sa (Ioan Codru Drăguşanu publicîndu-şi însemnările de călătorie mult
mai tîrziu faţă de data redactării lor). Această literatură derivă la el din
însăşi condiţia de ziarist-reporter, gata oricînd să-şi informeze cititorii
despre demersurile sale multiple în varii domenii de activitate, în care
tendinţa practică prevalează, deoarece „eu niciodată nu am scris ceva
pentru cei ce ştiu şi cunosc toate, ci numai pentru aceia care au trebuinţă
de a se informa şi a-şi lăţi cunoştinţele de lume, fără ca să aibă mod şi
mijloace de a ieşi mai departe din patria lor. Deci scopul meu unic a fost
astădată ca să alătur şi să trag paralele între ţări, cetăţi, naţiuni, caractere,
graduri de moralitate, de ştiinţă şi industrie sau, într-un cuvînt, de cultură,
pentru ca icoanele să-şi capete cuvenita culoare, lumină şi umbră“.
A călători, pentru el, derivă înainte de toate dintr-o nevoie
elementară de cunoaştere, de comparaţie, de deschidere spirituală. Omul
veacului al XIX-lea nu se mai poate restrînge doar la cunoştinţele ce i le
poate oferi patria sa, ci e nevoie de acel permanent contact cu celălalt,
spre a putea vedea mai bine stadiul de civilizaţie atins de el şi de a-şi
îmbunătăţi condiţia de viaţă
La rîndul său, Bariţ a fost un neobosit şi pasionat călător şi notele sale
de călătorie din Ţara Românească sau din Apus stau mărturie formaţiei sale
progresiste, largheţei sale de vederi în privinţa legăturilor şi raporturilor
dintre popoare. Călătorind el însuşi de mai multe ori în Ungaria, George
Bariţ este al doilea scriitor român după Dinicu Golescu care şi-a aşternut pe
hîrtie împresiile călătoriilor sale efectuate în imperiu şi alte părţi. Una dintre
călătoriile la Pesta e întreprinsă în 1845, în care Bariţ exprima puncte de
vedere interesante cu privire la dezvoltarea vizibilă a Pestei, ca o cetate
comercială foarte însemnată. „Din Pesta – scria el cu acest prilej – vă
însemn atîta numai că cetatea aceasta pe zi ce merge se face tot mai
importantă în privinţa comercială; în cinci-şase ani ea trece peste reforme
în adevăr însuflătoare de respect: o şcoală comercială întemeiată de
răposatul Bibankó mai nainte cu cîţiva ani, ţinută acuma şi cîrmuită de
urmaşul aceluiaşi, anume Hampel, adauge mult spre dezvoltarea
însuşirilor comerciale; pentru care noi o şi recomandăm tuturor
negustorilor“.
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Pe lîngă modernismul capitalei, îl interesează mai ales progresele
făcute de intelectualii maghiari pe tărîm literar şi artistic, dar comercial şi
industrial. O vizită făcută la teatru, alta la Tipografia din Buda îl conving
că aici pulsează o viaţă culturală intensă, pentru care sînt asigurate toate
mijloacele de progres.
În Gazeta de Transilvania (1845, p.319-320.) Bariţiu descrie tipografia
în felul următor: „Simţii şi ştiu cît de mult vă interesează a cunoaşte aici cîte
ceva în sfera literară şi tipografică. În unul din ceasurile mai libere ne
repezirăm la tipografia universităţii din Buda. Aceeaşi numără de la 80 la
180 lucrători; în lăuntrul său are 12 tascuri de fier şi trei maşine tipăritoare
iute, adecă atît de iute, încît singur una din acelea poate tipări pe toată ziua
cîte cinci mii de coale pe o faţă şi pe alta. Descrierea acestor feliuri de
maşine nu se ţine de îngustimea acestei scrisori; însemnăm numai atîta că
aceleaşi au o influenţă mai mare asupra culturei omeneşti. Asemenea
maşine de tipărit văzurăm cinci şi la Landerer, precum şi alte şase teascuri
de fer. Acestea nu le înşirăm aci ca şi cum am voi să dăm Peştei vreo
întîietate tipografică, pentru că ştiu bine că mai lăuntrul în Europa se văd
toate aceste feluri de producte ale veacului nostru, ale minţei aflătoare şi
industrioase în măsură atît de mare, încît Peşta nu poate suferi alăturarea
nici de cum, ci numai ca să tragem luarea aminte a prietenilor asupra
naintărei de aici.“
Intenţia de informare se coroborează la el în mod permanent cu
dorinţa de cultivare, care nu este scăpată din vedere nici o singură clipă.
Căci G. Bariţ a fost la viaţa sa un pasionat călător, călătorind de plăcere
sau de nevoie, dar întotdeauna gata să ia condeiul în mînă pentru a
împărtăşi şi altora această experienţă inedită şi a le trezi dorul de ducă;
adică un alt mod de a exista sub raport intelectual, care îl provoacă pe
călător la reflecţie după ce a petrecut numeroase ceasuri în „dijileans“, pe
drumul de fier sau pe cel de apă; a fost unul din promotorii modernizării
şoselelor şi a înlesnirilor moderne de tot felul, recomandînd călătoria cu
vaporul pe Dunăre sau pe drumul de fier.
Peste tot pe unde călătoreşte, pe Bariţ îl interesează în primul rînd
modul de viaţă al oamenilor, înlesnirile traiului care vin de pe urma
şcolilor, comerţului, industriei. Nu poate înţelege delăsarea administraţiei
din părţile central şi est-europene, delăsarea şi dezorganizarea îl
oripilează. Prin Ungaria călătorea cu căruţa de poştă i se părea o
adevărată tortură demnă de a pedepsi pe răufăcători, căci pe timp de
ploaie se fac cîte 40 de ore în loc de patru pe timp frumos, încît nu se
poate reţine să nu întrebe: „Ce a făcut această Ungarie mare şi bogată în
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curs de 800 de ani, de nu-şi aşternu nici măcar un drum peste acele şesuri
întinse? I-au lipsit materialele? Nu e adevărat; pentru că rîurile ei cele
mari vin şi curg din ţinuturile muntoase, unde ea are prisosinţă de piatră,
lemne, fier ş.c.l.“.
În aceeaşi ordine de idei, G. Bariţ e nemulţumit de faptul că din zona
transilvană s-au ridicat prea puţini bărbaţi de valoare europeană şi că, în
unele cazuri, au fost nevoiţi să-i importe din alte părţi. Nemulţumirea şi-o
exprimă atunci cînd admiră podul cu lanţuri de la Pesta, un monument
remarcabil al capitalei ungare, dar ridicat şi acesta de un străin. Acest
punct slab al societăţii din Ungaria şi Transilvania îl vede ca o consecinţă
a stăruinţei învăţămîntului doar în direcţia umanistă şi a ignorării prea
îndelungi a învăţămîntului politehnic.
Dacă lipsesc învăţaţii, arhitecţii şi inginerii nu lipsesc însă hoţii, căci
toată Ungaria e bîntuită de lotri, încît călătorul prin aceste părţi trăieşte
mereu cu frica în sîn să nu fie atacat şi prădat („Ţi-am spus că la Solnoc
am ajuns însoţiţi de friculiţa lotrilor de drumuri...), trebuind ca să se ieie
noaptea clopoţeii de la gîtul cailor spre a nu se atrage atenţia acestor
„arabi“ ai şesului ungar. „Conductorul – spune Bariţ – luase în noaptea
aceea clopoţelele de la cai, din cauză, cum spunea el, că unii din fiii
pustei (străviţă de la Arpad ori Svatopulc!) cam prea ascultă cu urechi
agere la sunetul clopoţelelor, care în cap de noapte se aud prea departe şi
conduc în urma acelor călători proşti şi neodihniţi care nu putură şedea în
vetrele lor, ci porniră cale depărtată preste deşertul Ungariei fără a imita
măcar pe alţi muritori ai Asiei carii incai dacă e pericul de a purcede din
Damasc pînă la Irusalim ori Mecca sau mai departe pînă la Bagdad, mai
întîi formează caravane numeroase şi aşa se iau la drum; însă şi atunci
conducătorii cămilelor au mai multe semne după care îndată cunosc în
care direptăciune vor fi apucat arabii, care cuvînt acolo este sinonim cu
lotrii de drum“.
Călătoria este pentru el un mijloc de a observa locuri şi oameni, dar
şi de a medita la progresul tehnic al secolului. Călătoria pe apă se
amestecă cu observaţiile caracterologice şi fiziologice sau cu reflecţii
asupra stării drumurilor şi înlesnirile aduse de civilizaţie. De fiecare dată,
el se aşază de partea progresului tehnic, elogiind ideea călătoriei cu
vaporul sau cu trenul, ca mijloace moderne, puse în serviciul omului. Va
dezavua, deci, pe aceia care se plîng de noile înlesniri tehnice, deoarece
este convins că omenirea s-a situat astfel în direcţia cea bună. El nu se
numără printre cei care deplîng pe „cărăuşii poştei“, care vor dispărea o
dată cu introducerea drumului de fier, convins fiind că „lipsa mijloacelor
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iuţi de comunicaţie spărie de la călătorie pe toţi aceia cărora timpul le este
mai scump decît banul“. Nevoia de a cunoaşte mereu lcururi şi locuri noi
este hrănită la el şi cu aceea de a-şi informa exact cititorii.
Scriitorul e preocupat de asemenea de modul în care se manifestă
sentimentul naţional, ca şi de tot ceea ce-i aduce aminte de ţara sa şi de
realităţile ei. Remarcă astfel în muzeul de la Pesta un tablou înfăţişînd „o
moară de lîngă Sibiu, de la care, nu în mare depărtare, nişte români
strîngea la fîn; o altă icoană înfăţoşa un mărginean bătrîn care-şi ducea
calul de frîu; dindărătul lui o fată „ într-a cărei fiinţă multe graţii era
concentrate „ ajutată a se sui pre cal de un june, care, cu o zîmbire dulce
care-l fericea, căuta la modesta nimfă. Deşi n-au fost zisele imagini cele
mai de frunte, totuşi pentru mine numai acestea au fost cele mai
interesante, fiindcă înfăţişa persoane din naţiunea mea“.
Cu acelaşi prilej nu poate să nu observe noua orientare a tinerimii
maghiare, pătrunsă de ideile dragostei pentru ţara ei şi chiar o generaţie
de scriitori puternic convertită la sentimentul naţional.
„Ce ţine de viaţa de aici, aceasta e destul de veselă, oamenii sunt
amicali şi domnind aici libertatea cea într-o ţară constituţională cuvenită,
o energie şi erumpere a afecturilor se arată în tot locul. Tinerimea e
pătrunsă de simţămîntul naţionalităţii, în toate vorbele ei se arată un piept
înfocat. Această învăpăiere de naţionalism nu fierbe numai în tinerime, ci
în fiecare scriitoriu, căci poetul maghiar cînd bate coardele lirei sale
atinge deodată şi coardele inimei şi insuflă într-însa un spirit naţional.
Orătoriului şi oricărui scriitoriu nu i se pare mai scumpă deregătorie şi tot
mai dulce fericiunea decît a aţîţa în toţi amoarea de năciune. Şi, întradevăr, dacă o învăpăiare şi o energie nu domneşte în piepturile noastre
spre înfiinţarea oricărui lucru şi puterile noastre nu se simt nevoite şi
înfrumuseţate de aceste două daruri cereşti, atunci toată flacăra din
piepturile noastre ca între nişte lemne umede se va potoli“.
Ca şi Dinicu Golescu, Bariţ nu poate observa fără să cugete, şi să
cugete fără a face o comparaţie cu lucrurile de acasă, acolo unde ar fi
dorit să transplanteze tot ceea ce e bun şi frumos. De aceea scrie el mai
departe:
„Trecînd de la cugetările acestea fac o întrebare: oare află-se şi în
scriptele române ceva spirit naţional, oare tinerimea română (căci cu
bărbaţi încă n-am treabă) ţinteşte la naţionalitate şi la limbă, ca la o stea
de la a cărei lucire atîrnă existenţa naţiunei române? Îmi răspunz însumi:
trup fără viaţă se află pretutindene. Orăciuni, zise în Mic bucvar, ca şi
cînd ar fi făcute de un degenerat din Siberia, versuri ca nişte mere
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pădureţe, cu o limbă scîlciată, cuvintele, parte sîrbeşti, parte de un frînc
sau italian românizat croite. Ah! Destul am dormit! Destul, ba prea mult!,
am fost uneltele intereselor străine! Treziţi-vă, dară, ieşiţi din lăuntrul cel
întunecat deschide-ţi-vă cămările inimei şi lăsaţi să intre într-însele o
scînteie dumnezeiască, de care încălziţi şi pătrunşi, vorbiţi şi lucraţi cu
zel, cu foc şi energie, pentru că ştiut e că lacrămi storc, bucuria e
lipcioasă şi spiritul deşteaptă spirit...“
De astfel de îndemnuri sunt pline notele sale de călătorie la Pesta. În
scrisoarea datată „Peştea, 6 august 1845“ vorbeşte de lipsa de inspiraţie
care l-ar fi cuprins pe „naia cu abur“, când mîna-i stătea nemişcată, deşi
voia să-şi alunge urîtul. Doar gîndul la patria sa l-a scos din torpoare şi
îndemnul a venit de la sine: „Frate! Şi fraţilor! De vă învăpăiază
piepturile de amoarea ce adevărată a binelui public, întăriţi-vă cu căldură,
spuneţi adevărul şi nu mai tremuraţi şi de umbre; cei de o părere întindeţi
mîna unul altuia şi aşa cu securitate poteţi aştepta ajutoriul ceresc. Viniva doară un timp cînd între baterile inimei noastre cele fierbinţi, vom
privi la pratele curăţite de noroi“.
Sînt cuvinte care reflectă, credem, în cel mai înalt grad concepţia
patriotică şi civică a autorului, ideile înaintate ce prezidează reflecţiile lui
de călătorie, făcînd din aceste însemnări un mod esenţial de a fi al
scriitorului şi omului de cultură, în care curajul opiniilor se împleteşte în
mod desăvîrşit cu dragostea imensă de ţară, cu datoria de a arăta şi a
biciui relele, venită din partea unui om al vremurilor noi, pe care le
anunţă şi pentru împlinirea cărora năzuieşte.
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Români autohtoni şi „proveniţi“
în Ungaria
Emilia MARTIN

Native Romanians and New-comers
in Hungary
Abstract
The paper presents the Romanians born on the present day
Hungarian territory in contrast with the Romanians that settled there in
the last decades. There are some differences among them concerning the
language used, the customs and traditions, as well as the attitude and
relations with the Hungarian state and the Romanians from Romania.
Their particularities are analyzed based on fieldwork in Micherechi.
Populaţia românească din Ungaria este compusă din mai multe
straturi. Există pe de o parte comunităţile româneşti izolate, în localităţile
din estul Ungariei. În urma schimbărilor politice din ultimele decenii însă
s-a transferat în Ungaria o populaţie românească numeroasă, fapt care a
început să aibă influenţă hotărîtoare asupra vieţii culturale a românilor
din Ungaria. Apariţia românilor precum şi a ungurilor vorbitori de limba
română are numeroase consecinţe. 1
Evenimentele istorice bine cunoscute, atmosfera politică de după
trasarea graniţei au avut efecte negative în imaginea formată despre
românii rămaşi după reîmpărţirea teritorială în afara frontierelor
României. Probabil din motive politice şi datorită numărului redus al
românilor din Ungaria, ţara-limbă nu a mai luat în consideraţie existenţa
acestor comunităţi româneşti, ajunse din punct de vedere etnic în situaţie
dificilă. În mediu unguresc, rupţi de majoritatea românească, fără
intelectuali, cu biserici vacante şi şcoli maghiarizate românii din Ungaria
au încercat să supravieţuiască, şi în măsura în care se putea, să-şi
construiască o identitate.
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Românii din Ungaria nu au aparţinut niciodată statului român, astfel
şi-au construit identitatea pe limbă, religie şi tradiţii, autoidentificîndu-se
prin diferenţa faţă de românii din România, încercînd în continuu să-şi
păstreze particularităţile.2
În procesul de asimilare a românilor din Ungaria, pe lîngă
răspunderea lor proprie este indiscutabilă şi cea a statului maghiar, dar şi
a României, care pînă în ultimele decenii nu a căutat mijloace pentru a
sprijini românii din Ungaria în menţinerea lor etnică şi culturală.
Imaginea României, precum şi relaţiile dintre cele două ţări au influenţat
mereu situaţia românilor din Ungaria. În procesul de asimilare cu
siguranţă a avut un rol deosebit şi factorul psihologic.
În privinţa păstrării identităţii situaţia comunităţilor româneşti
autohtone diferă de la o localitate la alta. Dat fiindcă viaţa lor s-a
desfăşurat potrivit condiţiilor istorico-sociale ale localităţii respective,
comunităţile româneşti se află în faze diferite în ceea ce priveşte
cunoaşterea limbii materne şi procesul de asimilare.3
Românii şi-au menţinut identitatea timp mai îndelungat în
localităţile cu populaţie mixtă din judeţul Bichiş, unde coabitează cu
unguri, sîrbi, nemţi, slovaci şi ţigani. Oraşul Giula este şi azi centrul
cultural al românilor din ţară, instituţiile centrale care se află aici au atras
intelectuali din toate localităţile. În ultimii ani a crescut şi numărul
românilor din Budapesta şi Seghedin, oraşe în care intelectualitatea
românească începe să-şi creeze posibilităţi noi pentru a putea forma
comunităţi după criterii etnice.
În ultimele decenii se observă o migraţie, în urma căreia a crescut
numărul românilor care s-au mutat în Ungaria temporar sau definitiv ori
prin căsătorie, ori găsindu-şi posibilitate de muncă sau continuîndu-şi
studiile superioare aici. Transferarea, integrarea acestora produce
dificultăţi atît pentru ei, cît şi pentru comunităţile cu rădăcini comune
existente pe aceste plaiuri de acum sute de ani, care sînt în faze diferite de
asimilare. Evident că românii care sosesc din diferitele zone ale României
vorbesc limba română standard, au cunoştinţe mai temeinice despre
cultura românească. În schimb românii din Ungaria, pentru a se menţine
etnic şi pentru a-şi păstra limba şi tradiţiile, se pot baza doar pe
elementele vieţii tradiţionale, pe cunoştinţele însuşite la şcoală despre
cultura românească şi influenţele culturale ale mediului maghiar, în care
au existat.
Este vorba deci despre o populaţie românească compusă din două
grupuri purtătoare de semne distinctive, diferenţiate pe baza locurilor de
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unde se trag. În contactele româno-române se prezintă însă o mare
diferenţă la nivelul intelectualilor şi cel al oamenilor care s-au stabilit în
mediu rural.
La nivelul elitelor sînt caracteristice tensiunile intraetnice între
românii autohtoni şi cei veniţi.
Intelectualii români născuţi în Ungaria, de mai multe decenii fac
eforturi pentru a supravieţui, a-şi păstra religia, tradiţiile şi limba, pentru
a structura un învăţămînt românesc potrivit necesităţilor şi posibilităţilor,
convinşi că aceştia sînt factorii cei mai importanţi în menţinerea etnică a
comunităţii. Fac parte din comunitatea românească din Ungaria, se
cunosc între ei, sînt conştienţi de toate motivele (istorice, sociale şi
psihologice) în urma cărora s-a produs situaţia în care se află azi
minoritatea românescă, simt responsabilitatea în păstrarea unităţii şi a
particularităţilor comune. Mentalitatea românilor autohtoni însă este greu
de înţeles pentru intelectualii români din România stabiliţi în Ungaria în
ultimele decenii.
Printre primii care s-au transferat în Ungaria se află preoţii misionari
care deja sînt acceptaţi de către comunităţile bisericeşti şi cele locale.
Mulţi dintre profesori şi-au găsit locuri de muncă în şcolile generale, la
singurul liceu românesc, la catedrele de română şi în diferite instituţii
culturale. Pe baza legii pentru minorităţi criticată de nenumărate ori de
naţionalităţile din ţară, aproape în fiecare autoguvernare locală şi chiar şi
în autoguvernarea pe ţară sînt prezenţi români nou veniţi. Mulţi dintre ei
însă nu cunosc realitatea, nu ştiu, unii chiar nici nu vor să ştie nimic
despre problemele legate de românii din Ungaria. Nu se ştie despre ei
cine sînt, de unde au venit, ce fel de preocupări au sau au avut, ce scopuri
au, ce vor să facă.
În mediul rural situaţia este cu totul diferită. De exemplu în
localităţile cu populaţie românească unde procesul de asimilare este
înaintat sînt consideraţi adevăraţi români chiar aceia (fie ei români sau
unguri de origine) care au venit din România prin anii 1980-90 şi s-au
stabilit în localitate.4 Argumentul principal al localnicilor este ca ei sînt
români, deoarece ei vorbesc româneşte, ceea ce dovedeşte că pentru
românii băştinaşi cunoaşterea şi folosirea limbii este considerat cel mai
important element al apartenenţei etnice.
Un alt exemplu este localitatea Micherechi,5 cunoscută ca singura
localitate cu populaţie pur românească din Ungaria, unde fiecare dintre
locuitori cunoaşte graiul local. Ca a doua trăsătură caracteristică
localităţii putem aminti faptul, că aproape singura sursă de existenţă este
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cultivarea plantelor în sere, căreia, începînd cu anii 1960, i se datoreşte
îmbunătăţirea nivelului de trai pentru populaţia întreagă.
Numele localităţii a ajuns să fie cunoscut în Ungaria prin dansurile
tradiţionale puse pe scenă în coregrafii variate. Dansurile româneşti din
Micherechi nu aparţin numai repertoriului echipei de dansuri din loc
întemeiată în anii 1940, ci sînt răspîndite de diferite ansambluri
profesionale, ajungînd la un renume naţional. Comuna Micherechi este
acea localitate care din anii 1960 stă în centrul cercetărilor româneşti din
Ungaria, fiind considerată – cu toate trăsăturile caracteristice locului şi
etniei – o adevărată curiozitate.
Componenţa populaţiei prezintă o imagine interesantă. În ceea ce
priveşte românii „băştinaşi“ din Micherechi, angajarea lor la muncă în
regiuni îndepărtate prin anii 1960, precum şi continuarea studiilor în afara
satului au avut drept rezultat legarea căsătoriilor mixte, în urma cărora au
ajuns în localitate şi indivizi unguri. În ciuda endogamiei etnice
caracteristică încă şi la mijlocul secolului 20, acei puţini unguri, care s-au
stabilit în localitate, au primit respectul cuvenit (vorbeau cu ei ungureşte,
le cereau sfaturile, îi tratau ca pe domni) în caz că s-au integrat şi nu s-au
abătut de la legile nescrise ale comunităţii. Cu totul alta era situaţia
ţiganilor puţini la număr şi vorbitori de limba română. Deşi ţiganii nu
erau dispreţuiţi, nu se căsătoreau cu ei fiindcă cunoşteau clar diferenţele
în ceea ce priveşte comportarea, mentalitatea, atitudinea, care deosebeşte
cumunitatea ţiganilor de cea a românilor.6
După Cel de-al II-lea Război Mondial o scurtă perioadă de timp a
fost posibilă trecerea graniţei fără nicio problemă, astfel în această
perioadă feciorii din sat şi-au adus neveste din România, mai ales din
satul Ciumeghi. Localnicii evidenţiază şi în zilele noastre persoanele care
au ajuns în sat prin căsătorie în această perioadă ca nefiind originare din
Micherechi.7
În Micherechi pe lîngă românii originari, creşte treptat numărul
românilor, care s-au mutat în ultimii cîţiva ani în localitate prin căsătorie,
sau găsindu-şi posibilitate de muncă. Evident că aceştia au o influenţă
incontestabilă asupra imaginii etnoculturale a comunităţii şi a procesului
de evoluare a limbii materne.
În cele ce urmează voi încerca să prezint foarte sumar situaţia de azi
a românilor din Micherechi, mai precis relaţiile intraetnice între românii
băştinaşi şi cei nou veniţi.
Românii nou veniţi în Micherechi sînt originari din Bihor, din Banat
şi din Moldova. La ora actuală 5% din efectivul localităţii o formează
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românii stabiliţi aici în ultimele două decenii.8 Cei mai mulţi dintre ei au
venit în Ungaria să-şi caute posibilităţi de muncă, însă nu ştiau nimic
ungureşte. Abia în Ungaria au aflat că există aici un sat românesc. În
primii ani, pentru angajarea lucrătorilor care veneau să lucreze temporar
în serele micherechenilor se utiliza expresia de: are rămân, ceea ce este
interesant într-o localitate românească. Această diferenţiere între român şi
micherechean dovedeşte clar că pentru românii din Ungaria, inclusiv
pentru cei din Micherechi identitatea locală este mai puternică decît cea
etnică. Al doilea motiv pentru care au ales acest sat a fost că credincioşii
aparţinători cultelor neoprotestante (baptişti şi mai ales penticostali) şi-au
creat legături cu comunităţi frăţeşti din România. Tinerii din România sau căsătorit cu româncele din sat de aceeaşi religie, s-au integrat în
familie şi au început să fie acceptaţi de comunitatea religioasă, iar mai
tîrziu de săteni. Sînt însă indivizi care au ajuns aici din întîmplare. Unul
dintre ei de exemplu a lucrat în Rădăuţi în una din cele mai moderne
autoservisuri din Moldova. A venit în Ungaria nu cu gînd de însurătoare,
nu cu gîndul să rămână, ci doar să-şi cumpere o Dacie.
Ceea ce îi caracterizează pe românii nou veniţi este că au familii
mari cu numeroşi copii. Pentru a se integra mai uşor, unii dintre ei au
preluat numele de familie ale nevestelor lor şi aşa şi-au botezat şi copiii.
În ce priveşte motivele plecării din România şi statutul lor aici, în altă
ţară, au mărturisit următoarele:
„Indiferent ca 30-40-50 de ani trăieşti într-o localitate. Dacă eşti
venit, eşti venit. Străin. Simplu. Eu nu sînt înrădăcinat aici cu nimic. Mă
simt acasă-n România. Cred într-o schimbare în România. Nu am
cetăţenie maghiară. Că dacă ai cetăţenie maghiară, mintea tot aceea-i.
Ce se întîmplă dacă am paşaport albastru; Tot român sînt.“9
„Io-s venit. Cu un picior aici cu un picior în România. Cam aşa este
situaţia noastră acuma. Sunt printre ultimii care au venit în Micherechi.
Noi suntem mulţumiţi cu traiul de aici. Noi practic din România pentru
două motive am plecat. Odată sărăcia. Şi în al doilea rînd oamenii sunt
mai paşnici, mai liniştiţi aici. Am venit în Ungaria pentru că vrem să
supravieţuim. Cînd am venit eram preocupat de a evada din sărăcie.
Cînd am văzut că asta este o comună românească, am zis că: aici. Chiar
dacă în principiu poate că ne vom trage la Szeged unde lucrează nevastămea, casa asta rămâne şi aici voi veni la pensie. Asta este o comuna ca-n
poveşti. Am realizat ce înseamnă comfortul psihic. Dacă trăieşti într-o
comună frumoasă şi asupra ta este o influenţă pozitivă. Nu mi-am dorit
să plec departe de ţară. Dacă plec prea departe de ţară, uit de
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Dumnezeu. Dacă rămîn în ţară nu pot supravieţui. Mi-am găsit un loc
unde pot supravieţui.“10
Pe românii din Micherechi în prima fază i-a surprins situaţia nouă.
În privinţa Micherechiului este vorba de o comunitate închegată a cărei
membri se cunosc între ei pînă la a treia generaţie, mai ales după porecle.
La înterbarea „D-acui eşti“ fiecare micherechean ştie să răspundă. Noii
veniţi sînt numiţi după nevestele lor, de exemplu: „rămânu ăla care stă
cu Magdi“. În schimb copiii lor sînt deja pomeniţi după numele tatălui, ei
sînt deci „a lu Ilie“. Fiind născuţi deja aici, au un statut mult mai sigur,
mai stabil în comunitate. Micherechenii se adresează românilor veniţi în
funcţie de poziţia din care îi cunosc (frate, domnule), dar cei mai
apropiaţi le zic pe nume.
Din interviurile realizate cu românii stabiliţi în localitate reiese clar
şi părerea lor despre românii din sat, pe care-i consideră sîrguincioşi,
primitori şi toleranţi. Nu prea i-au auzit înjurînd, niciodată nu i-au văzut
bătîndu-se. Le-au ajutat mult la început ca să-şi poată construi propriile
vieţi ale căror bază este casa. Ca să fie percepuţi ca oameni serioşi,
fiecare dintre cei veniţi şi-a cumpărat sau şi-a construit casă în localitate.
Cea mai mare problemă de adaptare pentru cei din România a fost
curăţenia, disciplina micherechenilor. Aici toată lumea îşi face curăţenie
în casă, în grădină şi în curte. Chiar şi în sere cînd termină cu munca.
„Sînt foarte mulţi oameni înstăriţi. Oamenii de aicea însă prea puţin
lucră pentru suflet. Sînt legaţi de sere, de folii. Sera este un loc de muncă
care permanent cere eforturi de la ei.“11
Românii stabiliţi aici s-au obişnuit cu greu cu completarea formelor
de salut cu anumite întrebări şi răspunsuri obligatorii la întîlnire (de
exemplu: Vii? Meri? D-ande-ai fost? Ce mai faci? Mai lucri? Aice
sînteţ?).
„Toţi se cunosc unu cu altu. Mai meri? Mai vii? Io nu eram obişnuit
cu lucru ăsta. Aveau pretenţii de la mine. Nu am vrut să-i jignesc, să-i
supăr.“12 Românii originari consideră printre cele mai pozitive însuşiri
ale românilor stabiliţi aici faptul că uşor au preluat acest mod de
comunicare care este caracteristic comunităţilor româneşti, fiind chiar o
formă de a exprima că fac parte din aceeaşi comunitate.
Celor veniţi de la început li s-a părut ciudat graiul de aici, limba
micherecheană vorbită jumătate româneşte jumătate ungureşte în funcţie
de cum îi vine mai uşor vorbitorului. Propoziţiile de genul Prinde dă drod
şi du-te pînă-n vigu sau Gyere menjunk cătă casă au însemnat o surpriză
pentru ei, deoarece nu le înţelegeau.
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„Aici la poftim se spune placă. M-am gîndit la placă de beton.“
„Românii de aici gîndesc în româneşte, dar folosesc cuvinte
ungureşti.“
„Omul trăieşte în Ungaria, e român. Îşi îmbină cele două elemente
fără să fie stresat de ele.“13
Pentru a se înţelege reciproc, românii veniţi încep să vorbească cu
un vocabular mai simplu, chiar însuşesc cuvinte, expresii folosite în
graiul local. În schimb mulţi le interzic copiilor lor folosirea acestor
cuvinte necunoscute în limba „curată“ românească.
În ce priveşte mentalitatea românilor din Micherechi, atitudinea lor
faţă de limba strămoşească şi de faptul că sînt români se poate observa
mai ales în mediu unguresc. În sat spun că sînt români, însă de exemplu
la piaţa din Budapesta unde îşi duc marfa, nu vor să vorbească româneşte.
Lucru ciudat însă că românii care au venit din România în mediu străin
nu vor să recunoască că sînt români.
Formulîndu-şi părerile despre românii noi veniţi, micherechenii
spun următoarele: toţi sînt harnici, au familii mari, sînt religioşi, nu sînt
băutori, vorbesc în casă şi cu copiii lor româneşte, fiecare dintre ei are
casa lui, sînt buni gospodari, se pricep la toate (sau şi dacă nu se pricep,
se angajază şi fac), s-au acomodat regulilor nescrise ale comunităţii, şi-au
format prietenii, s-au integrat. În ultimii cîţiva ani au început să angajeze
şi ei în serele lor români veniţi din România.14
Părerea românilor noi veniţi despre identitate, limbă şi relaţiile cu
România o redăm prin vorbele unui profesor de religie, singurul
intelectual stabilit în Micherechi după 1989.
„Mulţi români s-au declarat maghiari la recensămînt. Nu că le-au
impus. Ştiu asta din gura lor. Pentru micherecheni legătura cu românii
din România, mai precis cu statul român nu are nicio importanţă. Bunicii
aproape că nu ştiau ungureşte, tinerii abia vorbesc româneşte. Dar sînt
români în sufletele lor. De ce s-au declarat unguri, nu înţeleg.
Statul român pentru românii din Ungaria nu face nimic. Se rezumă
la vorbe, la cuvinte şi la cîteva spectacole. La ora actuală nu ştiu ce ar
mai putea să facă România pentru românii din Ungaria. După atîta
pauză de inactivitate. Oamenii şi-au făcut rostul lor pe partea maghiară.
Cred că ei nici nu mai aşteaptă. Ei încep să se simtă maghiari.“15
Am încercat să prezint doar foarte sumar cîteva aspecte ale relaţiilor
intraetnice îndeosebi pe baza interviurilor înregistrate în satul Micherechi.
Situaţia acestor două grupuri româneşti este cu totul diferită din toate
punctele de vedere, ceea ce are influenţă asupra raportului dintre ele.
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Relaţia intraetnică creată în urma migraţiei din ultimii ani, este o
problemă foarte complicată, prelucrarea căreia va necesita în viitor
analize statistice, antropologice şi sociologice.
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Prezenţe ruseşti în zona Voronei,
jud. Botoşani
Paul CROITORU

Russians in Vorona Area,
Botoşani County
Abstract
This paper comments upon certain elements of Slavic origin on the
territory of nowadays Vorona, a county in Botosani district. The author analyses
three aspects that inovolve Slavic elements, aspects that belong to the local
cultural and religious life.
The first aspect refers to the county name, which, certainly is of Slavic
origin. There have been many opinions about the origin of the name, but most
likely the locality name was taken after the river that croses it: Vorona or
Voronca.
The second aspect deals with the local education. It seems that Chiscovata
village, that belongs to Vorona, founded at the beginning of the 19th century, had
been inhabited only by Russians. Few reports from the archives of the Education
Ministry prove the fact that the schoolteacher C. Cernescu had been teaching 89
Russian children, of both sexes, to speak the Romanian language, from 1887 to
1888. Unfortunately, the didactic methods succesfully used by him to do that,
over one single year, have remained unknown.
The third problem analyses the presence of Russian monks at Vorona
Monastery and their role within the local cultural and religious life. These ones
are considered to be the founders of the monastery. They also took part in the
process of translating and copying the manuscripts.
The presence of the Slavic elements in Vorona region is doubtless even if
they have been assimilated later on. The only traces that have remained until
nowadays are: family names and geographic names.

Vorona se numără printre cele mai mari comune din nordul
Moldovei, ca număr de locuitori (aproximativ 8 200) şi în acelaşi timp
una din cele mai vechi aşezări din ţară.
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Dovezile arheologice atestă o locuire neîntreruptă pe acest teritoriu
încă din epipaleolitic. Cea mai importantă descoperire pentru epoca
pietrei este aşezarea tardemaziană din localitatea Icuşeni. În vatra satului
Vorona Nouă s-a descoperit o cultură aparţinând epocii bronzului. De
asemenea, tot pe teritoriul satului Icuşeni s-a descoperit o aşezare din care
au fost culese fragmente de ceramică aparţinând epocii fierului,
începutului epocii migraţiilor şi perioadei feudalismului târziu.
Prima atestare documentară a toponimului Vorona datează din 7
ianuarie 1403, când Alexandru cel Bun dăruieşte Episcopiei Moldovei
satul Avereşti la Suceava şi Hreaţca, danie întărită cu,,credinţa panului
Ion cel Bătrân de la Vorona“.
Mihai Creangă, într-un frumos reportaj publicat în revista Romania
pitorească, scria despre această comună că este «grea de istorie».
Revenind la tema simpozionului dorim să prezentăm trei aspecte
legate de prezenţa unor elemente de origine slavă pe teritoriul actual al
comunei.
Primul aspect ar fi legat chiar de numele Voronei, toponim cu
etimologie slavă. În prezent circulă trei variante în legătură cu denumirea
localităţii botoşănene. Istoricul Mihai Costăchescu, în primul volum al
lucrării Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, afirma că
„numele este în legătură cu slavul ворона, cioară. Este poate de pe
vremea slavilor“.1
A doua părere este exprimată de preotul Scarlat Porcescu în
monografia mănăstirii Vorona: „numele Vorona vine de la voronica, o
plantă care, probabil, creştea în regiune“.2
Cea de-a treia variantă aparţine profesorului C-tin Rusu care
subliniază că originea numelui e într-adevăr slavă şi ar însemna, prin
extensie, negru, întunecat şi provine fie de la culoarea pădurilor bătrâne,
fie de la aspectul pârâului Vorona.3
Originea numelui rămâne în discuţie. Locuitorii de azi ai zonei nu
cunosc nici o plantă cu numele „voronica“; documentele vremii nu
menţionează nici un stăpânitor care să fi dat numele său aşezării rurale;
cuvântul slav ворона/cioară/corb nu este reprezentativ, deoarece în
arealul localităţii nu există un număr exagerat de astfel de păsări.
1 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. I, Iaşi, 1931, p.
370.
2 S. Porcescu, Mănăstirea Vorona, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1989, p. 10.
3 C. Rusu, Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona, în Hierasus, vol. VII-VIII, 1989, p.
421-422.
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Profesorul Mihai Gicoveanu aduce lămuriri, insistând pe etimologia
hidronimului „Voronca“. El explică originea slavă a termenului care
înseamnă „tăietură, ruptură de mal, pâlnie“, concluzionând că numele
localităţii a fost împrumutat de la apa care o traversează, ce a creat o vale
sinuoasă, cu multe adâncituri şi crestături.1
Cercetând câteva dosare de documente din Fondul Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice aflate la Arhivele Naţionale Bucureşti,
am descoperit mai multe acte ce oferă informaţii despre activitatea unui
bun învăţător, precum şi despre componenţa etnică a satului Chiscovata,
aparţinând comunei Vorona, la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Primul document este raportul nr. 325/23 octombrie 1887 al
revizorului şcolar al Circumscripţiei Botoşani-Dorohoi către Ministerul
Instrucţiunii Publice, prin care erau propuse diverse numiri şi permutări
de învăţători în cadrul Circumscripţiei.2 Revizorul şcolar concluziona:
„Vă spun în consecinţă, domnule Ministru, că Dl. I. Gheorghiu
insistă pentru şcoala de gradul I din Chiscovata, comuna Poiana-Lungă,
plasa Siret, cu toate acestea sunt de părere a i se încredinţa şcoala din
Deleni pentru că este bună şcoală, şi la Chiscovata se află Dl. C.
Cernescu, un vechi învăţător, care prin metoda şi experienţa sa este mai
în stare a-şi îndeplini chemarea în mijlocul populaţiunei rusniace
(subl.n.) din acea cotună“.3
Al doilea document este o petiţie semnată de însuşi învăţătorul
C.Cernescu, datată 5 septembrie 1888:
„Subsemnatul Costache Cernescu actual învăţător la şcoala statului
gradul I cotuna Chiscovata, comuna Poiana-Lungă, plasa Siret, judeţul
Botoşani, am respectul a vă înainta alăturatele certificate şi decrete
constatatoare de numire şi timpul cât am servit în funcţiunea de învăţător
cu titlu provizoriu, şi în urma unei suferinţe de grea boală ce am avut
nepermiţându-mi starea sănătăţii am întrerupt funcţiunea un timp şi după
curarisire nefiindu-mi alt destin am cerut prin Revizoratul din Botoşani a
mi se da locul ce-l ocupasem şi fiind ocupat m-a numit ca suplinitor la
această şcoală ce s-au înfiinţat din nou în 1887 fiind toţi locuitorii zisei
cotune ruşi (subl.n.) unde prin metodele ce am întrebuinţat am reuşit a
îndepărta vorbirea limbii ruseşti la o populaţiune de 89 copii de ambe
sexe. Şi văzând că concursul ce are să se ţină la 1 sept. c. s-a amânat şi
Mihai Gicoveanu, Pagini de cultură botoşăneană. Vorona, Vorona, 2002, p. 12.
Arh. Naţ. Buc., Fond MCIP, dosar 3916/1887, fila 145.
3 Ibidem, fila 148.
1
2
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posedând titlul precum şi vechime aproape 11 ani împliniţi numai la
şcolile statului afară de ale comunelor înainte de organizarea şcolilor am
respectul Dle Ministru a vă ruga să binevoiţi a mă numi provizor în
această funcţiune trecându-mă şi la gradaţiunea cuvenită […]“.1
Din documentele expuse mai sus reiese faptul că în anii 1887 – 1888
toţi locuitorii cotunei Chiscovata erau ruşi. Se pare că satul a fost înfiinţat
la începutul sec. al XIX-lea din oameni scutiţi de dări şi aflaţi în slujba
călugărilor. Învăţătorul C.Cernescu are meritul de a fi reuşit (prin metode
care, din păcate, nu ne sunt cunoscute) în decursul unui an de zile a învăţa
un număr de 89 copii de ambele sexe să vorbească limba română.
Cercetările ulterioare vor confirma sau infirma ipoteza potrivit căreia
satul Chiscovata a fost întemeiat de o populaţie de origine slavă.
Schitul Vorona a fost întemeiat la mijlocul sec. al XVIII-lea cu
călugări ruşi, perioadă ce se suprapune peste etapa de prigoană maximă
îndreptată împotriva monahismului rusesc de către Ecaterina a II-a,
împărăteasă a Rusiei.
Începând din secolul al XVII-lea, mănăstirea Vorona a polarizat
viaţa culturală a zonei. Marele istoric Nicolae Iorga o numea „o
mănăstire de cărturari“, şi asta nu fără temei, deoarece şi aici ca şi la
Neamţ se făceau numeroase traduceri, manuscrise cu o grafie impecabilă,
sculpturi, miniaturi etc..
Al. Simionescu scria, în anul 1922, în monografia dedicată
mănăstirii Vorona, că aproximativ la mijlocul secolului al XVIII-lea
călugării au mai cumpărat o parte din moşia pe care se afla mănăstirea
„de la Radu şi surorile lui Maria şi Anita cu 70 lei pe cari i-au agonisit
din vânzarea a <nişte cărţi de ale lor>“. Acest lucru ne demonstrează că
la Vorona exista o şcoală de copişti şi traducători care prin vânzarea
cărţilor puteau agonisi bani chiar şi pentru cumpărarea unor moşii.
La începutul secolului al XIX-lea călugarul rus Partenie călătoreşte
prin Moldova, ocazie cu care trece şi pe la mănăstirea Vorona. El descrie
mănăstirea şi viaţa de obşte ce se desfăşura pe atunci acolo. „Această
mănăstire cu viaţă de obşte, se află în Principatul Moldovei, cale ca de 2
ceasuri de oraşul Botoşani; e înconjurată de dealuri cu păduri mari;
aşezată în liniştit şi prea frumos loc, între două râuleţe; posedă multă
pădure şi loc pentru pâne, şi felurite alte grădini şi vie. Are şi două iazuri
mari cu peşte. Mănăstirea mai are şi multe vite şi stupi cu albine; nu e
bogată, dar are de toate cu îndestulare“. Regulile bisericeşti erau foarte
1

Arh. Naţ. Buc., Fond MCIP, dosar 4403/1888, fila 64.
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stricte: „Mâncarea e mai întotdeauna de post, după rânduielile
schimniceşti… Slujba bisericească se face la şir; citesc şi cântă domol,
cu evlavie şi foarte cu rânduială… În biserică cântă şi citesc în două
limbi: la strana dreaptă moldovenii pe moldoveneşte, la strana stângă
ruşii pe ruseşte. Hainele sunt ca la Sfântul Munte“.1
N. Iorga scria în Calendarul Neamului Romanesc din 1909:
„Vieţuitorii mănăstirii aveau sfânta datorie şi marea plăcere de a aşterne
pe hârtie slove de noi traduceri încât şi călugării vestitului stareţ Paisie
de la Neamţ (reformatorul monahismului românesc) şi cei din Banat şi
boierii din Botoşani sau alte personalităţi culturale veneau la Vorona să
vadă micile lor biblioteci“. De altfel, stareţul Paisie de la Neamţ a
întreţinut relaţii culturale strânse cu stareţii Onufrie şi Agaton de la
Vorona. În aceeaşi perioadă la mănăstire au trăit şi doi copişti de seamă:
Iroscimonahul Nicolae şi Schimodiaconul Timotei.
Al. Simionescu scrie că înainte de primul razboi mondial (prin
1915), când a vizitat mănaătirea, în biblioteca acesteia se aflau 404 cărţi
ruseşti şi greceşti, tiparite înainte de 1700 şi multe cărţi româneşti vechi
tipărite după anul 1800. De asemenea, se găseau şi câteva manuscrise
cum sunt: condici de pomelnice vechi ctitoreşti („măiestrit, în culori, cu
slovă veche cirilica şi împodobite bogat cu icoane şi diverse
ornamente“), copii dupa diferite scrieri, traduceri sau compuneri proprii.2
Din păcate, aşa cum scria N. Iorga în perioada interbelica, o parte
din biblioteca „s-a risipit de un vânt de ignoranţă şi de desmăţul
conducerilor egumeneşti care s-au succedat…, călugării ruşi fiind în
necontenită concurenţă cu cei moldoveni…“.
Din cele prezentate mai sus deducem implicarea monahilor de
origine rusă în viaţa culturală şi religioasă locală şi nu numai. Călugării
moldoveni convieţuiesc cu cei ruşi, traduc şi copie manuscrise împreună,
menţin relaţii cu ceilalţi călugări ruşi din ţară şi străinătate.
În concluzie se poate afirma că în zona comunei botoşănene Vorona
elementele slave/ruseşti au convieţuit cu elementele româneşti, fiind în
cele din urmă asimilate. În zilele noastre prezenţa rusească s-a păstrat
doar în rândul toponimelor şi numelor de familie.

1 Visarion Puiu, Din călătoriile ieromonahului rus Partenie prin Moldova în jumătatea întâia a
veacului al XIX-lea, Vălenii de Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1910, p. 18-23.
2 Al. H. Simionescu, Istoricul Mănăstirii Vorona, Botoşani, 1922, p. 39-49.
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Revistele die Karpathen (1907–
1914) şi Klingsor (1924–1939) în
căutarea străinului de lângă noi
Gudrun-Liane ITTU

Die Karpaten and Klingsor Journals
on Nearby Stranger
Abstract
The paper with the title “The journals Die Karpaten (1907–1914) and
Klingsor (1924–1939) on nearby stranger” aims to emphasize the importance of
two periodicals in the German language issued in Braşov, concerning the mutual
understanding between Transylvanian ethnic groups. The first journal tried to
familiarize its German readers with the Romanian culture. On this respect, the
second one did the same thing in a most elaborate way, having a thematic time–
table with such topics. In the 20’, Klingsor took part in a huge debate about the
Transylvanism as well as the Transylvanian soul, following the trend according
to which the Transylvanian inhabitants, despite the fact that they do not have the
same ethnic roots, being of Romanian, German, Hungarian origin etc., are
different from the inhabitants from the Southern and Eastern part of Romania,
from those of the Regat. It is importat to say that the Transylvanians – German,
Romanian or Hungarian – were invited by Klingsor to present their opinions
about the distinctive characteristics of their neighbours, which proved to be a
good method for a better mutual undestanding.

Revistele Die Karpathen şi Klingsor au avut o importanţă deosebită
pentru viaţa culturală a saşilor transilvăneni. Ambele au apărut la Braşov,
dar în contexte istorice diferite: Die Karpathen între 1907 şi până la
izbucnirea primului război mondial (1914), iar Klingsor din 1924 până la
izbucnirea celei de-a doua conflagraţii mondiale. Revistele, ale căror
editori au fost scriitorii Adolf Meschendörfer, respectiv Heinrich Zillich
pe de-o parte au dorit să familiarizeze cititorii cu noile curente literare şi
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cu noile stiluri din arta plastică, iar pe de altă parte s-au constituit în punţi
de legătură între germani şi celelalte etnii transilvănene.
Datorită importanţei lor, revistele au fost adesea analizate şi au făcut
obiectul de studiu a mai multor teze de doctorat, cele mai cunoscute fiind
teza lui Heinz Schullerus, Adolf Meschendörfers Siebenbürgische
Zeitschrift ´Die Karpathen´ 1907-1914, apărută în 1936, în Germania1, şi
cea a lui Horst Schuller-Anger Kontakt und Wirkung. Literarische
Tendenzen in der siebenbürgischen Kulturzeitschrift ‚Klingsor’2, apărută
la Bucureşti, în 19943.
Procesul de modernizare al societăţii săseseşti de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul sec. XX a cuprins, fireşte, şi domeniul
culturii. Interesul crescând pentru civilizaţii străine, dar şi pentru „străinul
de lângă noi“ – pentru cei cu care saşii îşi împăţeau teritoriul, dar care
vorbeau o altă limbă şi aparţineau unui alte religii – este, de asemenea, un
semn al modernităţii.
Spre deosebire de români şi de maghiari care, datorită aspiraţiilor
naţionale diferite, se aflau (mai ales în urma dualismului austro-ungar)
într-un conflict ireconciliabil, saşii se poziţionau, oarecum, în afara
acestuia. Locurile lor de origine erau prea îndepărtate pentru a putea
spera ca vreodată să aibă loc unirea acestea, iar statutul de minoritate sui
generis i-a făcut să înţelegă importanţa diplomaţiei iscusite în toate
situaţiile mai dificile. Astfel, au reuşit să se sustragă rigorilor legilor de
maghiarizare ale statului ungar, păstrându-şi sistemul de învăţământ şi
instituţiile culturale intacte. Această victorie le-a oferit intelectualilor saşi
liniştea necesară aplecării asupra domeniilor esteticului pur (literatură,
muzică, arte plastice), o preocupare care, de asemenea, era în ton cu
modernitatea europeană. Preocuparea pentru păstrarea unui înalt nivel
cultural devenise în perioada la care ne referim de-a dreptul obsesivă.
Obsesia supravieţuirii printr-o cultură superioară era legată de teama de
„a fi sufocaţi“ în oraşele lor de către alte etnii, adică de-a pierde
majoritatea numerică.

1 Heinz Schullerus, Adolf Meschendörfers Siebenbürgische Zeitschrift `Die Karpathen` 1907–1914,
Zeulenroda, 1936.
2 Horst Schuller Anger, Kontakt und Wirkung. Literarische Tendenzen in der siebenbürgischen
Kulturzeitschrift ´Klingsor´, Bucureşti, 1994.
3 Ambele lucrări dedică câte un capitol analizei literaturii române. La Schullerus este vorba despre
capitolul XIV, întitulat Rumänisches (p 118–123), iar la Schuller-Anger capitolul ‚Klingsor’ und die
Literatur der Rumänen (p. 129–146).
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Dacă la nivelul oamenilor de rând viaţă etniilor transilvănene în
oraşele multietnice se desfăşura mai mult în paralel şi ignorându-se
reciproc, întâlnirile dintre reprezentanţii intelectualităţii au fost destul de
frecvente. Între aceştia se instituise un climat de respect reciproc, fapt ce
poate fi probat prin numeroase exemple. Un loc în care erau posibile
asemenea întâlniri era revista Die Karpathen. Editorul acesteia, Adolf
Meschendörfer, era de părere că una dintre cele mai eficiente căi de a-l
cunoaşte pe celălalt este cunoaşterea literaturii sale, întrucât aceasta este
„expresia cea mai autentică a sufletului unui popor“. Fidel acestui
principiu, a încurajat publicarea de traduceri din lirica şi proza
românească. Răsfoind numerele revistei, vom întâlni poezii de Eminescu
şi proză scurtă de Vlahuţă, Delavrancea, Chiriţescu1. Trebuie remarcat
faptul că majoritatea traducerilor au fost realizate de intelectuali români,
cunoscători ai limbii germane. Alături de literatură română, revista Die
Karpathen a publicat şi proverbe şi zicători româneşti2 şi ele menite să
prezinte cititorilor germani un mod de a fi diferit de al lor.
Arta plastică constituia, de asemenea, o cale de pătrundere în
universul gândirii şi simţirii celuilalt. Conform acestei idei, Elie Miron
Cristea explica cititorilor revistei caracteristicile picturii bizantine şi le
prezenta un artist de excepţie, pe Octavian Smighelschi, cel care realizase
pictura catedralei mitropolitane din Sibiu, iar sub semnătura lui Octavian
Tăslăuanu a apărut un studiu despre Nicolae Grigorescu3. Ambele articole
au fost însoţite de reproduceri de bună calitate. Chiar dacă prezenţa
românească în revista Die Karpathen este mai redusă decât cea maghiară,
fenomen explicabil în contextul politic de dinaintea primului război
mondial, iniţiativa lui Meschendörfer a fost una meritorie.
Dacă în Die Karpathen „ceilalţi“, indiferent dacă este vorba despre
maghiari sau români, apar doar sporadic, Klingsor a avut un program mai
coerent, dedicând literaturii maghiare şi române numere tematice. A fost,
de asemenea, interesat de imaginea fiecăreia dintre etniile transilvănene
1 Mihai Eminescu, In den Winden, in den Wogen, în Die Karpathen, IX/1999, p. 257; Sonett, în
idem, p. 258; Alexandru Vlahuţă, Neujahr, în ibid, VII/1909, p. 197–199; B. Şt. Delavrancea,
Großvater, în ibid, XVI/1908, p. 495–498; I. M. Chiriţescu, Der Archivar, în ibid, XXIII/1911, p. 711–
717.
2 Rumänische Sprüche aus der Sammlung I. A. Zanne übersetzt von Dr. C. Lacea, în ibid,
XVI/1908, p. 494–495 şi IX/1909, p. 273.
3 Dr. Elias Miron Cristea, Byzantinische Malerei und O. Smighelschis Malerein in der
Hermannstädter rumänischen Kathedrale, în ibid., IX/1909, p. 271–273; Octavian Tăslăuanu,
Nikolaus Johann Grigorescu, în ibid, XVI/1908, p. 503–505.
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în ochii celeilalte şi a lansat o discuţie pe marginea unui concept la modă
transilvanism sau suflet transilvănean.
Literatura română, mai ales cea contemporană, a fost bine
reprezentată prin traduceri, recenzii şi studii referitoare la diferite genuri
literare. Astfel, numărul 11/1931 este dedicat în exclusivitate literaturii
române. Bogăţia materialului face imposibilă până şi simpla enumerare a
autorilor publicaţi. În ultimii ani de apariţie, revista a adoptat moda
naţionalistă a vremii, fiind, de altfel, în relaţii bune cu intelectualii grupaţi
în jurul revistei Gândirea.
Cercetătorul feomenului plastic va găsi în Klingsor multă informaţie
utilă nu numai pentru spaţiul transilvănean ci şi pentru celelalte provincii
româneşti.
Trebuie să ţinem seama de faptul că în 1924, la data apariţiei revistei
Klingsor, între Bucureşti şi noile provincii existau tensiuni serioase:
minorităţile transilvănene trăiau dezamăgirea nerespectării promisiunilor
care li se făcuseră la adunarea de la 1 decembrie de la Alba Iulia, iar
românii ardeleni erau frustraţi de hegemonia şi aroganţa funcţionarilor
„regăţeni“, incapabili să înţeleagă particularităţile unui mediu străin lor,
multietnic şi multicultural.
Pe fondul acestor frustrări şi neîmpliniri a apărut termenul de
transilvanism care trebuia să desemneze şi să sublinieze identitatea
comună a tuturor ardelenilor. Discuţia privind sufletul transilvănean a
atins apogeul în 1926, fiind purtată de-a lungul mai multor numere.
Identitatea comună a ardelenilor – susţineau adepţii teoriei – s-a format
prin convieţuirea îndelungată în acelaşi teritoriu, prin istoria comună şi,
nu în ultimul rând, prin forme de relief care au modelat conştiinţe şi
caractere. Deci, ardelenii, indiferent de etnia căreia îi aparţin, sunt mai
apropiaţi unii de alţii decât românii ardeleni de „regăţeni“. În numărul din
iunie 1926, episcopul unit dr. Ioan Lemeny, analizează „personalitatea
transilvăneană“, subliniind faptul că există mai mulţi factori care
contribuie la formarea sufletului şi enumeră: peisajul, clima, factorul
cultural şi politic. Chiar dacă nu respinge în totalitate ideea
transilvanismului, dr. Lemeny, dezamăgit de evoluţia vieţii politice şi
nemulţumit de marginalizarea vădită a românilor ardeleni, totuşi nu poate
accepta o identitate transilvăneană. De prea multe ori, susţine Lemeny,
etniile acestei provincii s-au aflat în tabere politice opuse. Or, tocmai
datorită acestor diferenţe, Transilvania a ratat şansa de a deveni o altă
Elveţie. Sufletul transilvănean a fost, fără îndoială, un concept politic
agreat în mai matre măsură de minorităţi decât de românii transilvăneni.
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În ceea ce priveşte prezentarea imaginii celuilalt, nu putem pune la
îndoială bunele intenţii ale editorilor revistei. Ei au acordat
reprezentanţilor tuturor etniilor posibilitatea de a se exprima despre
celelalte. Acest demers trebuia să ducă la o mai bună cunoaştere de sine,
la cunoaşterea celorlalţi, la corectarea trăsăturilor neagreate de vecini şi la
crearea armoniei între diferitele etnii.
Seria luărilor de cuvânt a fost deschisă de un intelectual sas, Ernst
Jekelius, acestuia revenindu-i sarcina de a se exprima despre românii
ardeleni. Într-o manieră poetică, autorul evocă timpul petrecut în satele de
munte cu oameni dârzi şi puternici, asemenea naturii în mijlocul căreia
trăiesc, harnici şi evlavioşi. Frumuseţea şi hărnicia femeilor nu a putut
trece neobservată. Jekelius a remarcat, de asemenea, frumuseţea şi
bogăţia folclorului românesc. Imaginea românului ardelean, creionată de
un intelectual sas, este una idilică, în acord cu clişeele timpului, după care
românii trăiau mai mult în mitologie decât în istorie1. Numărul din
octombrie găzduieşte un articol mai amplu, semnat de Heinrich Zillich şi
întitulat Was die Siebenbürger Sachsen von den Rumänen halten2, în
traducere liberă „Ce părere au saşii despre români“. Zillich face o
distincţie clară între românii din Ardeal şi cei de peste munţi. În ceea ce-i
priveşte pe cei dintâi, atâta vreme cât este vorba despre păstori şi
agricultori, sunt caracterizaţi prin trăsături dintre cele mai nobile. Pe
orăşenii români scriitorul sas îi împarte în două categorii: prima, extrem
de fină şi de cultă, iar cea de-a doua formată din inculţi, parveniţi şi
arivişti. Evident că celei de-a doua categorii îi aparţineau, în majoritatea
cazurilor, „regăţenii“. Zillich regretă faptul că, odată cu venirea acestora,
pentru care regulile sunt inexistente, iar legile făcute pentru a fi ocolite, a
avut de suferit imaginea românului în general în ochii saşilor.
În iunie 1926, un maghiar, dr. Ladislaus Rajka3 dă glas părerii
maghiarilor despre saşi, conştient fiind de dificultatea generalizărilor.
Începe cu imaginea pozitivă a saşilor, imagine căreia i se înscrie hărnicia,
buna organizare, cinstea, realizările ştiinţifice, dar detestă „inamiciţia“
acestora faţă de maghiari. Susţine că ar fi vorba despre o tară veche de
secole, începută odată cu sprijinirea habsburgilor de către saşi. Revoluţia
de la 1848 şi dualismul au venit numai să adâncească atitudinea ostilă
Ernst Jekelius, Siebenbürger Rumänen, în Klingsor, nr. 5, mai 1926, p. 183.
Heinrich Zillich, Was die Siebenbürger Sachsen von den Rumänen halten, în ibid, nr. 10, oct.
1926, p. 384–388.
3 Dr. Ladislaus Rajka, Was die Ungarn von den Siebenbürger Sachsen halten, în ibid., nr. 6, iunie
1926, p. 212-214.
1
2
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faţă de maghiari. Rajka sugerează că ar fi sosit timpul ca vechile
animozităţi să fie îngropate.
Numărul din septembrie găzduieşte „Părerile românilor ardeleni
despre saşi şi unguri“, păreri sintetizate de dr. Ioan Lemeny1. Episcopul
construieşte imaginea celor două etnii după următoarele calităţi, respectiv
criterii: etice, intelectuale, sociale, culturale, artistice, politice. Potrivit
acestei scale, îi consideră pe saşi harnici, cinstiţi, perseverenţi şi înzestraţi
cu o voinţă puternică. Din punct de vedere intelectual sunt greoi, dar
riguroşi, profunzi şi logici. Între ei sunt sociabili, fapt dovedit de numărul
mare de societăţi şi reuniuni de tot felul, dar sunt închişi faţă de alţii pe
care îi acceptă cu greu. În plan cultural, apreciază activitatea consecventă,
numărul mare de instituţii pe care le întreţin precum şi respectul faţă de
tradiţiile proprii. Consideră că ar avea aptitudini artistice ce se situează la
nivel mediu, dar datorită hărniciei şi perseverenţei obţin rezultate extraordinare. În domeniul politicii, apreciază prudenţa saşilor, remarcând
oportunismul lor, dar şi loialitatea faţă de statul în care trăiesc.
Maghiarii, judecaţi după aceeaşi schemă, se prezintă astfel: sunt mai
puţin cinstiţi decât saşii, mai puţin harnici şi perseverenţi, dar mai
deschişi. Capacităţile lor intelectuale sunt inferioare comparativ cu ale
saşilor, dar acolo unde există, ating niveluri foarte ridicate. Din punct de
vedere social sunt mai deschişi şi mai prietenoşi decât saşii. Viaţa lor
culturală suferă din cauza lipsei de organizare. Se constată, pe de-o parte,
un conservatorism exagerat, iar pe de altă parte, o mare receptivitate
pentru avangardism. În ciuda înzestrării cu un simţ artistic înnăscut,
realizările lor, de cele mai multe ori, sunt de nivel mediu. În politică sunt
lipsiţi de orientare, pendulând între un şovinism exacerbat şi indiferenţă
naţională, între orientări democratice şi ultrareacţionare.
Cele menţionate mai sus au fost doar câteva aspecte menite a
demonstra bunele intenţii şi de importanţa celor două reviste în ceea ce
priveşte cunoaşterea străinului de alături. Părerile exprimate de cei
chestionaţi trebuie, fireşte, judecate în contextul istoric în care au apărut,
dar unele clişee au supravieţiuit până în ziua de azi.

1 Dr. Ioan Lemeny, Was die Siebenbürger Rumänen von den Sachsen und Ungarn halten, în
ibidem, nr. 9, sept. 1926, p. 343-344.

216

Imaginea lumilor de dincolo în
mentalitatea românească
tradiţională
Emilia TOMESCU

The Romanian Traditional Image
of the Other Worlds
Abstract
The Romanian traditional image of the other worlds is based on the idea of
the net-stuctured space, a special kind of space with multiple levels of
existence.As a consequence, the traditional imagery deals with more outer
worlds of which the most famous are : The World of the Dead Spirits and The
World of the Fairy Tale.
The first is placed towards the west and can be reached only by those who
strictly follow the rules they are given, as spirits, during the last three days when
the dead body is kept in the house while being prepared for the funerals.The
road has the form of a spiral as the spirit goes straight forward and to the right
all the time.This world is full of beauty and sometimes a bit strange. The
newcomers are welcomed with torches and lots of food but also with a condition:
to forget all the dear ones who remained behind
The second outer world contains the archetypes of our collective
imagination. It is strange and comforting at the same time being placed in the
air, somewhere on the earth or even underground.There can be found the ideal
of the humankind: never-ending youth and everlasting life.

Pornim de la ideea fundamentală, bazată pe credinţa în nemurirea
sufletului şi păstrată de mentalitatea tradiţională, care imaginează viaţa ca
existând în universuri stratificate, într-un spaţiu special -spaţiu plasă- în
care timpul are calităţi speciale-diferite de cele ale timpului lumii noastreşi în care legile fizice cunoscute de noi sunt depăşite. Avem de a face,
astfel,cu două imagini diferite ce reflectă două lumi diferite de a noastră217

Lumea morţilor, a spiritelor plecate din dimensiunea noastră şi Lumea
miraculosului, a fantasticului din basm.
Lumea de dincolo de viaţa pământenilor reprezintă împărăţia spiritelor eliberate de trup, care îşi continuă existenţa în chip de om sau de
pasăre.
Cercetătorul Ion Ghinoiu vorbeşte despre Cartea românească a
morţilor-conturată de Cântecul zorilor, Cântecul bradului, cântecele de
priveghi,bocetele versificate-care poate fi considerată un echivalent al
Raiului creştin...Această lume spre care pleacă spiritele când îşi încheie
menirea în lumea de aici este situată de mentalul colectiv tradiţional
undeva spre soare-apune, astfel că cei vii –cei rămaşi în lumea de aiciprivesc spre răsărit, iar cei morţi –cei aflaţi în lumea de dincolo- privesc
spre apus. Momentul de îngropăciune era în vechime după-amiaza, când
soarele coboară spre apus.
Localizarea Lumii de dincolo la români este aceeaşi cu cea din
tradiţia vechilor egipteni, indieni sau greci ceea ce reflectă păstrarea până
astăzi a unui strat mentalitar arhaic.Drumul mitic al dalbului de pribeag
urmează sfaturi precise.Acest drum are o orientare precisă-orizontală, de
la est la vest şi totodată ascensională, de jos în sus-la indo-europeni şi
creştini. Ca urmare, în raport cu Pământul – Ţara de jos-Împărăţia
morţilor este Ţara de Sus.
Pentru a ajunge la destinaţie,călătorul spre cealaltă lume trebuie să
urmeze cu multă atenţie sfaturile primite. Se merge numai înainte şi la
dreapta, urmând o spirală-simbol universal al timpului-care se derulează
de la răsărit la apus şi care justifică poeticul nume primit în timp-Cărarea
fără sfârşit. De-a lungul drumului, sufletul trebuie să treacă prin diferite
încercări şi întâlnească mai multe personaje,cu funcţii diferite:
– reprezentări psihopompe (calul, cerbul, oaia neagră,
porumbelul, vulturul, pomul înflorit, bradul – două ipostaze ale
pomului vieţii)
– prietenii de drum (lupul, vulpea, vidra, cocoşul, porumbelul,
cucul dar şi pomul înflorit-pomul vieţii)
– vameşii care îi arată calea cea bună (trei uncheşi, trei neveste,
trei fete, un copil de crai); vameşilor li se plăteşte cu colac,
lumină şi ban
Marea călătorie începe dimineaţa şi se încheie la miez de noapte dar
nu în aceeaşi zi întrucât durează patruzeci de zile terestre.Intervalul acesta
de timp ne reaminteşte de perioada în care se poartă doliu, de ofrandele
alimentare care se pun la uşă sau la fereastră sau care se dau cu ocazia
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meselor de pomenire de la patruzeci de zile. Sufletul care este condus la
marginea unei ape curgătoare ne aminteşte ritualul slobozirii apei
practicat şi astăzi în sudul ţării. Apa este un alt simbol al călătoriei, al
unei călătorii fără întoarcere în cazul nostru, reprezentând hotarul dintre
lumi, hotar care trebuie trecut. Pe lângă personajele întâlnite pe drum, cel
plecat mai are nevoie şi de ajutorul celor rămaşi în lumea aceasta care au
datoria sacră de a aduce ofrande; unele sunt date pe apă, altele sunt date
săracilor sau la biserică.
Lumea de dincolo este o lume mirifică - plină de flori, o grădină în
care sufletul „zboară din pom în pom“.Uneori însă este şi ciudată-mai
greu de înţeles. În această lume nu funcţionează numele proprii
(identitatea) şi nici ierarhiile sociale. Aici domneşte o stare de relaxare şi
comuniune sufletească, fiind multă linişte şi pace iar oamenii trăiesc în
grupuri (familii, neamuri, părţi de sate şi sate). Comunicarea cu cei vii se
face prin revenirea spiritelor pe pământ la ocazii speciale-moşii de
carne,de oale, la jomari, Rusalii, Paşte cât şi prin ofrandele permanente
(inclusiv rugăciuni) ale celor de aici pentru cei plecaţi. Pomenirile includ
alimente (date săracilor şi vecinilor) cât şi tămâiere, lumânare şi scriere
de pomelnice (stratul creştin al ritualului de pomenire a morţilor).
Această lume nu este polarizată în Rai şi Iad (în stratul vechi) după
faptele bune sau rele ale oamenilor. Preocuparea celor rămaşi în lumea de
aici este „expedierea (sufletului) pe calea cea bună şi pregătirea acestuia
pentru alegerea prietenilor de drum, învăţarea reperelor de orientare,
ocolirea primejdiilor, regulile de comportament la întâlnirea cu vameşii,
cu zeiţa morţii etc. Este <un plan> complex de iniţiere cu două faze
distincte“.1 Aceste faze sunt reprezentate de „explicarea topografiei
drumului mitic“2, iniţiere cântată la capul mortului în cele trei zile
dinaintea înmormântării şi de aplicarea celor învăţate pe drumul concret,
de la casă la cimitir:
„Să-mi iei seama...
Pe unde-i mergea
Este o potecea
O potecă neumblată
Pe unde n-ai fost niciodată“3..
Tot stratului arhaic (pre-creştin) îi aparţine şi modul în care sunt
întâmpinaţi cei care ajung în lumea de dincolo. Aceştia sunt aşteptaţi „cu
1 Ghinoiu Ion, Lumea de aici ,lumea de dincolo.Ipostaze româneşti ale nemuririi, Editura Fundaţiei
Culturale Române Bucureşti, 1999 ,p. 268.
2 ibidem p. 268.
3 Ibidem, p. 268.
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mese întinse, cu făclii aprinse“dar şi cu o condiţie: să uite existenţa
pământească, să-i uite pe cei dragi întrucât lumea de dincolo este de fapt
„o lume fără dor“, fără ataşament afectiv.
Între cele două lumi (a celor vii şi a celor plecaţi definitiv) vieţuiesc
o mulţime de „suflete rătăcite“dintre care cele mai cunoscute sunt ielele şi
strigoii, suflete malefice care provoacă neplăceri celor vii. Această zonă
intermediară are elemente comune cu lumea fantastică a basmului care
reprezintă o altă viziune tradiţională asupra Lumii de dincolo.
Lumea basmului este localizată: în adâncul Pământului, pe Pământ,
undeva, ori în spatele cerului vizibil. Această lume altfel este tărâmul în
care sălăşluiesc personajele arhetipale: Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana,
Zmeul, Mama Zmeului, Muma Pădurii, animale şi plante fantastice care
vorbesc şi leagă prietenii cât şi alte fiinţe uimitoare-zâne, vânturi,
personificări, maici sfinte, Miercuri,Vineri, Duminică.
Această lume cu legi proprii şi fiinţe fantastice este statificată
calitativ: nivelul de aramă, cel de argint şi cel de aur, uneori apărând şi
nivelul de diamant. Lumea fantastică a basmului este o lume a
antitezelor: extrem de frumoasă, mirifică sau hidoasă, foarte ciudată şi
înţesată de zone de forţă, zone de trecere de la un nivel la altul, de la o
extremă la alta. Trecerea se face atât prin locurile de forţă cât şi cu
ajutorul unor mijloace magice: animale şi obiecte fermecate sau formule,
incantaţii şi rostiri pline de putere. Fântâna cu apă vie sau moartă, calul
năzdrăvan care se hrăneşte cu jăratec şi care împreună cu pajura îl poartă
pe erou ca vântul sau ca gândul sunt exemple grăitoare.
Proiecţie a imaginarului popular, plasată în aer, pe pământ sau sub
pământ, lumea basmului oferă soluţia lumii ideale, cea în care domneşte
„tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte“.
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Expunerea muzeală
a culturilor non-europene.
O experienţă sibiană
Maria Bozan

Ethnographical Collections
of Non-European Origin
Abstract
The article focuses on the manner in which the ethnographical
collections of non-European origin – donated in the second half of the 19th
century to the Transylvanian Society of Natural Sciences from Sibiu by Saxon
travelers, collections that nowadays are preserved and turned to account in the
“Franz Binder” World Ethnographic Museum from Sibiu – have been displayed
for a hundred years at the Museum of the mentioned Society. The text is divided
in two sections: i) Building non-European collections, a form of getting near to
the Others and ii) The museum display as a form of better knowing the Others.
The author makes a short presentation of the collections and of their donors, and
then she insists on the assumptions that underlined the display of these objects in
the exhibition, with emphasis on the similitude and differences between the
classical “cabinets des curiosités” and the “ethnographic chamber”, also
organized as a cabinet until the middle of the 20th century. An important
conclusion is that studying the history of these collections makes visible a
segment which, until now, seemed absent in the field of Romanian ethnology and
anthropology.

Un răspuns generos şi optimist la întrebările pe care le presupune
tematica sesiunii „Imaginea Celuilalt“ poate fi afirmaţia lui André Gide
din prefaţa primului număr al revistei Présence Africaine, citată de
Gabriel Gosselin. Pentru că – spunea scriitorul francez, intim apropiat de
Africa – ceea ceea ce diferă de noi ne instruieşte mai mult decât ceea ce
ne este aseamănător. O perspectivă tradiţională din care au trăit mulţi
antropologi mult timp şi aproape exclusiv, după cum sublinia Gosselin.
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Aproape nicăieri altcândva, Celălalt nu este mai vizibil, iar
consistenţa diferenţei lui nu este percepută mai acut, decât atunci când
vine din străine şi depărtate locuri. Iar în „cutia neagră“ a etnologiei – ca
să folosim expresia lui Jean Copans – obiectele ocupă un loc de frunte.
Mărturiile de cultură materială au fost încă de la început dovezi concrete
despre cum e lumea aiurea. Aduse din marile călătorii, ele s-au îndreptat
înspre curţile regale şi colecţiile princiare ale Renaşterii. În „cabinetele cu
minuni“, retrase locuri pentru studioşi, pentru cei care se aplecau asupra
ei, lumea putea fi cunoscută şi prin dimensiunea exotismului.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea, cabinetele de curiozităţi vor fi
dispărut de pe scena vieţii culturale, odată cu apariţia muzeelor publice, la
a căror formare au şi contribuit din plin. Spiritul lor nu a murit însă. Cel
puţin în veacul care a urmat, subtil regândit de fundamentele ştiinţifice
ale modernităţii, dar îndelung şi pasionat curtat de muza romantismului,
apetitul pentru curiozitate şi exotic înfloreşte şi în grădini de-acum
străine. Căci ce poate fi mai plăcut şi mai atrăgător pentru publicul
profan, vizitator de muzee, decât să se uimească de lucrurile neobişnuite,
iar pentru custozii avizaţi, încrezători în virtuţile educaţiei publice, să-l
uluiască prin savanta lor explicare? E secolul în care, spre chiar sfârşitul
lui, savanţii construiesc în jurul curiozităţii o profesie: etnologia. Dar a
fost nevoie de destulă vreme pentru a face acest lucru, tot aşa cum – după
cum spunea Lurie – chiar dacă muzeul a fost patria antropologiei,
antropologiei i-a trebuit destul de mult până să-şi găsească această patrie.
Între timp, călători prieteni cu depărtările prin contact direct sau
mulţimi, stimulate de interesul pentru artefactele cotidiene crescut pe
îndemnul marilor Expoziţii Universale, toţi dornici să cunoască o lume
care, pornind spre globalizare îşi afişa diversitatea şi chiar stranietatea, se
întâlnesc pe terenul artefactelor. În muzee, deocamdată, căci turismul va
mai avea ceva de aşteptat. Oare cât de mult şi în ce fel, ceea ce vedeau
acolo, în decorul sălii de expoziţie, îi ajuta să-şi îndeplinească această
dorinţă? E întrebarea asupra căreia ne aplecăm, cu încercarea de a arăta
ce răspuns i-au dat, vreme de aproape un secol, muzeografii sibieni.
Expunerea care urmează face referire la colecţiile de etnografie
extraeuropeană intrate în patrimoniul sibian în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului trecut, ca urmare a donaţiilor
făcute Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii din Sibiu –
Siebenbürgische Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt – de
membri ai comunităţii, călători pe alte continente. Aceste colecţii sunt în
prezent administrate şi valorificate de Muzeul de Etnografie Universală
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„Franz Binder“, departament al Complexului Naţional Muzeal „ASTRA“
din Sibiu, după ce între 1959 şi 1990 au fost gestionate de Muzeul
Brukenthal. Prin activitatea sa, Muzeul de Etnografie Universală „Franz
Binder“ din Sibiu este un loc dedicat Diferitului. Acţiunile de profil care
au loc aici se concentrează, aproape în totalitate, pe culturile
extraeuropene şi pe reprezentarea acestora, prin intermediul pieselor
etnografice cu această provenienţă existente la un moment dat în spaţiul
său de acţiune: colecţii proprii, expoziţii itinerante oferite de ambasadele
ţărilor non-europene acreditate în România, colaborări cu colecţionari
particulari etc. Inaugurat în 1993, instituţia este şi în prezent singura de
acest fel din ţară.
A analiza modul în care au fost activate competenţele muzeale în
jurul colecţiilor extraeuropene sibiene în perioada anterioară expunerii lor
la Muzeul „Franz Binder“ constituie o dimensiune de interes în cercetarea
istoricului acestora. Perioada 1862 – 1959, pe care am ales-o pentru
prezentare, este relevantă în acest cadru pentru importanţa acordată
segmentului patrimonial în discuţie de-a lungul a aproape o sută de ani de
muzeografie. Trei factori dau seamă pentru aprecierea unanimă a valorii
acestuia, atât în trecutul cât şi în prezentul preocupărilor de studiu: i)
provenienţa geografică, etnică şi temporală a pieselor; ii) istoria intrării
lor în patrimoniul muzeal sibian; iii) parcursul expunerii şi documentaţia
secundară obţinută în urma acestui itinerar.
Formarea colecţiilor, formă a apropierii de Celălalat
Unul dintre efectele globalizării – chiar şi atunci când ea se află la
începuturi – este creşterea interesului general pentru Celălalt. Depărtată şi
foarte diferită, alteritatea extraeuropeană s-a lăsat deseori surprinsă prin
mărturiile fizice ale existenţei sale. Obiectele venite de peste mări –
daruri între regate sau bunuri achiziţionate în scop comercial – începeau
să construiască, timid, legături între culturi şi civilizaţii mai ales prin
punţi estetice. Secolul al XIX-lea înregistrează o accelerare a
fenomenului şi, mai ales pentru perioada la care ne referim, o tranziţie
evidentă în perspectiva care fundamenta actul colecţionării.
Privite din punctul de vedere al momentului intrării lor în
inventarele instituţionale, cu principalele colecţii ale perioadei amintite ne
aflăm în timpul fecund al primului sfert al celei de-a doua jumătăţi a
secolului al XIX-lea, înainte de debutul erei coloniale (1880) şi înainte de
naşterea antropologiei ca ştiinţă. În ansamblu, nimeni nu contestă că
apariţia disciplinei se plasează la sfârşitul secolului al XIX-lea. Uneori,
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precizările menţionează o perioadă mai largă, situată cronologic între
1860 şi 1890. Colecţiile fondatoare ale patrimoniului extraeuropean aflat
astăzi la Sibiu au fost formate prin donaţii şi în majoritate cam în acest
interval de timp. Ca atare, ineditul lor constă în faptul că nu sunt
rezultatul unui trecut colonial. Nici a unei munci ştiinţifice sistematice,
sau mai exact, nu a unei munci cu profil antropologic. Alte ştiinţe –
farmacia, medicina, ştiinţele naturale – îşi pot însă disputa influenţa
asupra formaţiei profesionale a unora dintre colecţionari: Franz Binder a
fost farmacist şi fiu de farmacist; pe vremea când ajungea în Etiopia, Carl
F. Jickeli se afla în plină specializare de naturalist, o pasiune care îi va
aduce reale satisfacţii şi onoruri, până la calitatea de preşedinte al
Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii; Andreas Breckner şi Arthur
von Sachsenheim au fost doctori şi au străbătut lumea ca medici de vapor.
Dacă privim prin prisma panoramei ocupaţiilor şi preocupărilor celor care
au contribuit la alcătuirea de colecţii sau au donat amintitei societăţi doar
piese etnografice disparate, constatăm că avem de-a face cu profesionişti
în domeniul ştiinţelor pozitive, dar şi cu personalităţi cu funcţii
administrative sau, pur şi simplu, cu amatori de curiozităţi, călători pe
alte continente. Iar acolo unde a lipsit formaţia academică, ea a fost
înlocuită cu o curiozitate vie care a dus de multe ori la rezultate ce ating
standardul excelenţei.
De fapt, prin vechimea şi calitatea colecţionării, fondul extraeuropean pe care l-au constituit ei poate fi considerat exemplar pentru modul
în care obiectele se constituie în informaţii şi simboluri ale culturilor de
provenienţă, sursă de reflecţie asupra călătoriei ca formă de cunoaştere şi
posibilitate de examinare a modului în care etnologia şi antropologia îşi
construiesc domeniul. Evident, contribuţia fiecărui donator este
însemnată, dar există câţiva care nu trebuie niciodată omişi. Aşa este
Franz Binder, comerciant, însărcinat cu afaceri la consulatul austriac de
la Khartum, rezident în Sudanul turco-egiptean mai bine de zece ani, care
în 1862 a donat o colecţie de piese africane de excepţională valoare, cele
mai multe de origine sud-sudaneză (regiunea Bhar-el-Ghazal). Sau Carl
F. Jickeli care în 1871, în urma unei expediţii cu profil naturalist la Marea
Roşie, a colecţionat pe coasta etiopiană şi o colecţie de obiecte
etnografice. Andreas Breckner, medic în marina imperială austro-ungară,
a adus din călătoria cu scopuri comerciale în Orientul Îndepărtat, la care a
participat între 1871-1873, o colecţie interesantă de piese provenind din
China, Japonia, Java, Sri Lanka, India, iar Arthur von Sachsenheim, şi el
medic de vapor, a donat în 1895 o colecţie bogată de piese etnografice de
224

provenienţă foarte diferită: Asia (Hong Kong, India, Sri Lanka), Africa
(Africa de Est, insulele Capului Verde), America (Brazilia), dar şi Turcia
sau Norvegia (populaţia laponă). Pentru mai buna înţelegere a
caracterului eterogen şi deseori lacunar al colecţiilor trebuie să adăugăm
o serie de alte nume, chiar dacă recurgem la extinderea perioada
analizate. Aşa sunt Hermann von Hannenheim, vice-consul la Cairo, care
a dăruit oraşului său natal o mumie egipteană cu sarcofag datând din
Perioada Ptolemaică târzie, provenind din săpăturile arheologice de la
Gamhud, Gustav A. Schoppelt – inginer, cu studii teoretice şi practice în
domeniul exploatărilor miniere şi metalurgice – care completează colecţia
cu câteva piese, cele mai importante fiind cele aduse din Australia de
Vest, unde a lucrat la deschiderea câmpiilor aurifere, ca angajat al
„Anglo-German Explo. Company“, şi încă mulţi alţii.
Experienţa expoziţională şi cunoaşterea Celuilalt
Experienţa sibiană în prezentarea expoziţională a colecţiilor
etnografice extraeuropene înregistrează o traiectorie îndelungată. Mai
important este însă faptul că această rută străbate sisteme de expunere ce
se identifică cu principalele momente ale dezvoltării muzeologiei, în
special a celei etnologice, de-a lungul istoriei sale. Am optat, în cadrul
sesiunii de comunicări, pentru sublinierea câtorva aspecte referitoare la
discursul expozitiv dezvoltat, aşa cum menţionam mai devreme, în
perioada 1862 – 1959, la cum şi cât a contribuit această formă de
comunicare şi valorificare a patrimoniului la cunoaşterea Celuilalt. Una
din raţiunile cele mai importante pentru această alegere este faptul că,
analizând acest palier, apare posibilitatea de a retrasa, prin recuperarea
unor informaţii rămase marginale, o tradiţie ştiinţifică într-un domeniu pe
care, la modul aproape general, literatura de specialitate îl consideră
absent din câmpul etnologiei şi antropologiei româneşti.
Autoreflectarea nu este cea mai de seamă preocupare a activităţii
muzeale în perioada menţionată, motiv pentru care evidenţele privind
felul în care patrimoniul în discuţie a fost valorificat din punct de vedere
expoziţional nu sunt foarte numeroase şi mai ales nu sunt, făţiş, texte de
analiză, cu atât mai puţin de interpretare. Totuşi, din utilizarea
vocabularului şi din atenţia acordată, ici şi colo, existenţei unor asemenea
colecţii, se desprind elemente promiţătoare şi pentru pătrunderea gândirii
care a întemeiat expunerea.
Astfel, în 1866, în planul noului local al Societăţii Ardelene pentru
Ştiinţele Naturii din Sibiu sunt însemnate şase săli. Colecţia etnografică
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este plasată în Sala II, care este denumită chiar Muzeul african [subl. ns.],
alături de alte spaţii care adăpostesc colecţiile de arheologie, zoologie,
geologie şi paleontologie, ierbarul, biblioteca, sala de şedinţe etc. În sala
„muzeului african“ avem, de fapt, un cabinet, în care se află cinci
dulapuri ( de la 6 la 10) cu vitrine şi sertare. În patru din ele şi, de jur
împrejur, pe pereţi, se află piesele donate de Franz Binder. În aceeaşi
sală, în ultima vitrină şi în câteva sertare mai sunt adăpostite cochilii,
plante, insecte şi peşti fosilizaţi, precum şi colecţiile Ackner şi Czekelius.
(Anuar, XVII: 63-64)
Deschiderea Muzeului Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii în
1895 reprezintă şi o realocare a spaţiilor. Pieselor etnografice le este
repartizată ultima încăpere din dreapta, de la etajul clădirii, botezată de
altminteri cu denumirea de sala etnografică. Ea conţine nouă piese de
mobilier destinat expunerii (numerotate de la 21 la 28). Dispunem de o
descriere relativ amănunţită a expunerii: „În secţiunea etnografică există
opt dulapuri cu vitrine din pereţi de sticlă, largi de 1,50 metri, dintre care
patru (25 – 28) înalte de 2 metri, iar restul de 2,70 metri. În nr. 21 şi 22 se
găsesc piesele pe care le-a colecţionat Franz Binder, când era viceconsul
la Khartum şi în Africa centrală, iar în 23, cele din Egipt şi din Sudan.
Conţinutul dulapului 24 l-a adus dr. C. F. Jickeli din călătoria sa în
Abisinia, conţinuturile din 25 şi 26 le-a adus dr. Arthur v. Sachsenheim,
piese colecţionate în China, Brazilia şi Laponia, pe cele din 27,
colecţionate în China şi Japonia, Societatea le-a primit de la dr. A.
Breckner, iar cele din 28 provin din Noua Zeelandă şi sunt donaţii ale
domnului Meliska jun. – Numărul 29 este un dulăpior cu sertăraşe care
conţine piese etnografice mici şi în a cărui vitrină sunt expuse mai multe
vase ceramice egiptene. Pereţii care nu sunt acoperiţi cu dulapuri sunt
folosiţi pentru expunerea în panoplii a unor arme aparţinând unor triburi
de negri africani, precum şi a unei bogate colecţii de trofee de coarne.“
(Verein, 1896: 54). Această formulă expozitivă va fi păstrată până la
mijlocul secolului douăzeci, cu adăugirea unui ansamblu de extremă
importanţă pentru colecţie în anul 1907, când este donată mumia
egipteană cu sicriu din lemn, care va deveni – după expresia custodelui
A. Kamner – „centrul acestei colecţiuni“.
Dacă luăm aminte la principiile care impulsionau activitatea
naturaliştilor Societăţii, observăm că, în spiritul epocii în care trăiau,
activitatea lor intersecta şi alte domenii decât cel al specializării de bază:
arheologie, etnografie etc. Herder, aşa cum o va constata istoria mai
târziu, devenea un precursor al antropologiei odată cu publicarea lucrării
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Stimmen der Völker in Liedern. Anul 1778 văzuse născându-se
Volkskunde, ca gen, şi, de aici, Völkerkunde. Dar nicidecum nu vom
vedea cel de-al doilea termen însoţind vreodată informaţiile despre
colecţiile venite din alte continente, în notaţiile Societăţii.
În scurt timp, evoluţionismul şi-a sărbătorit victoria completă,
afirmând unitatea fizică fundamentală a umanităţii. Teoria clasică a
evoluţionismului linear – una din marile metanaraţiuni ale epocii
moderne, cu dezvoltare specifică în domeniul etnologiei şi antropologiei
– a fost definită în 1877, odată cu apariţia studiului clasic al lui Morgan,
Ancient Society. Până în prezent nu avem date scriptice care să ateste că
lucrarea menţionată sau interpretări ale acesteia ar fi circulat ca obiect de
studiu în rândul membrilor Societăţii, dar, în acelaşi an 1877, Charles
Darwin a devenit membru onorific al Siebenbürgische Verein für
Naturwissnschaften zu Hermannstadt, ceea ce constituie o mărturie în
plus cu privire la modul în care cunoaşterea şi înţelegerea modernă a
sistematicii şi evoluţionismului, din perspectiva istoriei naturale, erau
receptate la Sibiu.
În ceea ce priveşte fondul etnografic extraeuropean, există o anumită
terminologie care caracterizează pe de-o parte trimiterile la el, pe de altă
parte modalităţile în care a fost expus în intervalul de timp pomenit.
Principala vocabulă care însoţeşte orice prezentare a acestuia în
Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für
Naturwissenschaften zu Hermannstadt este adjectivul „etnografic“, ca
termen de recunoaştere şi, evident, de separare faţă de colecţiile
geologice, paleontologice, botanice şi zoologice, care constituiau
componenta patrimonială de bază în Muzeul Societăţii.
Anul 1959, când cea mai mare parte a colecţiilor etnografice
extraeuropene sunt depozitate în sălile Palatului Brukenthal, înregistrează
o schimbare. Sintagma care va însoţi mult timp de acum încolo aceste
colecţii este cea de „etnografie exotică“ (ASMA, nr. 5900: 1) şi are în
primul rând un rol de identificare a sectorului patrimonial în raport cu
celelalte colecţii, inclusiv etnografice, existente în instituţie. Dar cel mai
important lucru este că această titulatură se dovedeşte a fi, privit mai
îndeaproape, rodul unei reflecţii teoretice influenţate de interpretări cu
adânci rădăcini în istoria muzeologiei şi, deopotrivă, rezultatul unei
concluzii nu lipsite de temei cu privire la modalităţile de valorificare de
până atunci. Perspectiva teoretică este dublă. Pe de o parte ne aflăm în
plină contemporaneitate modernă: etnografia este o ştiinţă bine definită,
iar colecţia etnografică extraeuropeană se încadra evident aici. Pe de altă
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parte, tradiţia dezvoltării muzeale şi situarea Muzeului Brukenthal în
acest lanţ istoric determină o alegere conceptuală circumscrisă de
condiţionări specifice. Cuvântul „exotică“ este, evident, efectul unui
punct de vedere de care nu este de loc străină orientarea generală a
activităţii muzeului administrator, bogat în colecţii de artă în sensul
delimitării instituţionale a termenului. Dacă mai adăugăm şi faptul că, în
legătură cu expunerea acestui patrimoniu în perioada 1862 – 1957, se
vehiculează expresia „cabinet“ sau „expoziţie-cabinet“ (Anuar, 1862;
Kamner, 1935; Necula, 1979), este evident că alegerea soluţiei de
demarcare a practicilor regăsibile în diferitele lui segmente sub vocabula
„exotic“, îşi are sorgintea şi, implicit, face trimitere la „cabinetele de
curiozităţi“ şi la structura şi conceptele pe care acestea le antrenează. În
microcosmosul, sau modelul redus al lumii, spre care ţinteşte această
formă de păstrare a obiectelor ce se va transforma treptat – prin acţiunea
de includere a colecţiilor în planul socializării – în discurs expozitiv,
naturalia şi artificialia reuşesc uneori să se întâlnească în exotica, deşi
aceasta din urmă este mereu circumscrisă obiectelor ce stau mărturie
geniului uman.
Desigur, în cazul prezentării de care vorbim, aşa cum a fost
transcrisă mai devreme, nu este vorba de o Kunstkamera în accepţia
absolută a termenului. Avem de-a face, în primul rând, cu intenţia fermă,
stabilită din start, de constituire a unei oferte de vizitare publică. Pe de
altă parte, deşi componenţa fondului muzeografic ar fi permis-o, bună
parte din elementele ce pot intra în componenţa unei chambre de
merveilles nu le aflăm înşiruite în naraţiunea descriptivă, cu atât mai
puţin puse alături. Proporţiile dictate de specializarea disciplinară a
Societăţii lasă la o parte – în expoziţia din camera etnografică - busturile
antice sau ciudăţeniile biologiei umane, în schimb taxinomia este fluidă,
oferind pentru privitor, aşezate în dulapuri sau pe panoplii, nu numai
elemente de cultură materială de la societăţi omeneşti foarte diferite, ci şi
componente din palierul natural, cum ar fi trofeele de coarne. Principalele
criterii, care stau la baza trierii şi expunerii pieselor, sunt colecţionarul
donator, apoi dimensiunea artefactelor, de aici decurgând şi tipul spaţiului
de expunere utilizat: dulap sau panou. Dacă piesele cele mai mici sunt
plasate, de exemplu, în dulapuri cu sertăraşe, armelor africane li se alocă
un alt tip de spaţiu.
Prin asociere de la cauză la efect, acestea sunt plasate, ca şi coarnele
de vânat, în sistem de expunere verticală, pe perete. În acest gen de
punere alături, o oarecare importanţă o are, desigur, faptul că unele trofee
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provin tot de la călătorii noştri precursori ai antropologiei culturale. Este
chiar cazul celor donate de Franz Binder, dar alegerea etalării trofeelor de
vânătoare împreună cu piesele etnografice nu este, credem, întâmplătoare
şi, de aceea, nici inocentă. Avem de-a face, aici, cu un palier sensibil şi
foarte semnificativ al ordonării expozitive pe baza concepţiilor ştiinţifice
ale vremii, în care ştiinţele naturii erau modelul tuturor disciplinelor, cu
atât mai mult al etnologiei, un domeniu care abia începea să se contureze.
Este evident că acest tip de amenajare a spaţiului prezintă clare intenţii de
„depozitare expozitivă“, în care funcţia de etalare este cel puţin tot atât de
importantă ca şi cea de păstrare. Intuind relaţiile speciale dintre obiecte,
generate de scoaterea din contextul de origine şi de transformarea lor, aşa
cum spune Svetlana Alpers, în „obiecte de interes vizual“, cei care au
aranjat dulapurile şi pereţii din camera colecţiei de etnografie – care la
vremea aceea nu se numea, încă, „exotică“ – nu au teoretizat, dar au
realizat de facto un du-te-vino de la cultură la natură şi invers, în care
artefactele şi exponatele biologice îşi potenţează reciproc aspectele, iar
dintre ele cel estetic nu este cel din urmă. Aşa că armele sunt plasate sub
formă de panoplii, formulă de aranjare cu valenţe estetice nu numai
intenţionale, ci şi reale, în timp ce coarnele, cu dimensiunile şi răsucirile
lor neaşteptate, sunt o expresie a triumfului frumosului natural. Dincolo
de estetic sau mai degrabă în concordanţă cu canoanele lui, ambele
categorii de obiecte – creaţie umană sau produs al naturii - sunt privite ca
trofee. Fără a fi amplu, textele sînt foarte sugestive şi aproape complete
din punctul de vedere al informaţiei referitoare la expunerea colecţiilor,
aceasta din urmă mizând pe interesul vizual al pieselor, principala
satisfacţie a privitorului, în calitate de subiect, fiind cea de a trăi Diversul,
de a aprecia obiectul, deja exterior lui, ca diferit.
Cât de bine îl cunoaştem pe Celălalt, îndepărtatul, prin acest tip de
expunere rămâne un subiect de dezbătut mai ales prin comparaţie cu
manierele ulterioare de prezentare. Aceasta şi pentru că există un decalaj
marcat între nivelul de cercetare a colecţiilor în discuţie şi exprimarea în
plan expoziţional a acestei cunoaşteri. Valoarea „colecţiei etnografice“ a
fost evidentă de la început, de aceea şi eforturile îndreptate spre studierea
ei – sau, cel puţin, a unora dintre segmentele care o alcătuiesc – au
încercat să fie pe măsură. În consecinţă, deşi conţinutul de informaţii
ştiute despre obiecte şi, într-o oarecare măsură, şi despre contextul
originii lor, îl depăşea cu mult pe cel transmis prin intermediul
itinerarului de vizitare. Pentru oferta publică a acelei perioade,
comunicarea patrimoniului extraeuropean a rămas în limitele satisfacţiei
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de a-i întâmpina pe cei care veneau la muzeu cu lucruri nemaivăzute:
„colecţia etnografică [...] pune sub ochi tot ceea ce Africa ne poate arăta
ca arme, suliţe, săgeţi şi arcuri, bumeranguri şi ornamente de negri,
crestături în lemn, vase şi pipe [...] (Kamner, 1935: 679), iar „armele,
podoabele, îmbrăcămintea şi uneltele de casă [aflate aici] ne lămuresc
foarte bine asupra popoarelor din regiunea Nilului“ [Kamner, 1934: 16).
La urma urmei, custozii răspundeau criteriilor care vor fundamenta
definiţia instituţiei muzeale, aşa cum va fi ea formulată mult mai târziu:
delectare şi instruire. Cum funcţia sa educativă era – atunci, ca şi acum –
în afara oricărei discuţii, muzeul invita publicul larg la expoziţii pe
înţelesul şi interesul tuturor, context în care exoticul şi esteticul îşi impun
vizibilitatea.
Pentru specialiştii muzeului valoarea colecţiei etnografice se
construia sub dominanta evoluţionistă: „Această colecţie – se spunea
despre donaţia Franz Binder în numărul din 1863 al anuarului Societăţii –
oferă în plus date valoroase pentru studiul etnografic al activităţilor,
aducând aici produsele uzuale ale începuturilor culturii umane“. Acest
lucru, însă, nu este de loc vizibil în expunere. El va fi explicit abia
începând cu deceniul şase al secolului trecut, când o mică parte din
piesele de etnografie non-europeană vor fi prezentate ca un apendice la
colecţiile de ştiinţele naturii prezentate într-o perspectivă organizatorică
centrată pe evoluţie. Între timp, se ia în seamă că obiectul etnografic este
– ca să folosim sintagma Barbarei Kirschemblatt-Gimblett – rezultatul
unei „poetici a detaşării“, al scoaterii lui dintr-un spaţiu anume. Până la
urmă, totuşi, tăind din realitate cât credem de cuviinţă, „noi fabricăm
fragmente“, cum spunea aceeaşi autoare. Dar în cazul despre care vorbim,
decuparea pare croită aparent definitiv. Ea a depins de vicisitudinea
istoriei, aşa cum aceasta a dominat alegerea colecţionarului, fiind supusă
unei poetici în care colecţionarul era mai puţin interesat de temperatura
culturală a locului, cât de valoarea de mărturie a obiectelor pentru cariera
sa de călător în ţinuturi periculoase. Iar când s-a pus problema expunerii
acestor „fragmente“, climatul era cel în care, fiind vorba de exotica, cu
toate ultimele avansuri ştiinţifice, spiritul formei de colecţionare care a
stat la baza alcătuirii cabinetelor de curiozităţi pur şi simplu se încăpăţâna
să trăiască. Supravieţuind dispariţiei oficiale înregistrată spre sfârşitul
secolului al XVIII-lea, când obiectele sunt relocalizate paradigmatic în
muzee de artă şi de istorie naturală, el continua să acţioneze producând
efecte muzeografice, în care chiar şi perpetuarea fundamentului ideatic al
„cunoaşterii lumii“ în mod rapid, sigur şi agreabil, parea încă posibilă.
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Aproape sigur, însă, pe calea acestei expuneri se păşea înspre
întâlnirea cu Celălalt, căci obiectele venite de peste mări sunt întotdeauna
mărturia concretă a unei întâlniri culturale. Dar şi mai sigur, se mergea
înspre o cunoaştere ceva mai adâncă a propriului eu identitar. Acesta şi
este, de altminteri, când nu rămâne simplă evadare, marele merit al
exotismului. Nu spunea, oare, Kayserling, că drumul cel mai scurt înspre
sine, este cel ce face înconjurul lumii?
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Ipostaze ale copilăriei
în filmul românesc
Cornel CRĂCIUN

Hypostases de l’enfance dans la
cinématographie roumaine
Résumé
L’enfance, vue comme première phase du développement humain, constitue
le plus précieux don de l’existence sur la Terre. Ėtant située chronologiquement
entre la naissance et l’adolescence, elle se caractérise par au moins deux
attributs complémentaires: la légèreté de communication et la forte
prédisposition pour l’amusement. Notre étude a réussi à fixer quatre catégories
thématiques relativement au sujet concerné.
La première situation concerne l’enfance comme état d’esprit spécifique.
Les plus beaux exemples dans ce cas proviennent du début de la carrière
artistique d’Elisabeta Bostan, l’une des meilleurs metteurs en scène roumains. Il
s’agit de deux productions des années soixante: «Où es tu, enfance?» qui remet
en circulation les quatre courts métrages dédiés au petit garçon Năică, et
«Souvenirs d’enfance» et qui s’inspire de la prose autobiographique du grand
écrivain roumain du XIX – e siècle Ion Creangă.
La deuxième hypostase mise en avant est le monde du conte bleu, celle du
récit où les frontières de la réalité sont abolies pour faciliter le vol libre de
l’imagination. Dans cette perspective s’individualisent deux noms emblématiques pour la cinématographie roumaine: Ion Popescu-Gopo et Elisabeta
Bostan. Gopo a traité le thème de l’enfance dans un film d’inspiration S.F.,
«Comédie fantastique», où il s’agit de l’éducation d’un garçon né pendant un
vol cosmique, et dans les aventures des deux petites filles nommées Maria et
Mirabela qui voyagent dans des pays imaginaires. Les productions d’Elisabeta
Bostan qui ont comme vedette Veronica (une fille qui vit à l’école maternelle)
sont conçues comme des fééries musicales jouées par et destinées aux enfants, et
sont peuplées de personnages animaux, comme – par exemple – Le Chat Dănilă,
Le Renard, Le Souriceau Aurică, Le Corbeau, Le Grillon et Le Canard.
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La troisième configuration de l’enfance met en évidence la forte disposition
juvénile pour la nouveauté, grâce aux séries de difficultés dépassées par des
efforts personnels. L’aventure peut être imaginée sous ses différentes formes de
manifestation, celles-ci ayant d’ailleurs été retenues dans les productions
cinématographique. Une première sous division surprend la vigilance
révolutionnaire en action des jeunes écoliers qui protègent la nature et l’Ėtat
socialiste contre les infracteurs. La deuxième sous division présente les
aventures de vacances des élèves, de ce point de vue la plus célèbre production
étant celle des «Chevaliers du cerisier», d’après le roman homonyme de
Constantin Chiriţă. Enfin, la troisième sous division souligne l’amitié des
animaux avec les petits et les faibles, aussi bien que le comportement digne du
personnage très jeune dans une situation extrême, comme celle de la guerre.
Et pour la bonne bouche, la quatrième catégorie thématique se refait aux
problèmes familiaux qui marquent le destin des enfants: les parents séparés, les
disputes aux sein du couple qui peuvent conduire au divorce ou la situation
quand les petits handicapés modifient l’harmonie de la famille. Dans tous les cas
mentionnés, les jeunes peuvent devenir, facilement, les victimes innocentes des
adultes insensibles.

Copilăria, ca primă fază de dezvoltare în existenţa oricărui individ,
constituie cel mai preţios filon al zăcământului informativ şi educativ
uman. Situată cronologic între naştere şi adolescenţă, ea se caracterizeauă
prin cel puţin două atribute complementare: uşurinţa de comunicare,
datorată lipsei oricărei inhibiţii refulatorii, şi predispoziţia ludică extrem
de bine conturată. Puterea de asimilare, care se ataşează în modul cel mai
firesc cu putinţă primul atribut enumerat va pune capăt – treptat – stării
de inocenţă, determinând – finalmente – traiectul evoluţiei noastre
viitoare. Într-un mod compensatoriu, pe măsură ce învăţăm ca să
socializăm ne pierdem putinţa de dedublare şi începem să uităm regulile
Jocului numit copilărie.
*
Copilăria ca stare de spirit nu poate fi regăsită decât prin
intermediul celor aflaţi la respectiva vârstă biologică. Într-un mod similar
fotografiei, din care se revendică în succesiune directă, şi literaturii, din
care se inspiră adeseori copios, cinematografia oferă minunata şansă de a
pătrunde într-un univers pe care-l socoteam deja pierdut pentru totdeauna
sau poate imposibil de retrîit decât ca experienţă pur personală. Graţie
aparatului de filmat păşim, precum personajul Alice din nemuritorul
roman al lui Lewis Caroll, în căutarea acelui tărâm magic din care am
fost expulzaţi precum protagoniştii Genezei biblice.
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Un excelent punct de plecare în călătoria pe care o propunem
cititorilor noştri ne este oferit de o către o peliculă remomorativă semnată
de regizoarea Elisabeta Bostan în anul 1987. Intitulată extrem de
sugestiv, pentru intenţia pe care am afirmat-o, „Unde eşti, copilărie?“1,
ea repune în circulaţie cele patru scurt-metraje turnate de aceeaşi autoare
cu două decenii în urmă şi dedicate unui personaj paradigmatic pentru
trăirea plenară a acestui segment temporal: anume Năică. Însoţit de către
buna sa prietenă Măriuca, băieţelul parcurge o serie de situaţii cu rol
iniţiatic legate fie de lumea animalelor (episoadele: „Năică şi peştişorul“
1963, „Năică şi barza“ 1966, „Năică şi veveriţa“ 1967), respectiv de
călătoria plină de promisiuni efectuată în Capitala ţării (episodul „Năică
pleacă la Bucureşti“ 1967).2
Ipostaza rememorării este deservită de către aceeaşi regizoare
menşionată, plecând – de data aceasta – de la fundamentul solid al unei
opere nemuritoare din literatura naţională. Ecranizând „Amintiri din
copilărie“(1965)3 într-o dublă ipostază (de scenaristă şi regizoare) şi
aflată la primii paşi în producţia de lung metraj, Elisabeta Bostan şi-a
asumat un mare risc. Libertatea completă de exprimare din miniatura
cinematografică „Năică şi peştişorul“ (1963) era pliată unui context
deosebit de cunoscut, care a făcut deliciul zecilor de generaţii ce au citit
lucrarea lui Ion Creangă din momentul publicării acesteia. Construind
structural filmul ca pe un lung flash-back al autorului aflat la finele vieţii,
Elisabeta Bostan a selectat – cu discernământul firesc unui tânăr autor
aflat în prezenţa unei capodopere – momentele cele mai semnificative din
perspectiva vizualităţii pur cinematografice („La scăldat“, Calul bălan“,
„La cireşe“, „Pupăza din tei“, „Bădiţa Vasile“, „Cu pluguşorul“, Caprele
Irinucăi“). Nică a lui Ştefan a Petrei, personaj interpretat în film de
copilul Ion Bocancea, îşi retrăieşte clipele de încântare petrecute într-un
univers uman rural moldovean situat la limita magică a basmului. Lipsit
de orice fel de complexe, atât în relaţiile cu rudele, cât şi cu prietenii de
joacă, protagonistul-copil dădea replica unor actori importanţi ai
Vezi Tudor CARANFIL, „Dicţionar de filme româneşti“, ed.II-a, Editura „Litera Internaţional“,
Bucureşti-Chişinău, 2003, p. 225; x x x, „Dicţionarul filmului românesc de ficţiune“, întocmit sub
redacţia lui Grid MODORCEA, doctor în arte, Editura „Cartea Românească“, Bucureşti, 2004, pp.
420-421.
2 Informaţii suplimentare în lucarea lui Bujor T. RÂPEANU, „Filmat în România“, vol. I: 1911-1969,
Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2004, poziţiile: 238 (p.118), 288 (p.143), 312 şi 313 (p.155).
3 Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 19-20; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 149-150; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., pp.128-129.
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momentului în domeniul autohton: Emanoil Petruţ (interpretul tatălui,
Ştefan a Petrei), Eliza Petrăchescu („celebra“ mătuşă Mărioara) şi Mihai
Mereuţă (Vornicul). În ciuda unui comentariu maliţios conţinut în
lucrarea domnului Tudor Caranfil,1 considerăm producţia analizată drept
o reuşită a genului, un pariu câştigat cu sine însăşi în ceea ce priveşte
transpunerea filmică coerentă a unui suport literar atât de pretenţios.
Ipostaza filosofică a devenirii umane, văzută ca evoluţie ciclică cu
rol integrator social şi de dialog cosmic, este proprie unor producţii
apropiate ca intenţie declarată, dar extrem de diferite ca şi construcţie
ideatică formală. Alcătuit din patru părţi, filmul lui Savel Ştiopul –
denumit „Anotimpuri“ (1963)2 – constituie o introspecţie graduală
întreprinsă în stările sufleteşti resimţite de cupluri umane de vârste
diferite ce evoluează în raport cu trăirea plenară a „dialogului“ neîncetat
dintre dragoste şi muncă. Unitatea existentă de-a lungul întregului
ansamblu astfel constituit este conferit de ideea generoasă că viaţa
noastră se scurge asemenea anotimpurilor ce guvernează mersul firesc al
naturii. Luminiţa Zaharia (Ofelia) şi Mircea Athanasiu (Virgil) sunt
protagoniştii primului segment temporal, subintitulat „Contrapunct în
alb“ sau „Fantezie în Major“, cel care traduce intens dramatic apariţia
primelor semne de întrebare existenţială, surprinzând confuzia şi
incertitudinea primilor fiori ai iubirii. Al doilea exemplu relevant se
referă la poemul cinematografic „Vârstele omului“ (1968),3 creaţie ce se
constituie ca şi o operă singulară în peisajul de profil românesc. Conceput
de scenaristul şi regizorul Alecu Croitoru, autor specializat în producţia
de tip documentar, filmul surprinde principalele etape ale existenţei
umane percepute prin prisma unui demers antropologic de extract rural.
Plecând de la motivul abordat în scurt-metrajul „Anotimpul mireselor“,
pe care-l dezvoltă în ambele sensuri de dezvoltare temporală, producţia
este axată pe interpretarea evolutivă a aceluiaşi cuplu cu valoare perenă
universal valabilă, menit să refacă traiectul iniţiatic de sorginte masculinfeminin de la copilărie şi până la vârsta denectuţii. Floarea roşie, ce se
Op.cit., p.20: „În seara de Ajun, Ion Creangă âşi aminteşte, la bătrâneţe, de ghiduşiile copilăriei
sale. Încă o încercare de pătrundere în universul greu accesibil al humuleşteanului, eşuată prin
ilustrativism. Realizatoarea destramă farmecul modelului literar, transcriind plat filonul epic. Totuşi,
Pr. Special la Gijon şi peste 5 milioane de intrări“.
2 Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 21-22; Grid MODORCEA, op.cit, p. 132-133; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., p. 114.
3 Tudor CARANFIL, op.cit., p 229; Grid MODORCEA, op.cit., pp.185-186; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., p.164.
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constituie într-un veritabil lait-motiv al întregului ciclu evocator,
semnifică simbolic dorul, dragostea şi speranţa. Iura Constantin (Băiatul)
îi dăruieşte personajului interpretat de Carmen Rusu (Fetiţa) o floare roşie
de dalie. O pală de vânt o smulge din mâna acesteia şi iată un excelent
pretext pentru o căutarea asiduă a amintitului simbol, căutare ce se
desfăşoară în cele mai pitoreşti ţinuturi ale ţării noastre prilejuind un
contact nemijlocit cu obiceiurile tradiţionale şi cu folclorul autentic.
Ipostaza competitivă a copilăriei, ce surprinde motivaţia punctuală a
tuturor sacrificiilor şi speranţelor investite într-o pregătire menită să
aducă cu sine performanţa, este eficient conturată în două creaţii realizate
de regizoare. „Recital în grădina cu pitici“ (1986)1 se constituie ca o
meditaţie asupra depistării precoce şi a susţinerii prin „antrenament“ a
vocaţiei muzicale, procesul fiind îndelungat şi adesea obositor,
conflictual. Mirela Sânziana Popa este interpreta personajului Laura
Cerna, o talentată violonistă de 11 ani, care ajunge să fie exasperată de
răceala şi de rigoarea academică dezvoltate de profesoara sa Alexandra
Ionescu (rolul fiind susţinut de Rodica Mandache). Scenariul, scris de
cuplul Mihai Opriş şi Aurora Icsari, ne propune ilustarea unei înfruntări
continue a celor două caractere puternice, construite pentru a reuşi
dincolo de obstacolele inerente unei pregătiri de durată, fie că este vorba
despre un eşec profesional la un prim concurs sau de o problemă
mediaclă a protagonistei. Trecând peste momentele grele mai sus
enunţate, situaţii menite să fortifice o viitoare vedetă a domeniului, Laura
Cerna câştigă trofeul „Lira de aur“ şi are revelaţia prieteniei sincere care
o leagă de profesoara ei. Varianta competitivă sportivă este legată de
impactul performanţelor internaţionale ale gimnasticii româneşti.
Coproducţia realizată cu cineaştii canadieni (reflex probabil al victoriei
absolute obţinute de Nadia Comăneci la olimpiada de la Montreal în
1976) de către Elisabeta Bostan şi intulată „Campioana“ (1989)2, ne
prezintă parcursul tinerei eleve Corina (Izabela Moldovan) de la situaţia
de ilustră necunoscută la statutul de campionă olimpică. Utilizând o reţetă
de producţie omologată în cinematografia americană, făcând apel la
personaje-şablon: Mitran, primul antrenor de gimnastică (Mircea
Diaconu); familia înţelegătoare a Corinei, gata să-şi asume orice fel de
sacrificii (Petrică Nicolae şi Luminiţa Gheorghiu); antrenoarea lotului
naţional de gimnastică (Carmen Galin); Maria, colega de antrenamente
1
2

Tudor CARANFIL, op.cit., p.184; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 410-411.
Tudor CARANFIL, op.cit., p.37; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 450-451.
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(Alina Izvoranu) şi familia acesteia (Dinu Manolache şi Maria Ploae);
reproducând structuri dramaturgice schematizate, se urmăreşte – de fapt –
descoperirea motivaţiei succesului fără precedent al acestei discipline
sportive în spaţiul autohton de referinţă. Ambiţionând să facă numai
gimnastică de perfomanţă, Corina învaţă – alături de buna ei prietenă
Maria – marile secrete ale performanţei: antrenamente epuizante,
renunţarea la toate „tentaţiile“ copilăriei, perseverenţa în atingerea
scopului urmărit. În acest mod, ea se maturizează prematur, iar
recompensa sacrificiului de sine îl reprezintă trimful într-o lume în care
clasamentele, ce recompensează şi asigură – de regulă – accesul doar la
gloria efemeră a concursului sau a sezonului, nu şi nu pe cea absolută, se
găsesc într-o continuă fluctuaţie.
*
Un al doilea segment de analiză al temei enunţate are în vedere
lumea basmului, a povestirii în care graniţele realităţii sunt abolite
pentru a putea permite zborul liber exprimat al imaginaţiei. Fireşte că nu
orice producţie dominată de însemnele fanteziei debordante intră în
atenţia noastră, ci doar aceelea care prezintă copiii în postura de
protagonişti. Din această perspectivă structurală se individualizează două
nume emblematice de creatori în cuprinsul cinematografiei româneşti:
Ion Popescu-Gopo şi Elisabeta Bostan.
Am demonstrat, cu un alt prilej,1 propensiunea ludică a omului de
film Gopo, bazată pe exersarea datelor unui spirit mereu novator şi
susţinută de o prodigioasă cultură de specialitate. Colaborarea sa cu
copiii-actori s-a desfăşurat pe coordonatele progresului tehnico-ştiinţific
de coloratură S.F. Astfel, producţia denumită „Comedie fantastică“
(1974)2 trebuie înţeleasă, după propria mărturisire a autorului acesteia,
„ca o ironie umană faţă de entuziasmul omenesc“. Abstracţie făcând de
canavaua de sorginte S.F., ce pleacă de la extraterestrul (Dem Rădulescu)
venit pe Pământ să ia legătura cu savantul ce construise o rachetă
revoluţionară, filmul se concentrează asupra relaţiei dintre Profesor
(Cornel Coman) şi copilul născut în timpul unui zbor cosmic. Cu ajutorul
aparatelor performante, Profesorul acţionează ca un veritabil Pygmalion
ce-şi creşte progenitura în condiţii aseptice de laborator pentru a face din
Cornel CRĂCIUN, „Dincolo de hotarul fanteziei. Cinematografia lui Ion Popescu-Gopo“, în
„Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc“, VI, Techno Media, Sibiu, 2006, pp. 175-185.
2 Tudor CARANFIL, op.cit., p.52; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 247-248; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II: 1970-1979, Editura Fundaţiei PRO, Bucureţti, 2005, pp. 107-108.
1
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ea o fiinţă perfectă. Copilul (Petre Ţăranu) tânjeşte însă să intre în
legătură cu pământenii pentru a-şi cunoaşte semenii şi pentru a se putea
bucura de toate frumuseţile naturii, chiar cu asumarea riscurilor ce rezultă
din această situaţie. Întreprinderea fantezistă a lui Ion Popescu-Gopo
poate fi anexată ipostazei filosofice, domeniul respectiv fiind deservit – la
alţi parametrii – şi pe durata anilor următori. Pelicula „Maria-Mirabela“
(1981)1 a fost concepută ca o feerie muzicală ce îmbina – cu deosebită
ingeniozitate – jocul actoriceas, desenul animat şi trucajele
cinematografice. Cele două protagoniste: Maria (Gilda Manolescu) şi
Mirabela (Medeea Marinescu), aflate în posturi temperamentale şi
comportamentale
antitetice,
parcurgeau
lumea
înconjurătoare
contemplând misterele naturii şi punându-şi întrebări profunde asupra
destinului lor. Pornind de la nesecatul izvor inspirator al prozei lui Ion
Creangă, autorul construia un univers mirific, propriu doar copilăriei,
populat de fiinţe construite cu ajutorul desenului animat şi al efectelor
speciale de studio. Parcursul iniţiatic conţinea evidente trimiteri
educative, el reuşind să impună prestaţia unei tinere speranţe – Medeea
Marinescu – care devenind actriţă avea să confirme în producţiile
cinemtografice ulterioare. Cuplul celor două prietene a fost refăcut după
câţiva ani, într-o cu totul altă distribuţie şi cu un alt scenariu. Maria
(Ioana Moraru) şi Mirabela (Adriana Cucinschi) vor explora o lume
imaginară: Tranzistoria,2 univers puternic influenţat de progresul
ciberneticii şi al mijloacelor de comunicare mass-media. Beneficiind de
de pe urma aceluiaşi mixaj între jocul actoricesc, desenul animat şi
trucaje, filmul amintit impresionează datorită rolului predominant acordat
fanteziei.
În colaboare cu buna şi constanta ei prietenă, scenarista Vasilica
Istrate, regizoarea Elisabeta Bostan reuşeşte performanţa să impună un
veritabil prototip al copilăriei trăite plenar prin intermediul unui personaj
aflat la vârsta preşcolară. „Veronica“(1972)3 şi „Veronica se
întoarce“(1973)4 sunt concepute ca feerii muzicale cu şi pentru copii,
populate de către personaje-animale: Motanul Dănilă (Dem Rădulescu),
Tudor CARANFIL, op.cit., p.127; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 339-340.
„Maria şi Mirabela în Tranzistoria“ (1988). Vezi Tudor CARANFIL, op.cit., p 128; Grid
MODORCEA, op.cit., p.434.
3 Tudor CARANFIL, op.cit., p.230; Grid MODORCEA, op.cit., pp.217-218; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II, pp.75-76.
4 Tudor CARANFIL, ibidem; Grid MODORCEA, op.cit., p.226; Bujor T, RÂPEANU, op.cit., vol.II,
p.76.
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Vulpea (Vasilica Tastaman), Şoricelul Aurică (George Mihăiţă), Corbul
(Mihai Stan), Greierele (Florian Pittiş), Raţa (Mihaela Istrate) sau de
însemnul trinitar al autorităţii: Educatoarea, Zâna şi Împărăteasa
furnicilor, rol asumat de către actriţa şi solista de muzică uşoară
Margareta Pâslaru. Ambele voleuri ale producţiei au fost concepute pe
structura fabulei moralizatoare, ele având în primul plan pe micuţa
Veronica (Lulu Mihăescu), un personaj ce locuieşte în grădiniţa deservită
de educatoare, bucătar şi femeia de serviciu Smaranda (Angela
Moldovan). Peripeţiile din prima serie se datorează căutării traistei
fermecate, dăruite de către Zâna cea bună fetiţei şi pierdute de către
aceasta, iar substanţa seriei a doua este oferită de căutarea Răţuştii, răpite
şi ascunse în pădure de către Vulpe. Prestaţia eroinei, interpretate de Lulu
Mihăescu (considerată la aceea dată ca o replică autohtonă a celebrei
Shirley Temple), a rămas un unicat în domeniul – atât de delicat – al
filmului destinat copiilor. Spectatorii s-au putut reîntâlni cu actorul-copil
într-o nouă, dar şi ultimă apariţie cinematografică, ocazionată de
coproducţia româno-sovietică denumită „Mama“ (1976).1 Construită pe
aceeaşi structură deja verificată de cuplul cu succes în domeniu: Vasilica
Istrate (scenariu) şi Elisabeta Bostan (regie), producţia propunea varianta
feeriei muzicale pentru basmul „Capra cu trei iezi“ de Ion Creangă.
Rolul principal a fost atribuit acum Caprei (personaj interpretat de
cunoscuta actriţă sovietică Ludmila Gurcenko), Lulu Mihăescu fiind doar
unul dintre cei 5 iezi (!) „concepuţi“ de autoarea scenariului. Fabula
moralizatoare populată de animalele pădurii, dintre care s-au detaşat
Lupul (Mihail Boiarski) şi Ursul (Oleg Popov), se încheie cu victoria
Binelui. În cazul acestei pelicule, rolul copiilor este unul secundar în
raport cu restul distribuţiei, din care se evidenţiază comicii sovietici
amintiţi, respectându-se – în linii mari – sursa inspiratoare şi acordânduse prim-planul vedetelor mobilizate în buna funcţionare a proiectului
cinematografic.
În acelaşi context, al predispoziţiei imaginative specifice copilăriei,
merită menţionat un exemplu extras din creaţia marelui povestitor care a
fost Mihail Sadoveanu. „Dumbrava Minunată“ (1980)2 constituie o
excelentă naraţiunea despre o copilărie lipsite de orizontul protector
specific din cauza lipsei dragostei materne autentice. Lizuca (Diana
Tudor CARANFIL, op.cit., pp.125-126; Grid MODORCEA, op.cit., p.276, Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II, pp.129-130.
2 Tudor CARANFIL, op,.cit., pp.75-76; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 319-320.
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Muscă) este o fetiţă de 5-6 ani, luată cu forţa din casa bunicilor şi socotită
ca o veritabilă slujnică în casa mamei vitrege Mia Vasilian (Florina
Cercel). În această primă secţiune a sa, producţia poate fi încadrată în
categoria filmelor în care copiii au probleme datorită familiei. Legătura
cu universul basmului se stabileşte în cel de-al doilea tronson filmic,
atunci când fetiţa – însoţită de prietenul ei patruped Patrocle – se decide
să se întoarcă în casa bunicilor de la ţară. Surprinsă de întuneric în
pădure, Lizuca adoarme într-o scorbură şi are un vis în care imaginaţia sa
debordantă însufleţeşte pădurea înconjurătoare. Vietăţi şi personaje de
basm, precum Zâna închipuirii (Cezara Dafinescu), Statu Palmă
(Gheorghe Gâmă) şi Sora Soarelui (Aimée Iacobescu), evoluează prin
faţa ochilor uimiţi ai fetiţei pe ritmurile unei autentice feerii muzicale. În
zorii zilei, fetiţa este găsită de către bunicii (Ernest Maftei şi Elena
Drăgoi) plecaţi în căutarea ei şi transportată la casa bătrânească.
Revelatoare pentru noul destin al copilului va fi scena petrecută între
bunic şi mama vitregă: în ciuda ameninţărilor proferate la adresa lui,
bătrânul rămâne ferm pe poziţie de data aceasta şi nu mai cedează
custodia, iar mama vitregă părăseşte livada din jurul casei bunicilor fiind
izgonită de către albinele prisăcii. S-a făcut dreptate!...Ca şi în cazul
ecranizării „Amintirilor din copilărie“, având în vedere unicitatea
producţiei trebuie să înregistrăm şi comentariul critic vid-à-vis de
„Dumbrava Minunată“ al domnului Tudor Caranfil,1 un cronicar şi
istoric, extrem de exigent, al fenomenului cinematografic autohton.
*
Copilăria reprezintă vârsta încrederii depline, a experienţei cucerite
cu ajutorul unor încercări menite să definească viitoarea personalitate a
adultului. Ritmul iniţiatic existenţial presupune afirmarea unei serii de
obstacole ce trebuie şi pot fi depăşite doar cu ajutorul celor de aceeaşi
vârstă cu cea a protagoniştilor, prin intervenţia oamenilor maturi sau cu
sprijinul necondiţionat al animalelor (vezi aici şi „cazul“ câinelui
1 Tudor CARANFIL, op.cit., textul relevant la p.76: „Lipsită de afecţiune, după ce a fost smulsă din
casa bunicilor de către mama vitregă, Lizuca hotăreşte să fugă înapoi, spre coliba din Dumbravă
căreia îi duce dorul. Patrocle, unicul ei prieten patruped, o urmează şi o păzeşte, credincios, când
adoarme într-o scorbură. Dar cine-ar putea-o păzi pe fată de completa lipsă de sensibilitate poetică
şi de afinitate pentru universul lui Sadoveanu a regizorului (Gheorghe Naghi, n.n.). Proza magică a
clasicului moldovean este transformată într-un colaj de recitări şi discursuri, iar efectele vizuale
primitive destramă vraja fantasticului într-un film strident colorat, dar lipsit de culoare. Premiu
„pentru cel mai bun basm cinematografic“, la secţia de film pentru copii a festivalului cinematografic
de la Moscova“.
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Patrocle). Starea de aventură, privită ca un atribut specific spiritualităţii
în stare juvenilă, poate să îmbrace diverse forme de manifestare, reţinute
– ca atare – şi în cazul transpunerilor filmice. Fie că se porneşte de la
ecranizări literare, fie că este vorba despre scenarii originale, în derularea
acţiunilor tipice copilăriei pot fi detectate modalităţi specifice de
raportare la realitatea imediată.
O primă subdiviziune a producţiei cinematografice de aventuri din
spaţiul autohton, cu directă trimitere la subiectul cercetării noastre, a fost
abil subordonată comandamentelor ideologice ale doctrinei comuniste.
Vigilenţa revoluţionară se transmite din tată în fiu şi funcţionează extrem
de eficient împotriva tuturor celor ce atentează la cuceririle statului
socialist ori la proprietatea obştească. Un prim tronson populat de pionieri
isteţi şi întreprinzători are ca locaţie pisajul mirific al Deltei Dunării, la
adăpostul căruia se pot ascunde şi acţiona nestânjeniţi indivizi certaţi cu
legea. Din perspectivă cronologică, producţia intitulată „Nufărul roşu“
(1955)1 constituie un veritabil început în seria pe care am anunţat-o. Ea
reprezintă ecranizarea nuvelei omonime a lui Petre Luscalov (datorate
scenaristului Paul Anghel) şi se desfăşoară în satul de pescari Luncani,
situat pe malul Dunării. Sosirea în localitate a muncitorului Marin
Neagoe (interpretat de actorul Septimiu Sever), proaspăt numit director al
gospodăriei piscicole de către organele de partid raionale, şi a fiicei sale
Sanda Neagoe (Ildiko Brayer), pionieră fruntaşă, va conduce la
redefinirea activităţii profesionale şi educative din acel loc. Pe de o parte,
inventivul Marin Neagoe va da o nouă direcţie de dezvoltare exploatării
ştiinţifice a bogăţiei piscicole şi va pune capăt furturilor repetate de la
cherhana. Pe de altă parte, fiica acestuia va contribui – în modul cel mai
bun cu putinţă – la modificarea raportului de forţe şcolare dintre „tabăra“
interesată de învăţătură şi cea a indisciplinaţilor, condusă de junele
Grigore Lipan, poreclit Ciortanu (Ion Munteanu). Filmul se concentrează
asupra derulării procesului de transformare radicală a lui Ciortanu,
personajul devenind brusc conştient de greşelile sale, motiv pentru care
colaborează eficient cu Marin Neagoe şi cu trupele de miliţie la prinderea
hoţilor de peşte. Mai mult decât atât, spiritul său de sacrificiu este probat
odată cu rana căpătată în confruntarea finală cu răufăcătorii. Drept
recompensă pentru loialitatea sa, elevul cu pricina devine prietenul de

Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 145-146; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 82-83; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.I, 2004, pp.77-78.
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încredere al Sandei şi este primit în rândurile pionierilor, cinste la care nu
s-ar fi gândit până cu puţin timp în urmă...
Pe o structură oarecum asemănătoare se bazează şi producţia
denumită „Aventurile lui Babuşcă“ (1973)1, lucru lesne de înţeles de
vreme ce se inspiră din proza aceluiaşi Petre Luscalov, dar miza
confruntării dintre copii şi bandiţi este cu mult mai mare decât în cazul
bogăţiei piscicole: un transport de stupefiante tranzitat prin Delta Dunării!
Babuşcă (Gabriel Nacu) şi Scatiu (Horia Zugrăveanu) sunt doi buni
prieteni din satul Pradina. Ei cunosc la perfecţie împrejurimile şi
obişnuiesc să se joace în Ostrovul Lupilor, unul dintre cele mai frumoase
şi tainice locuri ale Deltei Dunării. Angajaţi de un personaj ciudat, care se
pretinde a fi profesor de bilogie aflat în căutarea unor specii florale rare,
cei doi amici îl conduc cu lotca în numita zonă de distracţie personală.
Asistând la confruntarea personajului ciudat cu doi bandiţi (câtă
imaginaţie avea domnul Luscalov!), copii află despre existenţa drogurilor
şi se grăbesc să alerteze organele de miliţie competente. Vigilenţa lor
pionierească este pe deplin răsplătită atunci când căpitanul Vlad (Lazăr
Vrabie) şi locotenentul Marinică (actorul Emil Hossu aflat la începuturile
carierei filmice) reuşesc să-i captureze pe infractori, inclusiv pe şeful
bandei cunoscut cu apelativul secret de „Râma de mare“...
A treia „variantă“ a aventurilor desfăşurate în proximitatea mediului
acvatic se consumă în cuprinsul unei pelicule cu un titlul extrem de
incitant: „Alarmă în Deltă“ (1975).2 Acelaşi Petre Luscalov este
responsabil de conţinutul scenariului, pe care-l elaborează împreună cu
regizorul Gheorghe Naghi, punctul de maximă importanţă fiind marcat
prin dispariţia unor piese de inestimabilă valoare din depozitele Muzeului
de arheologie din Constanţa. Azimioară (Dan Popescu) şi Voinicel (Sorin
Vasiliu) sunt doi copii isteţi ce alcătuiesc cuplul de forţe antrenat în
depistarea şi recuperarea pieselor ce urmau să părăsească în mod
fraudulos ţara. Descoperiţi relativ repede de către copii detectivi,
răufăcătorii încearcă zadarnic să-i intimideze şi chiar să-i anihileze fizic.
Dar bandiţii nu ştiau cu cine au de-a face... Buni cunoscători ai Deltei
Dunării (o combinaţie care a funcţionat ireproşabil şi în alte situaţii
similare, ea reprezentând condiţia obligatorie pentru învingerea unui
Tudor CARANFIL, op.cit., p.26; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 220-221; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II, 2005, p. 58.
2 Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 17-18; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 276-277; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II, pp. 101-102.
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adversar lipsit de scrupule şi – pe deasupra- superior numeric!), cei doi
prieteni reuşesc să întârzie suficient de mult plecarea membrilor bandei
până la sosirea, providenţială, a miliţienilor care-i vor surprinde pe
fioroşii ticăloşi în plin flagrant. Cu sentimentul datoriei patriotice
îndeplinite fără nici cea mai mică urmă de ezitare, copiii sfârşesc prin a fi
felicitaţi cu aleasă căldură de către reprezentanţii autorităţilor de partid şi
de stat judeţene.
Pe aceleaşi coordonate, dar schimbând complet datele locaţiei, se
desfăşoară evenimentele în alte două filme româneşti cu protagonişti
aflaţi la vârsta copilăriei. „Fiul munţilor“ (1981)1 se încadrează în
categoria producţiei de spionaj şi beneficiază de colaborarea aceluiaşi
cuplu, cu ceva vechime în branşa cinematografică, alcătuit din scenaristul
Petre Luscalov şi regizorul Gheorghe Naghi. Personajul principal este un
băiat numit Matei (Iulian Bălţătescu), fiul unor meteorologi care-şi
exercită misiunea în vârful muntelui. În lipsa părinţilor săi, plecaţi la oraş
pentru aprovizionare, el va da tot sprijinul necesar unei femei şi fiicei
acesteia, pe urmele cărora se găsesc membrii unei agenturi secrete.
Cunoscând la perfecţie topografia zonei, Matei salvează persoanele
feminine aflate la ananghie, anunţă prompt organele de securitate abilitate
să intervină în astfel de cazuri şi contribuie efectiv la prinderea agenţilor
străini. Pe această cale, el contribuie decisiv la salvarea unor importante
secrete de stat şi readuce fericirea într-o familie greu încercată, a unui
inginer român aflat la perfecţionare în Occident. Şi absolut totul se
petrece în aproximativ 90 de minute de proiecţie...
„Misterul lui Herodot“ (1976)2 se referă doar la pasiunea sinceră
pentru actul de investigaţie istorică, acţiunea care se finalizează prin
descoperiri arheologice importante. De această dată, aventura nu mai este
agrementată cu bandiţi ori agenţi ai unor puteri străine, ci se reduce doar
la peripeţiile trăite de fraţii pionieri (măsură de prevedere absolut
obligatorie!) Adrian (Tudor Petruţ) şi Onoriu (Cristian Orăscu), porecliţi
„Nechipercii“ pentru neastâmpărul lor proverbial. Derularea
evenimentelor din această peliculă este declanşată de descoperirea
întâmplătoare a unei fibule romane, fapt ce pune la grea încercare ambiţia
tinerilor detectivi şi le determină traseul vacanţei de vară. Plecând de la
notiţele unui profesor de istorie privitoare la identificarea localităţii antice
Tudor CARANFIL, op.cit., p.90; Grid MODORCEA, op.cit., p. 333.
Tudor CARANFIL, op.cit., p.135; Grid MODORCEA, op.cit., p.271; Bujor T. RÂPEANU, op.cit.,
vol.II, 2005, pp. 133-134.
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Lisidava, amintită în scrierile lui Herodot, cei doi copii îşi extind aria de
cuprindere a cercetărilor şi – lucru aproape firesc în astfel de situaţii –
lipsesc de acasă, spre disperarea părinţilor, a colegilor şi a rudelor ce
pornesc în căutarea lor. Furtuna ce-i surprinde la un moment dat pe cei
doi arheologi imporvizaţi are darul să reprezinte un veritabil ajutor
providenţial în finalizarea pozitivă a investigaţiilor: grota în care şi-au
găsit adăpostul ascunde un monument funerar ce atestă locul de fiinţare al
vechii aşezări daco-romane Lisidava. Filmul are un happy-end
binemeritat: părinţii îşi găsesc copiii, colegii îşi redescoperă prietenii în
noua postură onorantă, rudele şi ceilalţi localnici mobilizaţi în acţiunea de
căutare află că locuiesc într-o aşezare milenară, specialiştii în domeniu
confirmă importanţa descoperirii arheologice, iar spectatorii au ocazia să
verifice valabilitatea „reţetei“ unei producţii de gen cu şi pentru copii.
Până la urmă, toată lumea trebuie să fie mulţumită, într-un fel sau în altul.
„Pistruiatul“(1986)1 a fost un film scris şi regizat de către Francisc
Munteanu, construit iniţial ca serial TV în 10 episoade (1973) şi
transormat ulterior în versiunea cinematografică formată din trei părţi:
„Evadatul“, „Ascunzişuri“ şi „Insurecţia“. Eroul producţiei este un băiat
de 14 ani, Mihai zis şi Pistruiatul (Costel Băloiu), care se implică
neintenţionat în activitatea conspirativă pentru a-l ajuta pe muncitorul
Andrei (Sergiu Nicolaescu), un comunist evadat din furgoneta Siguranţei.
Alcătuit după tipicul genului de aventuri, domeniu în care a ajuns să se
specializeze scenaristul-regizor deja menţionat, filmul urmăreşte să
configureze confruntarea dură dintre reprezentanţii regimului politic
antonescian şi comuniştii ce pregăteau insurecţia armată din august 1944,
evenimentele având loc într-un oraş capitală de judeţ. Pistruiatul scapă cu
bine din toate încercările la care este supus, află că tatăl său (personaj
interpretat de actorul Vistrian Roman) se ocupă cu tipărirea manifestelor
revoluţionare şi participă activ la rezistenţa militară împotriva trupelor
fasciste. Maturizarea deplină a copilului-erou se desăvârşeşte în
momentul în care îi ia locul la mitralieră prietenului său Andrei, acesta
din urmă căzând eroic la datorie.
Tot pe fundalul celui de-al doilea război mondial, de data aceasta cu
directă refrire la eliberarea unui oraş din Moldova, se desfăşoară şi
acţiunea din pelicula lui Sinişa Ivetici, intitulată „Vară romantică“

1 Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 166-167; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 412-413; Bujor T.
RÂPEANU, op.cit., vol.II, p.68.
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(1961)1. Personajul principal este utecistul Andrei (Nicolae Praida), cel
care conduce un grup de copii ce asigură aprovizionarea cu apă a
localităţii după ce fasciştii au spart conductele de alimentare. Copilăria,
războiul şi lupta antifascistă constituie ingredientele acestei producţii de
aventuri scrise de Octav Pancu-Iaşi, în care protagonistul trebuie să-şi
asume un rol aparent negativ în comparaţie cu prietenii săi pentru a-şi
putea duce la bun sfîrşit misiunea încredinţată de comunişti. Angajânduse într-un atelier auto al armatei hitleriste, în scopul procurării unui
camion pentru transportul armelor de către ilegalişti, Andrei ajunge să fie
considerat trădător de către prietenii săi mai tineri. De aceea, grupul de
copii – care aici ocupă un loc secundar în economia filmului faţă de alte
exemple comentate – încearcă să-l neutralizeze şi chiar să-l elimine fizic
pe vajnicul utecist. Ajutat însă de Ioana (Gabriela Marinescu), fiica
ilegalistului Toader (Ernest Maftei), o tânără pentru care simte o dragoste
curată, Andrei scapă din locul unde fusese închis şi-şi duce misiunea la
îndeplinire. Finalul surprinde împăcarea copiilor cu mentorul lor, scena
desfăşurându-se pe fundalul apariţiei tancurilor sovietice eliberatoare.
În categoria producţiilor axate pe aventuri de vacanţă, capetele de
afiş pot fi considerate realizările inspirate din proza lui Constantin Chiriţă
şi ecranizarea încercărilor prin care trec Tom Sawyer şi bunul său prieten
Huckleberry Finn. Aventurile „cavalerilor florii de cireş“ au marcat
sfîrşitul copilăriei şi adolescenţa a numeroase generaţii de români din
momentul publicării celor cinci volume ale ciclului, în prima jumătate a
anilor’60. Numele celor şapte personaje ce alcătuiesc grupul numit
„Cireşarii“, dintre care se detaşează cel al mezinului Nicolae Tic, au
devenit o veritabilă emblemă a copilăriei inventive şi curajoase în mediul
românesc de referinţă, al prieteniei absolute care-i leagă pe colegii de
clasă şi de şcoală dintr-o mică urbe provincială. Romancierul Constantin
Chiriţă a dat consistenţă dramatică unor tineri care se maturizează
gradual, pe durata anilor de studiu şi a vacanţelor, graţie unor întâmplări
incitante ce le permit să-şi etaleze calităţile umane şi fizice, constituind
un grup de o coeziune remarcabilă. Maniera „cinematografică“ a scriiturii
a uşurat, practic, ecranizarea ciclului romnesc, fapt concretizat în două
maniere interpretative diferite. Prima dintre acestea s-a concretizat în
serialul pentru televiziune din anul 1973,2 scenariul inspirându-se doar
Tudor CARANFIL, op.cit., p. 228; Grid MODORCEA, op.cit., p.116; Bujor T. RÂPEANU, op.cit.,
vol.I, 2004, pp.106-107.
2 Bujor T. RÂPEANU, op.cit., vol.II, 2005, pp.60-61.
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din primele două volume ale ciclului. Selecţia copiilor pentru distribuţie,
efectuată în vara anului 1972, s-a dovedit a fi una salutară, interpreţii
acestei variante1 fiind mult mai aproape de spiritul cărţii decât cei din
varianta cinematografică pentru marele ecran. Faptul că s-a lucrat grupat,
sub conducerea unui bun meseriaş – aşa cum a fost şi este încă regizorul
Andrei Blaier, a reprezentat un alt avantaj notabil al respectivei formule
de ecarnizare. A doua manieră interpretativă l-a avut în primul plan pe
regizorul Adrian Petringenaru. Folosind în linii mari aceeaşi distribuţie
juvenilă, singura excepţie fiind înlocuirea actorului ce interpreta
personajul Ursu,2 şi lucrând în tandem scenaristic cu autorul romanului,
realizatorul celor trei filme(care ecranizau primele trei volume ale
ciclului) a conferit o coloratură implicit ideologică întregii producţii. În
interpretarea artistică a regizorului Adrian Petringenaru, „Cireşarii“ se
comportă ca şi alţi pionieri ce populau pelicule similare din „Epoca de
Aur“: „Muşchetarii în vacanţă“ (1984, regia Savel Ştiopul)3, „Egreta
de fildeş“ (1987, regia Gheorghe Naghi)4 şi „Expediţia“ (1988, regia
Mircea Moldovan)5
Transpunerea pe marele ecran a aventurilor nemuritoare ale lui Tom
Sawyer, aşa cum le-a gândit celebrul său „părinte“ literar Mark Twain, se
înscrie în seria coporoducţiilor realizate de studiourile autohtone buftiene
cu parteneri proveniţi din Occident, lucru valabil pentru un important
segment temporal din regimul politic dominat de Nicolae Ceauşescu.
Colaborările de acest fel erau atent controlate şi supervizate de către
organele competente din conducerea statului, ele reprezentând o „supapă
de serviciu“ menită să cosmetizeze imaginea libertăţii creatoare existente
în România socialistă. Regizorul Mihai Iacob a fost unul dintre puţinii
beneficiari ai respectivei modalităţi de lucru, el semnând versiunea
românească a producţiei realizate în două părţi, la fel ca şi scenaristul
Petre Sălcudeanu. Rolurile titulare au fost atribuite unor tineri actori
Ibidem, p.60: Nicolae Tic (Alexandru Boroş); Maria (Irina Bărbat); Lucia (Carmen Gentimir); Ursu
(Mihai Gingirov); Victor (Florin Radu); Dan (Gabriel Kiriţescu); Ionel (Armand Olvedi), la care se
adaugă şi Laura, fata în alb (Mariana Cosma).
2 În producţia denumită „Cireşarii“ (1984), rolul a fost interpretat de către Gabriel Sârbu, pentru ca
în următoarele două pelicule: „Aripi de zăpadă“ (1985) şi „Cetatea ascunsă“ (1987), personajul să
fie jucat de Andrei Guran. Restul distribuţiei a rămas neschimbat: Nicolae Tic (Răzvan Baciu);
Maria (Alina Dumitrescu); Lucia (Alina Croitoru); Victor (Horaţiu Medveşan); Dan (Alexandru
Rotaru); Ionel (Robert Enescu).
3 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 138; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 387-388.
4 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 79; Grid MODORCEA, op.cit, p. 423..
5 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 83; Grid MODORCEA, op.cit., p. 431.
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străini: Tom Sawyer (Roland Demongeot), Huckleberry Finn (Marc di
Napoli), Joe Indianul (Jacques Billodeau), iar cele secundare şi de
figuraţie actorilor români. Cele două voleuri ale peliculei, intitulate
„Aventurile lui Tom Sawyer“ (1968) şi „Moartea lui Joe Indianul“
(1968)1, au fost realizate în locaţii autohtone, majoritatea echipei tehnice
fiind alcătuite tot din specialişti de la studiourile naţionale din Buftea.
Tot în formula coproducţiei, de data aceasta cu partenerii canadieni, a
fost realizat şi filmul „Prieteni fără grai“ (1969).2 Utilizând structura
filmului de aventuri pentru copii care urmează coordonatele genului
western, respectiva creaţie evidenţiază colaborarea dintre om şi animal
într-un mediu sălbatic, acolo unde doar cei puternici pot supravieţui.
Protagoniştii acestei comedii cu tentă poliţistă sunt cei doi copii ai
fermierului Vincent (Mihai Vasile Boghiţă): John (Bogdan Untaru) şi
Dana (Florentina Nistor), respectiv câinii lup London şi Toro.
Aventurierul Carlo (Tony Kramreither) şi fermierul Alex (Dorin Dron) îl
ucid pe tatăl copiilor pentru a-l moşteni, încercând să-i elimine şi pe
copiii acestuia în speranţa că-şi vor atinge mai uşor planurile mârşave.
Dar copiii sunt salvaţi cu ajutorul câinilor lup („prietenii fără grai“), iar
cei doi asasini sunt pedepsiţi de către forţele de ordine locale: Şeriful
(Gheorghe Gâmă) şi Poliţaiul (Traian Petruţ).
O altă legătură specială se creează între copilul Geo Marcelloni
(Adrian Vâlcu) şi ursul alb Fram, ambii devenind protagoniştii unui
număr de senzaţie la circul „Sidoli“. Ecranizând romanul „Fram, ursul
polar“ de Cezar Petrescu, regizoarea Elisabeta Bostan evidenţiează şi mai
pregnant nouă faţetă a copilăriei privită ca sursă de inspiraţie autentică
pentru lumea filmului: aceea a prieteniei dintre om şi animal, legătură ce
depăşeşte graniţele mercantile ale show-businessului. Membrii familiei
Marcelloni: tatăl (Octavian Cotescu), sora mai mare Fanny (Carmen
Galin) şi mezinul Geo sunt dedicaţi trup şi suflet meseriei de circari
ambulanţi. Dacă prima parte a ecranizării – „Saltimbancii“(1981)3insistă asupra succeselor artistice obţinute cu numărul de dresură al
ursului polar Fram, cea de doua serie, intitulată „Un saltimbanc la Polul
Nord“ (1981)4, evocă reversul medaliei şi surprinde parcursul iniţiatic al
lui Geo ce grăbeşte intrarea sa în adolescenţă. Boala şi moartea tatîlui
Tudor CARANFIL, op.cit., p. 26; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 182-183; Bujor T, RÂPEANU,
op.cit., vol.I, 2004, pp. 157 şi 159, 161-162.
2 Grid MODORCEA, op.cit., p. 192; Bujor T. RÂPEANU, op.cit., vol.I, pp. 168-169.
3 Tudor CARANFIL, op.cit., p.189; Grid MODORCEA, op.cit., p. 339.
4 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 224; Grid MODORCEA, op.cit., p.349.
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sunt urmate de plecarea ursului în lumea gheţurilor eterne. Finalul îi
găseşte pe Geo şi pe sora acestuia la Polul Nord, acolo unde îl vor regăsi
pe prietenul lor necuvântător. Parabolă iscusită a nevoii imperioase de
comunicare într-o lume mereu supusă presiunii factorului financiar,
producţia surprinde – cu mijloace artistice adecvate situaţiei date – linia
de unire dintre animalitate şi umanitate pe coordonatele instinctului de
raportare la mediul înconjurător înnobilat de inocenţa juvenilă.
Ipostaza copilăriei ca modalitate de trăire aventuroasă a capitalului
temporal existenţial cunoaşte şi situaţie de sorginte extremă, cea a
războiului, configurat într-o dublă variantă: ca experienţă formativă de
neuitat sau ca sacrificiu prematur şi inutil. În prima categorie expresivă se
încadrează filmul de debut al regizorului Radu Gabrea, intitulat –
deosebit de inspirat – „Prea mic pentru un război atât de mare“
(1969),1 producţia fiind puternic influenţată de estetica cinematografică
profesată în spaţiul central şi est european al vremii. Scenariul semnat de
prozatorul D.R.Popescu, inspirat din nuvela omonimă a lui Aurel Petri,
căuta să refacă experienţa traumatizantă de război trăită de un copil de
trupă dintr-o fanfară militară. Protagonistul peliculei, copilul Mihai
(Mihai Filip), se împrieteneşte cu un soldat mustăcios (rol interpretat de
actorul Mircea Albulescu), pe care-l urmează până în linia întâia a
frontului. Deşi prietenul său moare în confruntările militare cu armata
fascistă, copilul rămâne alături de ceilalţi soldaţi cărora le supravieţuieşte.
Maturizarea sa precoce, în contact direct şi cotidian cu violenţa de pe
frontul de vest al celui de-al doilea război mondial, constituie miza cea
mare a acestui film de referinţă. Nu întâmplător, autorul scenariului se
fereşte să-i „boteze“ cu nume adevărate pe însoţitorii copilului, pentru că
Moartea are un caracter impersonal şi universal valabil în acţiunea ei
destructivă. Copilul de trupă Mihai descoperă, prin propria sa experienţă
de ce este „prea mic pentru un război atât de mare“: umanitatea,
ameninţată serios cu dispariţia, se „adăposteşte“ în corpul său fragil
pentru a supravieţui coşmarului declanşat pe întreaga planetă. Unic
supravieţuitor al carnagiului, unic personaj nominalizat, copilul devine un
individ matur, responsabil de evitarea unor greşeli repetitive ale Istoriei.

1 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 171; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 193-194; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.I, 2004, pp. 168-169.
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Sacrificiul fizic al inocenţei se consumă într-o producţie din acelaşi
an 1969, denumită „Baladă pentru Măriuca“.1 În dubla sa ipostază, de
coscenarist şi coregizor, Titel Constantinescu s-a inspirat din fapte
absolut autentice, petrecute pe frontul de la Mărăşeşti, în vara anului
1917. Orfana Măriuca (Brânduşa Hudescu), o fetiţă de 12 ani, trăieşte
într-un sat aflat pe linia frontului, alături de bunicul ei (rol interpretat de
actorul N.N.Matei) şi de prietenul ei Ion Pasăre (Gelu Zaharia-Perşolea),
un flăcău slab de minte. Bunicul fetiţei este prins şi executat de o patrulă
germană, iar Măriuca se refugiază la postul de observaţie din tabăra
română. Nucul jocurilor nevinovate ale copilăriei devine un punct
strategic extrem de important, fiindcă de aici se pot transmite informaţii
utile artileriei. În condiţiile ofensivei româneşti, de aici va emite
cercetaşul-transmisionist (personaj interpretat cu patosul de rigoare de
către Ion Caramitru), iar după moartea acestuia locul său va fi preluat de
micuţa fetiţă. Folosind limbajul specific vârstei sale, Măriuca îi ajută pe
compatrioţii ei până când va fi reperată şi lovită de duşmani. Contrastul
care se naşte dintre duritatea confruntării armate şi inocenţa dezarmantă a
copilului, care nu conştientizează pericolul mortal care-l pândeşte,
conferă o încărcătură dramatică deosebită acestei pelicule singulare în
peisajul cinematografic autohton. Măriuca se prăbuşeşte printre ramurile
copacului schilodit de rafalele armelor, încheind apoteotic acest sensibil
poem artistic. Intervenţia brutală a războiului a bulversat complet
universul idilic al copilăriei rurale, confirmând – odată în plus –
caracterul absurd şi nedrept al violenţei utilizate ca modalitate extremă de
rezolvare a diferendelor umane.
*
Acest segment al lucrării noastre este cel mai important din
perspectiva schemei dramaturgice implicate, pentru că vizează formula
existenţială a cuplurilor umane cu probleme, copiii fiind primii vizaţi,
indiferent de gravitatea cazurilor tratate în modul cel mai artistic cu
putinţă. Dezorientarea şi suferinţa pe care sunt nevoiţi să le suporte micile
victime ale „războaielor familiale“, constituie reacţia obişnuită la lipsa de
responsabilitate a adulţilor. Cinematografia românească a surprins
problematica familială formulată pe paliere situaţionale total diferite,
chiar dacă mijloacele sale specifice de lucru au fost subordonate
Tudor CARANFIL, op.cit., p. 27, Grid MODORCEA, op.cit., pp. 186-187; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.I, p. 159.
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comandamentelor ideologice ale unui regim politic ce promova o
„imagine“ de o idealitate discutabilă.
O primă subdiviziune se poate raporta la situaţia, extrem de des
întâlnită, a familiilor destrămate din cauza divorţului celor doi parteneri.
De la această premisă pleacă pelicula „Tată de duminică“ (1974)1,
producţie realizată de tânărul regizor Mihai Constantinescu. Scenariul
scris de Octav Pancu-Iaşi relatează un caz tipic de vieţi trăite separat de
către protagoniştii dramei. Aceştia nu se reunesc decât la finele
săptămânii, şi atunci doar pentru câteva ore, cu ocazia curselor de carting
ale fiului de 13 ani al fostei familii Danu. Povestirea este destul de
neverosimilă şi greoaie, ea concentrându-se în jurul a trei personaje
emblematice: Tatăl Mircea Danu (Amza Pellea), inginer automecanic şi
şef akl unei autobaze bucureştene; Băiatul Bogdan (Sebastian
Constantinescu), mare persormer în probele pioniereşti de carting:
Procurorul Grigore Manta (Radu Beligan). Raliurile duminicale
ritmează întâlnirile tatălui divorţat cu fiul acestuia şi dau un profil
credibil, până la un punct, dramei ce pune în discuţie calitatea relaţiilor
interumane. Momentul de cotitură îl reprezintă pericolul real al posibilei
condamnări pe care o riscă inginerul Danu pentru că a autorizat
efectuarea unui transport şi maşina respectivă a avut un accident soldat cu
moartea şoferului. Prietenia bărbătească care ia naştere între inginer şi
procurorul care se ocupă de cazul său pleacă de la competiţia sportivă
între fiii acestora, se consolidează în momentul de cumpănă al
accidentului menţionat şi se desăvârşeşte cu ocazia sărbătoririi zilei de
naştere a lui Bogdan. Finalul filmului este unul deschis şi profilează
varianta posibilei reconcilieri între foştii soţi, între tată şi fiu, respectiv
între reprezentanţii statului şi responsabilul autobazei.
Un alt caz din aceeaşi categorie tematică se derulează în cuprinsul
producţiei denumite „Acţiunea Zuzuc“ (1983).2 Colaborând de aceeastă
dată cu scenariştii Aurora Icsari şi Mihai Opriş, regizorul Gheorghe
Naghi rămâne fidel unei formule expresive pe care o considera valabilă,
plasându-şi locaţia tot în Delta Dunării, un spaţiu natural pentru a
demonstrat o certă „slăbiciune“ de-a lungul carierei sale artistice.
Protagonistul dramei este un băiat 12 ani, Zuzuc (Andrei Duban), care
dispare de acasă, fiind nemulţumit profund de legătura pe care o are, de
1 Tudor CARANFIL, opc.it., p. 207; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 245-246; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II, 2005, pp. 96-97.
2 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 16; Grid MODORCEA, op.cit., p. 373.
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ceva vreme, mama sa divorţată cu un bărbat necunoscut. Tânărul ofiţer de
miliţie Virgil Popescu (Ovidiu Moldovan) primeşte spre rezolvare această
problemă şi se pune serios pe treabă. Investigaţia sa este mult uşurată
deoarece găseşte jurnalul copilului, din care află o mulţime de informaţii
revelatoare privind familia destrămată a acestuia, relaţiile acestuia cu
colegii şi dascălii săi, motivul plecării şi – cel mai important – unde ar
putea fi găsit. Aventurile pe care le trăieşte Zuzuc şi colegul său de clasă
Lică (Nicolae Rasty) au cu totul alte cauze decât cele care pigmentează
vacanţele şcolare de vară. Forma de protest pe care a ales-o este una
relativ firească având în vedere vârsta copilăriei, fuga de acasă
constituind „motorul“ dramatic şi pentru alte producţii autohtone de
acelaşi tip. În ciuda stângăciilor probate de către autorii scenariului (deşi
Mihai Opriş are o „cotă“ artistică bună în domeniul de referinţă), finalul
pozitiv se doreşte a fi un veritabil „semnal de alarmă“ la adresa adulţilor
responsabili de crizele existenţiale declanşate în perioada copilăriei.
A doua subdiviziune are în vedere situaţia conflictuală a părinţilor
aflaţi în pragul divorţului. Starea tensională ce grevează funcţionalitatea
firească a cuplului îşi pune amprenta, în primul rând, asupra celui mai
„slab“ element din cercul familial: copilul. Rezolvarea acestei probleme
se poate realiza, fapt probat de către producţiile de profil, în maniere
extrem de diferite: fie abordând o tramă de sorginte poliţistă („Bunicul şi
doi delicvenţi minori“, 1976)1; fie utilizând o modalitate de exprimare în
cheie comică („Alo, aterizează străbunica!“, 1981)2 sau formule de
extract melodramatic („Vreau să ştiu de ce am aripi“, 19833 şi
„Promisiuni“, 19854).
Prima producţie citată mai înainte face parte din seria romanelor
poliţiste scrise de către Petre Sălcudeanu, ele având ca element comun
prestaţia protagonistului – un maior de miliţie – supranumit „Bunicul“
(rol interpretat în acest film de actorul Octavian Cotescu). Copilul Andrei
Alexiu (Bogdan Călin), fiul unui alt maior de miliţie – coleg cu
„Bunicul“, a fugit de acasă împreună cu prietenul său Vasile Apostol
(Eugen Preda), acesta din urmă provenind dintr-o familie aflată în plin
proces de destrămare. Alertat de către maiorul Alexiu (Ferenc Fábian),
„Bunicul“ îi găseşte pe cei doi fugari cu ajutorul câinelui său alsacian.
Tudor CARANFIL, op.cit., p. 34; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 266-267; Bujor T. RÂPEANU,
op.cit., vol.II, p. 125.
2 Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 18-19; Grid MODORCEA, op.cit., p. 334.
3 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 234; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 371-372.
4 Tudor CARANFIL, op.cit., p. 175; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 393-394.
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Gestul de solidaritate al celor doi elevi are menirea să împiedice sau
măcar să amîne divorţul părinţilor lui Vasile Apostol, atrăgând atenţia
asupra responsabilităţii sociale ce le revine acestora în cadrul familiei.
Regizorul Nicolae Corjos s-a lansat pe marele ecran cu o comedie
scrisă de către Rodica Padina, pelicula reprezentând un fericit preambul
al aventurilor trăite de grupul adolescentin al „liceenilor“ (Ştefan Bănică
jr., Mihai Constantin, Oana Sârbu, Cesonia Postelnicu şi Tudor Petruţ).
Actriţa Mimi Enăceanu este străbunica chemată de către copiii cuplului
format din economistul Romeo Ionescu (Sebastian Papaiani) şi telefonista
Julieta Ionescu (Adela Mărculescu) pentru a nedia conflictul dintre cei
doi, declanşat de „aventura“ tatălui, situaţia putând degenera într-un
divorţ. Romeo s-a îndrăgostit subit de autostopista Miki (Adina Popescu),
un personaj întâlnit la revenirea în oraş, iar evoluţia relaţiei
extraconjugale pare să fie destul de serioasă. Nici bunica (personaj
interpretat de Ileana Stana Ionescu), nici madam Maria (Tamara
Buciuceanu-Botez), o vecină extrem de inventivă şi hotărâtă a familiei
Ionescu, nu pot face faţă situaţiei. În acest context tensionat, copiii
Bogdan (Bogdan Carp), Alexandru (Alexandru Ciobanu) şi Oana (Oana
Bădănoiu) vor apela la stratagemele deosebit de iscusite ale străbunicii.
Cu mult umor şi răbdare, calităţi dezvoltate de-a lungul unei vieţi active,
ea va descurca – finalmente – iţele intenţionat încurcate ale povestirii şi
se va alege cu o familie fericită, respectiv cu o diplomă de onoare de la
ACIN pentru performanţa actoricească din acest film. Alegerea numelor
protagoniştilor are un rol semnificativ în economia producţiei citate,
pentru că subliniază derizoriul unor existenţe aflate la antipodul
nemuritoarelor personaje din piesa marelui William Shakespeare şi
certifică aerul de farsă al întregului produs filmic propus spre vizionare.
Mari actori ai scenei româneşti dau consistenţa necesară acestui joc al
dragostei şi întâmplării într-o indubitabilă variantă mioritică.
O altă familie Ionescu, formată din Laura (Valeria Seciu) şi Victor
(Ovidiu Iuliu Moldovan), se află în centrul atenţiei pentru a susţine
varianta dramatică a situaţiei conflictuale apărute în sânul cuplului la un
moment dat. Nepotrivirea soţilor în cauză provine nu numai din alegerea
actorilor (ambii, fiind de altfel, excepţionali ca individualităţi raportabile
la lumea teatrului autohton), ci – mai ales – din prisma meseriilor
practicate de fiecare: soţul este pilot de cursă lungă iar soţia acestuia este
doar infirmieră. Spectrul îngrozitor al unui posibil divorţ o terorizează pe
Laura atât din perspectiva situaţiei sociale cât, mai ales, a suferinţelor
viitoare pe care ar trebui să le îndure Dan (Cosmin Şofron), fiul cuplului
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Ionescu. De comun acord cu mama ei (Olga Tudorache), Laura îi ascunde
copilului adevărul şi caută să păstreze aparenţele unei căsnicii fericite.
Drama se declanşează în momentul în care băiatul surprinde, cu ajutorul
unui aparat de emisie-recepţie primit cadou, discuţia dură dintre părinţii
săi. Aflând că el reprezintă principala cauză pentru care părinţii săi nu au
divorţat încă, Dan fuge de acasă şi se ascunde. Criza declanşată cu atâta
violenţă are darul să-i apropie pe cei doi soţi în acţiunea de căutare
desperată a copilului dispărut. Momentul de cumpănă intervenit în
existenţa lor va avea menirea să contrubuie decisiv la consolidarea
grupului familial, impunând o reconsiderare a situaţiei spre binele tuturor.
Intriga filmului „Promisiuni“ se poate uşor revendica din
construcţia schematică a telenovelelor sud-americane: ipoteza schimbării
la maternitate a două fetiţe, personajele regăsindu-se peste ani în două
familii diferite. Radu Costache (Ion Caramitru) are revelaţia faptului că
prietena fetei sale, colegă care se numeşte Oana (Medeea Marinescu), îi
seamănă leit şi poate fi păropriul său copil, fiind rodul unei relaţii de
tinereţe. Legătura demult abandonată este repusă pe tapet şi declanşează
un ciclu evenimenţial ce pare să scape de sub control. Criza sufletească
prin care trec cuplurile de soţi aflate în discuţie: Radu şi Siţa Costache
(Ioana Crăciunescu), respectiv Ioana (Maria Ploae) şi Petruş (Mircea
Diaconu), se agreavează din momentul în care totul devine de interes
public, în disputa iscată intervenind rudele lor şi educatorii fetelor,
situaţia trebuind să fie clarificată de urgenţă. Revendicarea tardivă a
paternităţii afectează echilibrul celor două căsnicii şi se poate dovedi
extrem de nefastă pentru Oana, fetiţa aflată în disputa familială. Soluţia
de compromis la care se apelează are darul să închidă conflictul, dar
rănile provocate în urma scandalului rămân adânci pentru fiecare dintre
protagoniştii povestirii, cu deosebire pentru eroina aflată la vârsta
„promisiunilor“.
Unitatea cuplului familial poate fi subminată şi de alte motive decât
cele de ordin sentimental. Acest fapt este demonstrat, cu mijloacele
specifice actului creator, în două producţii romîneşti de profil: „Cântec
pentru fiul meu“ (1980)1 şi „Nelu“ (1987).2 Primul film menţionat este
conceput după schema unei anchete de televiziune menite să elucideze
cazul unui inginer dispărut într-un accident de muncă, acesta suferind o
condamnare pentru o culpă destul de discutabilă. Cu ajutorul colegilor
1
2

Tudor CARANFIL, op.cit., p. 43; Grid MODORCEA, op.cit., p. 325.
Tudor CARANFIL, op.cit., p. 142; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 428-429.
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celui dispărut, reporterul Mituş (Horaţiu Mălăele) reuşeşte să reconstituie
biografia exactă a inginerului Dumitraşcu (Virgil Ogăşanu) şi să
descopere cauzele reale ale morţii sale. Titlul producţiei surprinde
modalitatea expresiv-baladescă utilizată de scenaristul Mihai Opriş şi de
regozorul Constantin Dicu pentru construcţia rememorativă, cu efect
reparatoriu, oferită fiului celui dispărut ca şi compensaţie pentru
pierderea suferită.
Cel de-al doilea film citat mai sus insistă asupra cercetărilor
întreprinse de copilul Nelu (Mihai Brătilă) pentru a-şi disculpa părinţii
suspectaţi de furtul unor bani din plăcintăria unde lucrează mama Irina
(Tora Vasilescu). Deşi faptele par să-l contrazică, deoarece tatăl Aurel
(Florin Zamfirescu) este suspectat şi de dispariţia unor cai de la
hipodromul unde este grăjdar, copilul este absolut convins de nevinovăţia
celor doi şi caută – cu mijloacele sale limitate – să dovedească tuturor
acest fapt. Arestarea tatălui şi aventura extraconjugală a mamei îl
determină să fugă de acasă şi să caute aflarea adevărului. Aventura
iniţiatică pe care o parcurge băiatul de 13 ani, aflat la graniţa atât de
fragilă a adolescenţei, are menirea să restabilească echilibrul universului
său familial şi să demonstreze că sistemul judiciar nu este unul infailibil.
Încrederea lui Nelu se dovedeşte perfect întemeiată, pentru că tatăl său
este găsit nevinovat şi este eliberat, iar mama adulterină îşi recunoaşte
vina morală şi reface unitatea compromisă a cuplului, revenind în sânul
familiei.
Tot despre refacerea familiei, însă privită prin prisma recăsătoriei
după moartea unuia dintre soţi, este vorba şi în producţia semnată de
regizoarea Cristina Nichituş, denumită „Liliacul înfloreşte a doua oară“
(1989).1 Veritabilul protagonist al povestirii este Fănuş (Mircea Bucur),
un copil de 4-5 ani care resimte din plin dispariţia prematură a tatălui său,
ucis într-un accident de maşină. Mama sa Dana (Emilia Popescu) este o
tânără profesoară care şi-a iubit nespus de mult soţul, iar în postura de
văduvă se teme de un posibil eşec în cazul refacerii vieţii cu un bărbat
nepotrivit. Grijilor ridicate de creşterea şi educarea de una singură a fiului
ei li se adaugă intrigile de la locul de muncă şi presiunea familiei,
concretizată în atitudinea lipsită de înţelegere şi compasiunea a mătuşilor
victime, în tinereţea acestora, ale unor personaje lipsite de scrupule.
Permanenta comparaţie a posibililor pretendenţi cu soţul defunct nu are
darul să o ajute în luarea unor decizii ferme. În acest moment delicat al
1

Tudor CARANFIL, op.cit., p. 121; Grid MODORCEA, op.cit., pp. 443-444.
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vieţii sale intervine copilul care înclină balanţa în favoarea tânărului
Dragoş (Adrian Titieni), care se dovedeşte a fi un bărbat atent şi afectuos.
Cu intuiţia proprie doar inocenţei, micul Fănuş surprinde existenţa
calităţilor necesare pentru transformarea lui Dragoş din postura de prieten
în cea de tată şi soţ în cadrul viitoarei familii fericite.
O ultimă subdiviziune în cadrul categoriei analizate are în vedere
postura de marginalizat a copilului grevat de handicap. Două producţii
romîneşti pun în discuţie această ipoteză în maniere complet diferite şi la
intervale temporale mari. Pelicula „Mingea“ (1958)1 se înscrie în epoca
de pionierat a filmului politic socialist, grevată de prezenţa mesajului
ideologic absolut obligatoriu. Francisc Munteanu colaborează, doar în
calitate de scenarist, cu tinerii regizori Andrei Blaier şi Sinişa Ivetici
pentru structurarea unei povestiri axate pe evoluţia de prim-plan a trei
personaje ale căror destine se întretaie şi conduc la o încheiere de factură
simbolică. La începutul anilor’30, Învăţătorul (Lazăr Vrabie) este
concediat şi ajunge să îngroaşe marea masă a şomerilor din aceea vreme.
Acasă îl aşteaptă Ionel (Ion Bodeanu), copilul său infirm în vărstă de 4
ani, al cărui vis este să aibă o minge adevărată de cauciuc. Ultimele sale
economii îi sunt furate şi salvarea vine de la un grup de comunişti care-l
atrag pe învăţătprul-şomer în cadrul mişcării muncitoreşti. Vecinul
familiei (Andrei Codarcea) este tot un militant comunist care,
întâmplător, cunoaşte marea dorinţă a băiatului infirm. Fiind un sufletist
înnobilat de generozitatea ideilor vehiculate de partidul pe care slujeşte,
acesta îi îndeplineşte visul lui Ionel spre marea bucurie a tuturor. Mingea
îndelung aşteptată simbolizează speranţa vindecării, aluzie străvezie la
implantarea noilor relaţii sociale în spaţiul autohton, proces la care se
raliază şi realizatorii producţiei amintite. Crezul înalt al clasei muncitoare
va reprezenta adevărata salvare a învăţătorului-şomer, personaj care-şi
află drumul drept alături de noii săi tovarăşi comunişti. În aceste condiţii,
drama micului infirm devine doar un simplu pretext pentru însuşirea unei
lecţii sănătoase de socialism ştiinţific.
Cu totul altfel vor sta lucrurile în cazul filmului „Noro“ (2001).2
Contextul istoric evocat este aici cu totul altul: de la victoria
socialismului, premărită în prima peliculă analizată mai sus, ne trezim
aruncaţi în plină tranziţie post-comunistă. Conţinutul dramei se consumă
Tudor CARANFIL, op.cit., p. 133; Grid MODORCEA, op.cit., p. 97, Bujor T. RÂPEANU, op.cit.,
vol.I, 2004, p. 89.
2 Tudor CARANFIL, op.cit., pp. 144-145; Grid MODORCEA, op.cit., p. 500.
1
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în cadrul unităţii familiale, fără a avea nici un fel de trimitere ideologică
spcificată. În fine, echipa desemnată să transpună pe ecran istoria
copilului handicapat motoriu, formată din: regizorul Radu Gabrea,
scenaristul Răsvan Popescu, actorii Victoria Cociaş (mama lui Norocel)
şi Dorel Vişan (tatăl lui Norocel), are cu totul altă anvergură decât cea
întâlnită în anul 1958. Din start, se cuvine să facem o observaţie legată de
numele protagonistului: scenaristul a avut un tip special de umor atunci
când l-a „botezat“ pe bietul băiat handicapat Norocel! Premisele evoluţiei
sale cinematografice erau suficient de tragice pentru ca numele, cu iz
puternic de mahala bucureşteană, să nu trebuiască să exprime un paradox
al cărui sarcasm să fie unul absolut gratuit...Ce se întâmplă, de fapt, în
producţia semnată de regizorul Radu Gabrea? Copilul în cauză pare să fie
condamnat iremediabil, având în vedere cele două încercări de recuperare
eşuate prin care tocmai a trecut. Cei doi părinţi încearcă să-l ajute, fiecare
în felul lui particular şi ţinând cont de resursele sale sufleteşti şi
imaginative pe care le posedă. La o primă impresie, familia pare să se
găsească în pragul dezintegrării: mama copilului, de profesie actriţă, a
devenit o alcoolică notorie (oare din cauza băiatului? ori a soţului care o
neglijează? sau pentru că existenţa ei rutinieră nu-i mai oferă mari
satisfacţii?) iar tatăl, poliţistul Anton, a juns să fie atât de absorbit de
meseria sa încât trăieşte o existenţă paralelă celei de familie. Şi în acest
caz căsnicia merge prost, atât din motivul nepotrivirii partenerilor, cât şi
din cauza handicapului copilului, doar că acesta nu mai poate să plece de
acasă pentru ca să se ascundă, ca în alte pelicule de profil, pentru o forţa
asigurarea unui deznodământ mai mult ori mai puţin fericit. Norocel
(Tudor Necula) trebuie să trăiască cu gândul că şi-a ratat copilărie, de
vreme ce puştii de vârsta lui îl evită, că va fi întreaga sa viaţă un simplu
spectator pasiv a propriei sale neputinţe. Mama doreşte să-l scoată în
lume pentru ca să se integreze social, chiar şi parţial, în universul
temporal specific, în vreme ce tatăl preferă să adopte calea comodităţii,
ferindu-l de greutăţile inerente vieţii. Şi pentru că situaţia nu mai are nici
o şansă plauzibilă de rezolvare, scenaristul „inventează“ o veritabilă
lovitură de teatru: inflexibilul poliţist Anton (corupt în realitate, dacă
luăm în considerare implicarea sa într-o filieră de prostituţie!) suferă un
şoc în momentul când o urmărire de rutină la care lua parte tinde să se
încheie prost. Conştiinţa i se limpezeşte brusc, personajul are revelaţia
faptului că mama copilului a avut mereu dreptate în privinţa tratamentului
recuperator, îl urcă pe băiat pe tobogan – lucru complet interzis până
atunci – astfel că acesta poate încerca sentimentul de încântare
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participativă al oricărui copil de pe planetă. Deşi pelicula se încheie aici,
unde raza de speranţă a fost redată familiei greu încercate, putem specula
asupra posibilei continuări a acţiunii: mama renunţă la băutură, tatăl se
dezice de afacerile necurate la care a fost părtaş, iar cinefilul autentic îşi
găseşte altceva mai util de făcut, în loc să dea curs unei astfel de oferte
artistice.1

Deşi am atras atenţia asupra „durităţii“ unora dintre comentariile conţinute în dicţionarul semnat de
Tudor Caranfil, trebuie să subscriem în privinţa observaţiilor pe marginea prestaţiei regizorale din
filmul „Noro“, op.cit., pp. 144-145: „...Gabrea a fost, mereu, un excesiv. Ca regizor, cu excepţia lui
Rosenemil, nu l-a preocupat niciodată rigoarea de ansamblu a story-ului, el a marşat mereu pe
secvenţă, pe estetică, pe stilizarea enormă. Ceea ce se verifică încă o dată cu Noro. Nu zona
copilăriei îl interesează, ci cazul extrem al unui copil „prea mic pentru o nefericire atât de mare“. El
nu vrea să-i dezvăluie spectatorului o realitate ascunsă, ci doar să-l impresioneze, să-i rupă inima.
În cazul de faţă îl lasă, mai curând, indiferent, atât este de arbitrar şi nemotivat tot ceea ce se
petrece. Pe actori îi împinge spre melodramă şi rar am văzut un interpret atât de echilibrat ca Vişan,
de nerecunoscut în maniera teatrală a jocului său. În mod surprinzător, Victoria Cociaş îi rezistă şi
izbuteşte o compoziţie impresionantă. Cât despre micul erou, el este un băieţaş inteligent, ceea ce
se constată în secvenţele de interviu, când interpretul vorbeşte despre sine fără a arecurge la
dialogul de handicapaţi impus tuturor personajelor, ca în replica: „Îl doare-n C.... pe Dumnezeu, de
noi!“. Scenarist: Răsvan Popescu!“.
1
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Imaginea celuilalt în poeziile
poeţilor canadieni P.K. Page şi
BP Nichol şi în poezia poetului
român Şt. A. Doinaş abordate din
perspectiva teoriei jocului
Mihăilescu CLEMENTINA

The Perception of the Other
in Canadian and Romanian Poetry
Through Game Theory
Abstract
This paper tackles the issues of how we can go beyond modern negative
values and can know the other people via game theory. Huizinga’s sociological
theory has been closely observed by focussing on his argumentation that play
represents the emerging of the self, while its mature expression is revealed
through game and that the entire culture may be regarded as the result of our
games with words, feelings and values. Selected poetry of P.K. Page, BP. Nichol
and St. A. Doinaş is analyzed, revealing elements of imagination, spontaneity
and subtlety, i.e. the very qualities of an aesthetic pure game.

Începutul vieţii noastre este marcat de joc. Învăţăm să creştem, să ne
maturizăm jucându-ne şi imitându-i pe cei maturi. În cartea întitulată
„Homo ludens“ un studiu legat de elementul joc în cultură, olandezul
Johann Huizinga1, preocupat de probleme de istoria culturii, încearcă să
demonstreze că jocul reprezintă esenţa spiritului omenesc şi că este cel
mai bun mijloc de a ne cunoaşte şi de a-i cunoaşte pe ceilalţi. El afirmă că
„jocul este mai vechi decât cultura însăşi“, adăugând că are caracterul
1

G. Liiceanu. Om şi simbol. Bucureşti: Editura Humanitas, 2005, pp. 111-120
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unui fenomen universal. Mai mult decât atât, Huizinga susţine că
„civilizaţia nu a adăugat nici o trăsătură esenţială la idea generală de joc“.
Nenumăratele încercări de a defini jocul relevă o varietate uimitoare. Unii
consideră jocul ca o descărcare a unui surplus de energie, alţii, că este un
comportament imitativ instinctiv sau doar o nevoie de relaxare. În ciuda
acestor abordări diferenţiate, nici una nu neagă faptul că jocul are un rol
esenţial în instruirea tinerilor în viaţă. Mai mult, toate aceste teorii au un
punct de plecare comun, şi anume că jocul „serios“ este pus în slujba
elementelor formative.
Fără a intra în alte detalii, ne vom focaliza asupra ideii de joc şi
asupra implicaţiilor sale în lumea copiilor cu extrapolări ulterioare la
jocul estetic practicat de poeţi. Psihologii, observând jocul copiilor, au
ajuns la concluzia că acesta are un evident caracter imitativ. Asemenea
oamenilor primitivi, copiii interpretează rolul diferitelor personalităţi, fie
că ei sunt părinţi sau profesori, care le-au influenţat viaţa într-un mod
anume.
Jocul simplu apare ca o succesiunede roluri disparate şi care totuşi
constituie un tot. De aici derivă ingeniozitatea şi splendoarea jocului.
Acesta este începutul edificării propriului eu, care se constituie în timp, în
relaţie cu celălalt. Dacă joaca reprezintă începutul evidenţierii eului
personal, expresia sa matură se relevă prin joc. În eseul „Om şi simbol“,
aparţinând lui Gabriel Liiceanu1, acesta susţine că implicarea într-o serie
de solicitări obişnuite conduce spre o personalitate organizată. Acestea
sunt elementele necesare jocului. Pentru a participa la joc, individul
trebuie să respecte o serie de reguli care asigură desfăşurarea organizată a
acestei activităţi colective. Capacitatea de a înţelege, de a-şi aminti şi a se
conforma regulilor reprezintă un pas important spre maturitate. Eul se
apropie de maturitate, când va fi în stare să joace roluri, nu doar să se
joace. Mai mult chiar, jocul nu este altceva decât o selecţie atentă a
principalelor jocuri pe care obişnuiam să le jucăm. În momentul în care
am învăţat să jucăm cu un anume scop, problema jocului va dobândi o
menire nobilă.
Când ajungem să jucăm conştient jocul, am făcut un alt pas semnificativ în evoluţia noastră. Sociologia ne învaţă mai multe despre joc, şi
anume că totul începe prin simpla imitare a vieţii, pentru ca viaţa noastră
socială să ajungă să devină un statut social asumat. Astfel, noi continuăm
să jucăm jocul chiar atunci când am ajuns la maturitate şi când îi învăţăm
1G.
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pe alţii regulile acestuia. De asemenea, vom descoperi că suntem capabili
să jucăm jocul nostru într-o varietate remarcabilă de împrejurări sociale.
Am învăţat cum să jucăm jocul afecţiunii, al iubirii, al atenţiei faţă de
alţii, la fel ca şi jocul indiferenţei, al urii, al dezamăgirii; ştim să fim
părinţi, să muncim, să călătorim, să ne bucurăm de frumuseţea naturii, am
ajuns să imităm râsul, plânsul, durerea, fericirea de atâtea ori încât nu
putem pierde când jucăm aceste jocuri, afirmă Liiceanu. Jocurile noastre
sunt creative, ne ajută să evoluăm sub aspect psihologic, intelectual,
emoţional şi cultural.
Liiceanu, după ce a identificat, prelucrat şi personalizat teoria
jocului, abordată din perspectiva istoricului culturilor Johanes Huizinga, a
estimat că întreaga cultură este rezultatul jocului nostru cu cuvinte,
sentimente, aspiraţii şi dorinţe. S-a apreciat că poezia însăşi a apărut ca
un rezultat al jocului, iar limbajul poetic este strâns legat de ludic.
Când ne focalizăm atenţia pe creaţiile lirice aparţinând celor doi
poeţi canadieni – P. K. Page şi Nichol şi respectiv pe cele aparţinând
poetului român Augustin Doinaş, putem afirma că originalitatea lor
derivă din modul în care îşi concep poeziile lor care sunt o combinaţie de
imaginaţie, spontaneitate şi subtilitate, calităţi autentice ale jocului estetic
pur, menit să ne ajute să ne cunoaştem şi să-i cunoaştem pe ceilalţi.
Ne vom ocupa mai întâi de poezia lui Page pentru a arăta că
responsabilitatea ei majoră este de a se juca cu cuvinte şi idei într-un mod
extrem de personal. Autoarea ştie să-şi încânte cititorul, să-l transpună în
universul ei poetic prin aluzie şi ambiguitate. Ele amplifică sensul,
creează noi simboluri şi susţin modernitatea poeziei lui Page, centrată pe
lumea modernă confruntată cu o puternică criză identitară.
Expresia poetică a autoarei se materializează în viziunea unui copil
care descoperă lumea prin joc în poezia intitulată simplu şi expresiv
„Omul de zăpadă“.1
„Omul de zăpadă inocent“ este primul om desemnat de copil pe
hârtie, un „O dublu alb“. Această imagine este aparent scutul perfect al
copilului împotriva tuturor pericolelor lumii. Aceasta se datoreşte faptului
că sintagma „primul om“ împreună cu adjectivul dublu „solitar, inocent“
conţine conotaţii spirituale, trimiţându-ne la esenţă, la arhetip, la
imaginea lui Adam, primul om înainte de căderea în păcat.

1 M. Atwood. Ed the New Oxford Book of Canadian Verse in English. Toronto: Oxford University
Press, 1982, p. 180
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Şi totuşi, efectul jocului de cuvinte dobândeşte conotaţii tragice,
deoarece omul de zăpadă a devenit deja tridimensional, fiind „Abstract.
Omul obişnuit“. „Omul obişnuit“ sugerează regresie morală, înstrăinare
de arhetipul divin, de existenţa neobişnuită, neconvenţională, iconoclastică. În ciuda caracterului său obişnuit, omul de zăpadă arată atât de
personal încât atunci când începe să se topească copilul doreşte să-l salveze de atacul invizibil al dezgheţului. Jocul intervine chiar la începutul
poeziei deoarece imaginea unui om de zăpadă pe care un copil încearcă
să-l salveze de dezintegrare, de pierderea trăsăturilor sale particulare care
îl individualizau conferindu-i o aură aparte, trădează o atmosferă inocentă
ludică, încărcată de idealism.
În mod ironic, în a doua parte a poeziei vorbitorul anonim, introdus
prin pronumele personal „eu“ rememorează faptul că a văzut oameni de
zăpadă în toate curţile din vecinătate „un stoc, o multitudine imobilă si
toţi cu feţe împietrite şi absurzi“. Obsesia multiplicării ilustrează tendinţa
lumii moderne de a demistifica totul (copilăria, imaginea idealizată a
adultului) care îşi pierde unicitatea şi chiar actul de creaţie care apare
astfel reprodus la nesfârşit.
Atitudinea critică a autoarei este susţinută în ultima parte a poeziei
de un joc subtil de semnificaţii asociate cu jocul regresiunii şi
indiferenţei. Astfel, ziua următoare, în ciuda imobilităţii lor aparente,
vorbitorul-observator suspectează că oamenii de zăpadă s-au mişcat puţin
din locul unde stătuseră, părând totuşi în mod paradoxal nemişcaţi,
înţepeniţi. În timpul nopţii oamenii de zăpadă păreau a fi agresat creaturi
inocente: îngeri, deoarece zăpada era marcată cu semnele aripilor sau
păsări, a căror urme de picioare marcaseră zăpada ca nişte rămurele rupte.
Oamenii de zăpadă păreau a fi anihilat toate sunetele cu excepţia unui
ecou care fără sfârşit ce vibra sinistru discordant într-o lume fără iubire.
Aluziile sociale şi religioase au acelaşi efect notabil asupra
cititorului, tentându-l să pătrundă dincolo de cuvinte şi să găsească
diferite interpretări în însăşi titlul unei alte poezii „În timpul orei ne
creem pe noi înşine după ce ni s-a spus să închidem ochii şi ni s-a dat o
bucată de plastelină cu care să modelăm o persoană“. Crearea de forme
plastice este şi ea o formă de manifestare a jocului. Modelatorii îşi închid
ochii şi creează figurine folosind doar simţul tactil. În conformitate cu
mitul creaţiei aşa cum a fost conceput de Nietzche, aceşti modelatori orbi
creează, asemenea lui Dumnezeu, propria lor imagine. Fără să vadă ceea
ce fac, ei creează opere care nu au nimic decent. Una din figurile create
este „O femeie goală de mărimea unei pălmi. Carne rozalie. Oarbă“.
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Imaginea unui bărbat este „cea de crucificat sau plângând“1. Ambele
imagini pot fi interpretate ca expresia vulnerabilităţii şi a durerii,
distorsionând metafora biblică a creaţiei prin modelarea lutului.
Spre deosebire de copiii care se joacă modelând plastelina pentru a
obţine figuri sau forme frumoase sau amuzante, modelatorii au creat
figuri respingătoare, care, aşa cum sugerează titlul, nu sunt imaginea
altora ci a noastră si mai mult fiind chiar noi înşine. Spre sfârşitul poeziei
Page se întreabă „Pe cine am imitat, al cui eu l-am creat“. Astfel de
întrebări relevă preocuparea poetesei în ceea ce priveşte eul ascuns, care
arată exact profilul psihologic al fiecăruia dintre noi. Ultimul vers este
impresionant prin mesajul adresat de eu „nu mă atinge“. Cuvintele citate
adresate de Hristos Mariei Magdalena sugerează caracterul sacru al eului
şi faptul că nu ar trebui să fie atins de lumea materială, profană pentru că
aceasta ar putea fi tentată fie să îl îmbunătăţească, fie să îl distrugă.
Într-o manieră similară, episcopul Nichol, autor al unei remarcabile
realizări poetice, intitulată în mod simbolic „Martirologie“, se prevalează
de elementul joc cu conotaţii religioase, interpretând din perspectiva
teoriei jocului, numele unor sfinţi. El face un transfer de la cuvântul
furtună „storm“ la Sf. Urnă „sf. Orm“. Acest joc lingvistic, care este mai
presus de orice un joc estetic cu profunde conotaţii spirituale, psihologice
şi sociologice, are menirea să descifreze natura tragică a omului modern,
contemporanul nostru, marcat de puternice conflicte morale, anxietate,
despiritualizare, de individuaţie şi deprivare de valori morale. Dacă
cuvântul furtună le cuprinde pe toate, Sf. Urnă este depozitarul virtuţilor
milenare, pe care acest sfânt le întruchipează. Contemplându-i viaţa
virtuoasă, poetul trece printr-o criză gnoseologică, transfigurată artistic în
diverse structuri metaforice.
„Erai călătorul întunecat
Când eram prunc alături mi-ai stat
Cu greu îmi amintesc
Excepţie făcând cerul de mine visat
Restul un târam al norilor era
După pofta inimii de tine umblat
Cum se poate spune povestea?
Călătoream
Pe fundul mării ştiind
1 M. Atwood. Ed the New Oxford Book of Canadian Verse in English. Toronto: Oxford University
Press, 1982, p. 183
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Că raiul era acolo sus
in acea lume de nepătruns
şi că aceasta moarte era
Că mă voi duce acolo
Când voi învia
Sfinte Orm ai fost cel care
Ai văzut răsăritul de soare
Ai ştiut al stelelor sistem
şi cât de departe trebuia sa mergem
înainte de distrugerea finală
şi că aşa cum se profesa in Revelaţii
Îşi vor întoarce faţa de la divinitate
şi vor fi distruse multe naţii
Tu mi-ai spus diferenţa intre atunci şi acum
Când eu nu puteam distinge pe rău de cel bun.1
Întreaga poezie este structurată în jurul simbolismului cunoaşterii,
pornind de la sondarea şi cunoaşterea itinerariului spiritual al vieţii
acestui sfânt. Întrucât cunoaşterea echivalează cu suferinţa, cu cât sporeau
cunoştinţele despre lume ale acestui sfânt, căci el vedea „răsăritul de
soare“ şi cunoştea „al stelelor sistem, cu atât se intensifică şi suferinţa sa.
Dihotomia „rău / bun“ din versul „când nu mai puteam distinge pe
rău de cel bun“ sintetizează poetic cauza chinului şi anume desprinderea
lumii de tiparul divin. Trădarea paradisului originar, susţinută gramatical
prin imperfect, este în continuare dramatizată prin precizarea semnelor
dezintegrării. Această dezintegrare este amplificată fonologic prin
aliteraţia lui t în „întunecat“, „stătu“, „pământ, „moarte“ şi prin cupletul
ritmic „acum/bun“, construit prin rima imperfectă din versurile „tu mi-ai
spus diferenţa dintre atunci şi acum / Când nu-l mai puteam distinge pe
rău de cel bun“. Cea de a doua dihotomie „acum-atunci“ lansează soluţia:
întoarcerea la inocenţă şi puritate prin credinţă.
Întrebarea „cum se spune povestea“ marchează poetic tragica
separare ontologică între suflet şi spirit. Sufletul reprezintă eul ancestral
co-participativ care, în mod figurativ, umbla „pe fundul mării“, zadarnic

1 M. Atwood. Ed the New Oxford Book of Canadian Verse in English. Toronto: Oxford University
Press, 1982, p. 118
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căutând vreo semnificaţie spirituală, deoarece marea este paradigma unei
vieţi într-o continuă şi tumultuoasă schimbare.
Sintagma „că raiul era acolo sus / în acea lume de nepătruns“, prin
distanţa spirituală sugerată de adjectivul demonstrativ „acea“, în mod
poetic face aluzie la tensiunea spirituală a poetului. Deoarece poetul nu
primeşte răspunsuri la întrebarea sa, poezia se încheie cu o nota de disperare, bine orchestrată în metafora mitică a distrucţiei finale. Scenariul liric
se caracterizează de la început până la sfârşit printr-un intens dramatism.
Discursul poetic multiplică semnele dezintegrării finale, a pierderii totale
a identităţii, culminând în sintagma „aşa cum se profesa in Revelaţii“.
Declinul moral al omului modern este fonologic potenţat prin
asonanţa lui „e“ în „profesa“ şi „Revelaţii“ şi prin aliteraţia lui „d“ în
„distruse“ şi „distinge“. Mai mult decât atât, asonanţa lui „u“ în
„întunecat şi „prunc“ din primele două versuri produce un efect poetic
neaşteptat la o recitire atentă a poeziei. Prin asocierea suferinţei şi
purităţii, se sugerează comunicarea spirituală a ceea ce noi am numit
identificarea poetului cu ceilalţi.
De aceeaşi nevoie disperată de a se identifica, de a rezona cu
contemporanii săi este animat şi poetul român Ştefan Augustin Doinaş în
poezia intitulată „Poetul ca negustor de zăpadă“.1
O dată cu-nceputul primăverii,
când neaua piere şi copiii, dornici
să râdă de cei mari, găsesc în locul
troienelor doar fraţi, părinţi – doar oameni
gata făcuţi – apare în cetate
nebunul care vinde nea. O iarnă
sălbatică îi scânteiază-n suflet,
iar el precupeţeşte crunt: o iarnă
cu pomi golaşi şi păsări amorţite,
cu ape ce vorbesc în somn sub sloiuri
şi cu seminţe oarbe pregătindu-şi
exploziile. Pe poleiu-albastru
din ochiu-i stâng trec lebede în sănii,
iar ştiuci de-argint, la copcă, pot fi prinse
în bulbul celălalt, întorc spre noapte.
Fără de milă, el îşi vinde marfa.
Apoi, fiind el însuşi de zăpadă,
1 Şt. A. Doinaş. Alfabet poetic. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga“. Societatea Academică
Anglofonă, 1996, p. 146

265

se-mparte tuturora: fulgi şi pene
infinitezimale-nseamnă drumul
pe care-o oaste albă nevăzută,
cu comandanţi ce poartă tui de mături,
ocupă toate posturile-cheie
ale cetăţii, condamnând statuia
primarului care tronează-n piaţă.
El se defineşte pe sine ca un non-conformist, ca „nebunul care vinde
nea“, care refuză, conectându-se la spiritual, conectare sugerată prin
substantivul „nea“, să se împace cu legile şi tiparele înguste ale oamenilor
„gata făcuţi“. Această structură oximoronică relevă părerea autorului
despre contemporanii săi, despre caracterul static, stagnant al celor care
refuză evoluţia în plan spiritual şi sufletesc. Condamnaţi la uniformitate,
ei şochează atât pe poet, cât şi pe copii, care au alte aşteptări de la viaţă.
Preocuparea de „a vinde nea“ sugerează, în plan simbolic, strădania
poetului de a se face cunoscut şi înţeles. Imaginea „iernii sălbatice“ din
ochii săi este şi ea o structură oximoronică, dar verbul „a scânteia“ îi
conferă conotaţii pozitive. Adjectivul „sălbatec“ se pliază pe perspectiva
celor maturi care şi-au pierdut puritatea emoţională şi care, încearcă cu
orice preţ ancorarea în imaginar. Maturilor li s-a diminuat simţul
imaginativ, estetic sesizând doar „pomi golaşi“, „păsări amorţite“, „ape
ce vorbesc în somn“, toate fiind abstracţii dezumanizate, menite să
reflecte regresie morală.
În schimb, părerea pe care copilul şi-a format-o despre poet este una
exaltată, materializată în imaginea lebedelor care trec în sănii şi a
„ştiucilor de argint“ care pot fi prinse la copcă. Ambele sugerează
puritatea viziunii poetice şi procesul imaginativ atât de apropiat de cel al
copilului.
Spre deosebire de poezia „Omul de zăpadă“ scrisă de canadianca
Page şi de care ne-am ocupat în prima parte a acestei lucrări, ideea de
reduplicare capătă la Doinaş conotaţii pozitive în versul „fiind însuşi de
zăpadă se împarte tuturora“. Ideea de a se „împărţi tuturora“ sugerează
ambiţia poetului de a se face perceput, înţeles şi apreciat tocmai prin imaginile create, care urmăresc refacerea legăturii dintre sensibil şi raţional.
Intenţia expresă a poetului este de a trezi în sufletele noastre, prin
jocul său estetic, inocenţa caracteristică copilăriei, perioadă în care nu
există modele sau reguli prestabilite. Copilul, ca şi poetul, este animat
prin jocul său să refacă legătura vizuală şi intuitivă cu lumea ideală
pierdută.
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În punctul de conştiinţă şi percepţie al copilului, la care Doinaş face
trimitere, imaginea copilului despre artistul cuvântului pare a coincide cu
imaginea pe care creatorul de geniu o are despre sine, respectiv acea de
„negustor de zăpadă“ ce apare în viaţa noastră însemnându-ne artistic
fragilul nostru itinerariu spiritual.
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Aspecte ale contrastelor de
mentalitate pe axa om bogat-om
sărac în romanul Răscoala de
Liviu Rebreanu
Anca SÎRGHIE

Les différences de mentalités dans un
monde jalonné par deux entités: l’homme
riche et l’homme pauvre
Résumé
Le roman La révolte de Liviu Rebreanu est une image édifiante des
mutations de mentalité dûes aux révoltes paysannes de 1907 quand le respect des
paysans pour les boyards se transforme progressivement en haine devastatrice.
En même temps les métayer sont perçus comme des instruments de l’exploitation.
Dans cete situation conflictuelle les boyards eux-mêmes ont des attitudes
différentes. Miron Iuga reste conservateur tout en défendant l’ancien ordre
social tandis que son fils Grigore essaie de comprendre et de s’adapter aux
nouvelles réalités.

I. De la cauze sociale la pretext literar
Ca factor de susţinere a tradiţiei instalate la nivel individual, de grup
sau naţional, mentalitatea se bazează conceptual pe imaginea celuilalt,
ideea generalizată extinzându-se la nivelul unei întregi colectivităţi, spre
a se manifesta drept un mod particular de a gândi al grupului
respectiv.Puţini sunt cei care atunci când prezintă cauzele unor fapte,
întâmplări sau mai ales evenimente de anvergură social-politică coboară
la adâncimea de pânză freatică a lor, care este mentalitatea, ca dat
colectiv şi imponderabil. Modul cum acestea, în situaţii de criză, ajung să
se opună, susţinând atitudini adverse, este decisiv pentru destinul unor
269

oameni implicaţi în evenimente, care dau viaţă istoriei. Jalnica situaţie
materială şi sanitară a ţăranilor din România începutului de secol XX a
constituit obiectul unor cercetări, cum a fost aceea a medicului Ch.
Laugier, intitulată Sănătatea în Dolj. Monografie sanitară, din care
reieşea că din 10 copii mureau cel puţin 6 de pelagră, tuberculoză, din
cauza alimentaţiei neîndestulătoare. Chiar şi cei ajunşi la maturitate nu
aveau şansa unei evoluţii fireşti, dacă se ţinea cont de diferenţa dramatică
la nivel statistic faţă de alte ţări, unde media de viaţă a ţăranilor era de 50
de ani, pe când în România era de 32,85 ani1. „La révolte de 1907 a eu,
sans doute, des causes multiples. La plus importante a été d’ordre
économique: la pauvreté, la pénurie matérielle de la paysannerie, le
manque d’intérêt des gouvernements qui se succédaient à la tête du pays,
pour remédier cette situation“.2 Unul dintre ideologii cei mai preţuiţi ai
epocii de la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
Constantin Dobrogeanu Gherea, a prezentat situaţia ţărănimii în studiile
sale social-politice, dintre care cităm fie şi numai Neoiobăgia, unde
soluţia pentru ridicarea bazei productive a agriculturii şi pentru asigurarea
condiţiilor de înlăturare a formelor semifeudale de producţie era
industrializarea3. Există în literatura noastră naţională texte clasicizate
care pot figura drept premisă a evenimentului. Poezia Noi vrem pământ!
de George Coşbuc este emblematică pentru starea de spirit din care s-a
ridicat revolta şi, aşa cum apăruse în nr. 3/1894 din revista „Vatra“,
urmată la un an de Doina, în care poetul ţărănimii dovedeşte că îi
înţelegea păsurile, versurile acestea fuseseră la finele secolului al XIX-lea
un semn oracular al izbucnirii viitoare. „Flămând şi gol, făr- adăpost,
/Mi-ai pus pe umăr cât ai vrut,/ Şi m-ai scuipat şi m-ai bătut / Şi câne eu
ţi-am fost“. Multe generaţii au spus poezia aceasta ca pe Tatăl nostru, iar
în anii socialismului chiar mai mult decât pe aceasta, având în vedere că
Tatăl nostru era un text religios, deci interzis oficial. Nu este mai puţin
adevărat că raţiunea pentru care poezia Noi vrem pământ! intra în
conştiinţa elevilor perioadei interbelice fusese cu totul alta decât în anii
socialismului, când colectivizarea agriculturii era prezentată ca soluţia
salvatoare pentru ţărănimea română. Cât de acute mutaţii s-au produs în
Ch. Laugier, Sănătatea în Dolj. Monografie sanitară, Craiova, 1910, p. 19.
Vasile Gionea, Les causes de la révolte des paysans en Roumanie (1907), Bucarest, 1988, p.
74.
3 Vezi O figură proeminentă a mişcării socialiste din România-C-tin Dobrogeanu-Gherea
(Studiu introductiv), în C. Dobrogeanu-Gherea-Scrieri social-politice, Editura politică, Bucureşti,
1968, p. 52.
1
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decursul unui secol în viaţa neamului românesc şi mai ales în cea a
ţărănimii ar putea constitui subiectul unei alte cercetări, deosebite de
aceasta, consacrată focalizat evenimentului social care a însângerat
debutul secolului al XX-lea în România.
L. Caragiale în studiul său 1907 – din primăvară până-n toamnă,
creat ca ripostă împotriva indiferenţei politicienilor epocii, a dovedit că
deşi se stabilise în străinătate, autorul rezona la suferinţele poporului său.
Abia se stinseseră ecourile sărbătoririi celor 40 ani de regalitate, când
expoziţia jubiliară a impresionat pe reprezentanţii Europei. Caragiale
întâmpinase evenimentul de la curtea lui Carol I cu ironia unei versificaţii
inspirate prin jocul ei de cuvinte: „Ca rol fu mare mititelul/Hai gogomani
la jubileu“. În mod cert, aşa cum constata Caragiale la începutul studiului
său, ca tânăr regat România îşi dobândise prestigiul celui „mai solid
element de civilizaţie între statele balcanice“.1 Tot el observa că în ţara
aceasta, în care exista o „extravagantă deosebire între realitate şi aparenţă“, agricultura este atotstăpânitoare, iar disproporţia acesteia faţă de
industrie era cu totul semnificativă: „câteva începuturi de industrie,
protejate într-un mod scandalos de către stat şi chiar începuturile de
exploatare a petrolului, stau, ca producţie de avuţie naţională, într-o
proporţie infimă, aproape neglijabilă faţă cu producţia agricolă.“2 Dintr-o
populaţie de 6 milioane de locuitori ai Regatului român 5 milioane erau
plugari, definiţi de Caragiale drept atotcuprinzătoarea masă“ supusă şi
cuminte producătoare a avuţiei naţionale“.3 Poziţia autorului faţă de
organele legislative ale ţării, structuri în care nu-şi găsesc locul
reprezentanţii ţărănimii, este una ironică: „Împărţită în două bande, ce se
numesc cu pretenţie istorice- liberal şi conservator- bande mai nesocotite
decât nişte seminţii barbare în trecere, fără respect de lege, fără milă de
omenie, fără frică de Dumnezeu – această oligarhie legiferează,
administrează, calcă astăzi legile pe care le-a făcut ieri, preface mâine
legile făcute azi, ca poimâine să le calce şi pe acelea, fără spirit de
continuitate şi fără altă sistemă decât numai împăcarea momentană a
exclusivelor ei interese, pentru perpetuarea sacrei organizaţii numite aici
democratice“. Situaţia intolerantă în care se află ţărănimea Regatului

I. L. Caragiale, 1907 – din primăvară până-n toamnă, Editura militară, Bucureşti, 1957, p. 5
Ibidem, p. 6.
3 Ibidem, p. 18. Vezi şi Nicolae Andrei, 1907 în Oltenia. Contribuţia intelectualilor la marea
răscoală, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984.
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român putea să explice „catastrofa care era inevitabilă. „1 Caragiale
observa că între larga masă a poporului şi clasa dominantă a începutului
de secol XX s-a creat o prăpastie, situaţie care a determinat coalizarea
partidelor politice gata să provoace un război civil. Presa preia aprecierea
făcută de guvern care declară că „răscoalele sunt fapta unei mâini străine
de undeva. Dar imediat ce o asemenea ipoteză este dezminţită de undeva,
guvernul ia atitudine dezicând totul. Se caută la tot mai mari depărtări
cauza izbucnirii răscoalei, când de fapt ea era foarte aproape. „Nu le vine
politicienilor noştri să creadă că dezastrul este urmarea fatală a sistemei
lor politice.“2, constata Caragiale plin de revoltă, aceasta fiind nota în
care se incheie meditaţia sa datată septembrie 1907: „acolo, în adânc,
gem uriaşe nevoi materiale şi morale ale unui popor întreg-singura
temelie, singura realitate, singura raţiune de a fi a statului naţional
român… Acolo în adânc, o lume care ştie mai bine ce înseamnă a muri ca
vitele, decât ce vasăzică a trăi ca oamenii, scrâşneşte: „Noi vrem acum nu
doar pământ!…Vrem şi pământ, şi omenie!…“3 Totuşi peste o lună în
acelaşi sângeros an 1907 meditaţia asupra destinelor ţării a adus o
completare, devenită un al treilea capitol, în care se trasează câteva linii
de viitor pentru România, care în concepţia lui I. L. Caragiale avea nevoie
nu doar de reforme economice ci şi de o importantă şi fundamentală
reformă politică.
Literatura, ca şi celelalte arte, a consemnat în felul ei specific un
eveniment cutremurător, căruia se pare că în 1907 i-au căzut victimă
11.000 de vieţi omeneşti, având în vedere că în domeniul artelor plastice,
Octav Băncilă a zămislit în lucrarea sa 1907 simbolul revoltei sociale
pentru multe generaţii de români; dar ea s-a ivit târziu, mult ulterior
evenimentului. Nici proza naţională nu a plămădit instantaneu imaginea
edificatoare a răscoalei.
În literatura noastră naţională s-a trecut prin experienţa edulcorantă a
sămănătorismului şi a poporanismului, contemporane evenimentului de la
1907. Nici-un romancier n-a surprins răscoala ţărănească în mod realist,
chiar dacă Mihail Sadoveanu sau Cezar Petrescu (Apostol, 1907) au tratat
motivul în câteva opere în proză, care s-au dovedit a fi neconcludente.
1 Ibidem, p. 18-19. Vezi şi I. Agrigoroaiei (coord. ), 1907 în perspectivă istorică, Editura Junimea,
Iaşi, 1988.
2 Ibidem, p. 22.
3 Ibidem, p. 26.
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Abia în 1932 un romancier de valoarea lui Liviu Rebreanu, ridicat din
mediul rural, a avut forţa creatoare necesară spre a da dimensiune
epopeică acestei teme. Nu este lipsit de semnificaţie modul cum preţuia
Liviu Rebreanu importanţa plugarului pentru înţelegerea şi definirea
identităţii noastre naţionale: „Ţăranul este începutul şi sfârşitul. Numai
pentru că am fost neam paşnic de ţărani, am putut să ne păstrăm fiinţa şi
pământul... El n-are unde să-şi mute sărăcia, pentru că, smuls de pe
ogorul lui, ar fi osândit să piară ca un arbore smuls din rădăcini. De aceea
1
ţăranul e pretutindeni păstrătorul efectiv al teritoriului naţional.“
Scriitorul care dedicase plugarilor, ca o clasă socială, până şi discursul
său de recepţie la Academie din anul 1940, intitulat Laudă ţăranului
român, nu ezita să specifice: „Cultura majoră nu repetă cultura minoră, ci
o sublimează, nu o măreşte în chip mecanic şi virtuos, ci o
monumentalizează potrivit unor vii forme, accente, atitudini şi orizonturi
lăuntrice.“2 Formei alegorice din poezia 1907 în care îmbrăcase
Alexandru Vlahuţă evenimentul ce avusese drept protagonişti Adevărul,
Minciuna şi pe Rege, Rebreanu îi va prefera o prezentare realistă, de
dimensiuni epopeice. Pregătirea condeiului pentru o asemenea abordare a
durat peste două decenii de muncă sisifică, tema vieţii ţăranului fiind
turnată în imaginea celebrului protagonist din romanul-capodoperă Ion în
1920. Dornic să exerseze mişcarea mulţimilor răzvrătite, Rebreanu
creează romanul istoric Crăişorul în 1929, dar abia după alţi ani buni de
trudă el va desăvârşi capodopera Răscoala, a cărei documentare începuse
încă din 1909, când scriitorul transilvănean se stabilise la Bucureşti. De
atunci Rebreanu şi-a consacrat timpul necesar pentru cercetarea de arhivă
şi pentru a descinde în satele unde răzvrătirea ţărănească a cunoscut
forme acute.
II. Seismografia contradicţiei mentalităţilor în viziunea lui
Rebreanu, autorul Răscoalei
Cu totul simptomatică pentru explicarea unor evenimente sociale,
aşa cum a fost Răscoala ţăranilor din România anului 1907, este modul
cum unele impulsuri venite din exterior, respectiv din mişcarea rusească a

1 Liviu Rebreanu, Laudă ţăranului român, în Discursuri de recepţie la Academia Română,
Editura Albatros, Bucureşti, 1980, p. 284.
2 Liviu Rebreanu, Lauda ţăranului român,în Discursuri de recepţie la Academia Română,
Editura Albatros, Bucureşti, 1980, p. 262.
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socialiştilor, s-au grefat pe o nemulţumire internă1. Structurat sferoidal,
ca şi capodoperele precedente ale lui Rebreanu, romanul Răscoala,
începe cu conturarea imaginii cauzelor care au provocat răbufnirea
revoltei, dovadă a prăpastiei iscate între ţărănime şi clasa boierilor
asupritori, plasaţi pe poziţii ireconciliabile ca mentalitate şi atitudine,
fondate pe condiţii diferite de enculturaţie. Astăzi nu ni se mai pare deloc
întâmplător faptul că romancierul pune cea dintâi replică a evocării sale
în seama unui arendaş lipsit de scrupule din Olena-Dolj. Este o
modalitate de a introduce direct cititorii în miezul conflictului mocnit din
lumea satului românesc dunărean, unde terenul agricol era mărul
discordiei dintre boierii proprietari şi ţăranul cel „rău şi prost şi leneş“,
cum îl percepea Ilie Rogojinaru, arendaşul „slăninos şi burtos, cu gât de
taur şi capul rotund“2. Grigore Iuga, spre deosebire de tatăl său, Miron
Iuga, intuieşte tensiunea produsă în lumea satului, dovedind că la nivel de
mentalitate studiile efectuate în străinătate i-au asigurat o optică modernă
realistă. De aceea, după ce noului său musafir sosit din Transilvania, Titu
Herdelea, îi arătase „atâtea moşii boiereşti, moşii peste moşii, mari şi
frumoase“, el se vede nevoit să răspundă unei întrebări iminente: „Dar
pământurile oamenilor unde sunt?“ Replica tânărului boier, constituită
drept intrigă a acţiunii, este: „– Apoi vezi, pământurile oamenilor, asta e
chestia ţărănească!... Pământurile! Nu prea sunt, şi unde au fost s-au cam
spulberat...“3 Din replica aceasta se vor despleti apoi scene aparent
disparate, dar care devin un prelung preludiu al viitoarei răbufniri,
preludiu ce constituie substanţa ideatică a primului volum intitulat Se
mişcă ţara. Ele sunt plasate de scriitor în tren (unde comentariile par
atacate de plictisul inerţiei şi de convenţionalism) sau în restaurante, în
ateliere ale muncitorilor, în cercuri socialiste, ca şi la Parlament, dar mai
ales între ţăranii care nu sunt mulţumiţi de exploatarea arendaşilor. Lipsa
pământului provoacă o tensiune ce se dovedeşte tot mai ameninţătoare.
Marea realizare a prozatorului constă în intuirea legilor după care
acţionează forţele lăuntrice ale mentalităţii, din care în momentul crizei se
va coagula şuvoiul răscoalei.
Critica literară a identificat existenţa vinei tragice, preluate de la
romantici spre a fi aplicată de Rebreanu, ca scriitor realist, nu unui
1 Vezi Ion Popescu-Puţuri (coord), Documente privind marea răscoală a ţăranilor din 1907, vol.
V, Editura Academiei, Bucureşti, 1987.
2 Liviu Rebreanu, Răscoala, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963, p. 9.
3 Ibidem, p. 61 şi 62.
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individ în sine, ci timpului istoric în ipostaza sa concret socială şi politică.
Un furt iluzoriu al porumbului boieresc, reclamat de arendaşul Cosma
Buruiană, stârneşte o prigoană aspră, pripită şi inutilă. Detaliile venite în
avalanşă ( refuzul sfidător al Nadinei de a vinde moşia Babaroaga
ţăranilor, un cocoş prins sub roţile automobilului boieroaicei, gata să
ameninţe şi viaţa unui băiat neastâmpărat, ele fiind puse alături de zvonul
adus de Petre Petre de la Bucureşti că pământurile boierilor trebuiau
împărţite celor care le munceau trudind din greu) sunt întâmplări diverse,
dar care se grefează pe disperarea generalizată a sărăciei, aşa cum se citea
ea din ochii lui Melente Heruvimu, ţăranul nevoiaş cu femeia pe moarte
şi cu 3 copii flămânzi. Este contextul în care cele mai fireşti gesturi
primesc semnificaţii neaşteptate, astfel că uneltele agricole în primăvara
lui 1907 sunt pregătite să devină arme ale răzbunării pentru atâtea
umilinţe îndurate de ţărani. Mult înainte de a fi necesară muncilor
câmpului, o coasă este ascuţită, doar ca să fie. Starea de spirit a ţăranilor
nemulţumiţi de vechile învoieli cu boierii ia forma halucinantă a unor
călăreţi veniţi cu veşti de la vodă, care a hotărât ca pământurile să fie date
plugarilor. De aceea, ţăranii se adună şi zăbovesc pe la crâşma satului, în
loc să înceapă lucrul la câmp. Leonte Orbişor şi Ignat Cercel, trecând ca
un câine de pripas de la un grup la altul, când oamenii simt nevoia să se
strângă la sfat, sunt descumpăniţi de observaţia zeflemisitoare a
primarului Ion Pravilă, căruia un bătrân îi răspunde chintesenţiind o
credinţă, care făcea parte din mentalitatea tuturor: „Că nici strâmbătatea
nu poate stăpâni mereu şi trebuie să vie vremea dreptăţii.“1
Aşadar, prima parte, Se mişcă ţara, cu subcapitolele intitulate
semnificativ Începutul, Pământurile, Flămânzii, Luminile, Friguri, şi
Vestitorii, are rolul unui preludiu ce anunţă răbufnirea din partea
următoare intitulată Focurile şi construită pe acelaşi fir progresiv de
crescendo de la Scânteia şi Flăcările spre Focul şi Sângele, ca punctului
culminant să-i urmeze apoi deznodământul pecetluit prin rezonanţa
titlului final care este Apusul. Ridicaţi de spiritul revoltei generale, ţăranii
dau expresii diferite dezlănţuirii ce se produce în lanţ. Pe Aristide
Platamonu, care ruşinase multe femei şi fete ale ţăranilor, îl pedepseşte
Chirilă Păun în numele Gherghinei lui, iar actul jugănirii fiului de arendaş
grec are ca spectatori cooperanţi pe cei ce împărtăşiseră durerea unei
asemenea umilinţe fizice şi morale. Nu este singurul moment de

1

Liviu Rebreanu, Răscoala, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963, p. 243.
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sinergizare a urii manifeste, acumulate în conştiinţele ţăranilor faţă de
bogătaşii care le storceau vlaga.
Nadina este tributară aceleiaşi mentalităţi retrograde ca şi Miron, dar
cu semnificaţii distincte, căci în cazul ei acţiona nu spiritul datoriei faţă
de pământ, ci credinţa că ea a fost predestinată unei existenţe a plăcerilor.
Într-o notă naturalistă este tratată de prozator scena uciderii Nadinei celei
frumoase şi sfidătoare, pe care o violează Petre Petre şi Toader Strâmbu
spre a demonstra sătenilor că au fost abolite vechile stavile dintre cei
bogaţi şi cei sărmani. Refuzând să-şi părăsească moşia şi conacul, Miron
are în faţa sa panorama incendierii caselor vecine din Ruginoasa, Amara,
Orodelu, Izvorul etc. Concluzia lui este dezarmantă: „Pretutindeni,
pretutindeni foc şi prăpăd! se gândi Miron, ajungând iarăşi cu faţa spre
conacul său după ce făcuse pe loc înconjurul orizontului. Am rămas ca o
insulă.“1 Meditaţia lui în faţa panoramei conacelor sale incendiate ia
sfârşit cu o concluzie rostită dârz: „Asta nu se poate!“, dovadă a
inflexibilităţii concepţiei sale de moşier atotstăpânitor, care nu înţelege să
renunţe la mentalitatea sa conservatoare, care anihila până şi spiritul său
de conservare.Această anchilozare interioare îi va fi fatală.
Pe de altă parte, lăcomia cu care răsculaţii se înfruptă din bogăţia
cămărilor şi a obiectelor boiereşti este cenzurată de ideea dreptei
răzbunări, care ţine de enculturaţia lor ţărănească. Jefuit de preceptor,
Ignat Cercel îşi ia înapoi purceii de care a fost deposedat. Reacţiile lor
sunt tipice pentru condiţia şi mentalitatea oamenilor săraci. Melinte trece
de la mulţumirea agonisirii unor bunătăţi culinare, de care fusese lipsită
familia sa, la deznădejdea constatării că soţia sa murise, înainte de a
mânca din supa de găină pusă tocmai atunci la fiert. Semnificativă este
imparţialitatea caracteristică viziunii realiste a scriitorului, total diferită
de atitudinea partizană a lui Tudor Arghezi, autorul ciclului 1907-Peizaje,
cu care poetul reintra în scena literaturii române în 1955, când lua sfârşit
conjuraţia tăcerii, create în jurul lui. Unicul ciclu unitar dedicat de
Arghezi unui eveniment social din întreaga istorie românească,
1907-Peizaje, este un aspru rechizitoriu făcut boierilor şi arendaşilor,
nemiloşi în exploatarea lor diabolică.
Magistrală între toate este în romanul Răscoala scena înfruntării
dintre ţărani, care au conştientizat ideea necesităţii revoltei asanatoare şi
responsabile, pe de o parte, şi boierul Miron Iuga, cel încrâncenat în
convingerea că nimeni şi nimic nu l-ar putea coborî în stima comunităţii,
1

Ibidem, p.365.
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peste care el se ştia atotstăpânitor. O asemenea pagină ritmată epopeic
prin mişcarea mulţimii nu trebuie să lipsească din cultura niciunui
adevărat intelectual român şi, ca atare, nici din manualele claselor de
liceu. Plasată la apus de soare şi debutând într-o atmosferă de
înfierbântare, în care Trifon Guju contabilizează pe cei care li se alătură
sau rămân inerţi, plecarea răsculaţilor spre conacul din Amara fusese
anunţată boierului Miron cu mult inainte, dar decizia lui neclintită de a nu
se feri de furia mulţimii dezlănţuite ia turnura orgoliului boieresc, sfidând
primejdia cu o cumpătare rău prevestitoare în dialogul său cu Isbăşescu,
contabilul moşiei: „– Ia mai închide gura şi nu mi te prăpădi cu firea! zise
liniştit bătrânul Iuga. Lasă-i să vie! Bine că vin, ca să ne lămurim!“1
Boierul face în monologul său interior un adevărat rechizitoriu
guvernului, a cărui stângăcie a împins lucrurile până la situaţia limită de
faţă. Oricât de logic i se părea adevărul că el singur nu avea cum să
înfrunte mulţimea dezlănţuită, biruitoare în lupta cu raţiunea va ieşi
obligaţia morală de a-şi apăra pământul, datorie de la care considera că nu
poate cu niciun preţ dezerta. Arma, singura armă morală pe care o avea la
îndemână, era prestigiul propriei sale prezenţe între săteni, moştenit din
moşi-strămoşi, căci ţăranul respecta mai presus de orice bătrâneţea şi pe
boierul stăpân. Pe această lege nescrisă a pământului el considera că se
putea baza şi în situaţia creată acum, când oamenii nu vor trece la
prădăciuni tocmai datorită prezenţei lui. Miron îşi reproşa până şi faptul
că nu fusese el la Ruginoasa, ca să stăvilească incendierea produsă acolo.
În acel dialog cu sine însuşi, de o certă valoare psihologică, apare şi
alternativa cutremurătoare prin urmări, anume posibilitatea ca răzvrătiţii
să considere prezenţa lui acolo un act de sfidare, iar nebunia de a conta pe
ruşinea şi respectul tradiţional al ţăranilor putea să aibă consecinţe
catastrofale în înfruntarea cu o ceată de răsculaţi, care şi-au pierdut
judecata. Dar fie şi numai o asemenea cugetare purta în ea germenul
laşităţii celei ruşinoase, drept care ea trebuia întreruptă cu hotărâre.
În acest timp în curtea şi în parcul conacului răsculaţii năvăleau „ca
un râu care şi-a schimbat brusc albia.“2 Rebreanu fereşte imaginea acestei
reacţii hotărâte a ţăranilor revoltaţi de specificul unei dezlănţuiri bestiale.
Oamenii se feresc cu bun simţ în înaintare să calce iarba proaspăt răsărită,
dar cer cu asprime ca boierul să li se înfăţişeze, ei având conştiinţa că vor
înfăptui o judecată, în care ei reprezintă însuşi satul, ceea ce le asigură o
1
2

Ibidem, p.385.
Ibidem, p. 387.
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nouă autoritate. Ca la o cameră de luat vederi în mişcare, unghiul de
observaţie se schimbă, glisând de la priveliştea largă a ţăranilor tot mai
gălăgioşi de afară spre cadrul restrâns de observaţie focalizat pe fiinţa
boierului, care receptase în tăcere viemuiala din faţa cerdacului, fără a lua
vreo decizie. Văzându-se obligat să dea faţă cu ţăranii satului, boierul se
încurajează singur, îndemnându-se parcă să înfrunte voia mulţimii, atunci
când logofătului Leonte Bumbu el îi spune, cu o voită dovadă de
demnitate: „Să mergem să vedem ce mai pofteşte satul!“1 Nu lipseşte o
insinuată ironie din formularea aceasta, din care reiese că întreaga sa
viaţă boierul nu a nesocotit nici-una dintre voile sătenilor. Totuşi nervozitatea sa, bine camuflată până acum, răbufneşte în iritaţia cu care primeşte
sfatul logofătului de a se îmbrăca mai bine, acum când se lasă răcoarea
unei înserări de martie. Fără să fie un prozator descriptiv, Rebreanu
punctează starea de tensiune printr-un element succint de decor, în care
rolul cromaticii este esenţial: „Soarele coborâse spre asfinţit în spatele
caselor, adumbrind cerdacul şi însângerând sutele de capete cu privirile
strâmbate de puterea luminii.“ Nici elementele de sculpturalitate nu
rămân neexploatate, atunci când presimţirea tragediei apropiate îl
determină pe contabilul Isbăşescu să refuse a-l urma pe stapân, el
rămânând „stană de piatră“, într-o înmărmurire care trădează spaima de
care era cuprins. Epitetul „mut“ primeşte în contextual oximoronic în care
este folosit o expresivitate neaşteptată: „Leonte Bumbu, urmând pe
Miron, îi făcu o întrebare mută: „Nu vii?“ Mut răspunse şi Isbăşescu:
„Nu.“ Glasului privirilor, care sunt numai terminalele unor tensiuni
nerostite, îi vor lua locul cuvintele răspicate, trimise între cei doi poli ai
dialogului ce susţine punctul culminant al conflictului major din roman.
Ivirea în cerdac a boierului a produs un enorm efect emoţional în rândurile ţăranilor. Ei amuţesc instantaneu, dintr-un instinct al respectului faţă
de stăpânul absolut al comunităţii lor, cel care îşi asumase atribute
paterne la nivel absolut, pecetluit prin datină.
Desprins din tiparul mentalităţii ţărăneşti, gestul instinctiv al
scoaterii câtorva căciuli şi pălării în faţa boierului nu se datora atât
etichetei generale, ci era mai degrabă reminiscenţa acestui raport special
dintre ţărani şi stăpân, într-o ierarhie socială cu o componentă morală, de
tradiţie seculară. După doar două fraze de notaţie dedicate răsculaţilor,
obiectivul este comutat cu consecvenţă şi simţ al simetriei în conştiinţa
lui Miron, prelungindu-i monologul interior început în casă. El constată
1

Ibidem, p. 388
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că răsculaţii cuprinseseră întregul spaţiu al incintei, până la castelul lui
Grigoriţă, ei ocupând şi ograda argaţilor. Imaginea aceea a sutelor de
capete, însângerate de lumina soarelor în asfinţit, este premonitorie.
Boierul înţelege că singurul mod de a menţine echilibrul era cel al
recurgerii la autoritatea sa. El adoptă pentru început un ton uşor ironic,
observând: „într-adevăr aţi venit tot satul, cu căţel, cu purcel!“. Tonul
ponderat al observaţiei lui era însoţit de privirea, care înregistra prezenţa,
ca şi când Miron ar fi fost preocupat să constate cine absentează.
Construcţia adverbială „într-adevăr“ confirma presimţirea cu care boierul
ieşise în cerdac, anume că satul întreg ţinea să participe la răfuiala cu
boierul. Replica dubitativă „De, cucoane!“, dată de câteva voci din
mulţime, a fost individualizată prin glasul lui Ignat Cercel, ţăranul cu
mutră plângăreaţă. Pauza consternării trebuia valorificată de stăpân, care
strigă cu asprime poruncitoare, cerându-le plugarilor socoteala pentru
stricăciunile produse de această invazie în curtea sa.
Imediat apoi este formulată interogativ tema principală a
nemulţumirii moşierului. Conform mentalităţii sale, Miron Iuga constată
o anomalie de neiertat, cea a schimbării rolurilor jucate de ei, roluri
consacrate ierarhic de o întreagă istorie: „V-aţi boierit, ai, de când
umblaţi cu revoluţia şi cu blestemăţiile? „Deşi realiza că tonul folosit era
inadecvat raportului de forţe creat, stăpânul nu-şi poate menţine calmul,
dar mental el înţelege că efectul cuvintelor lui aspre avea să fie exact
invers. Construcţia adverbială „într-adevăr“ pecetluieşte acum iminenta
reacţie a adversarilor, care cu obrăznicie îl atenţionează asupra rostului
lor acolo. Ţăranul foloseşte un verb cu un iz popular în replica foarte
importantă pentru înţelegerea de către boier a scorului real dintre cele
două părţi ale disputei care începuse: „Da’ ce, noi am venit să ne probozeşti matale ori să te probozim noi pe mata?“1 Verbul „a probozi“ este un
regionalism, folosit de ţărani pentru exacta încadrare a situaţiei în care ei
se aflau acolo, anume cu intenţia de a-l mustra pe boier şi nu spre a se
lăsa ei dojeniţi. Termenul are o dublă utilizare, una tranzitivă (a mustra, a
dojeni pe cineva) şi alta reflexivă (a se lua la ceartă, a se certa)2.
Era, aşadar, ceasul răzmeriţei şi boierul trebuia să înţeleagă exact
semnificaţia inedită a acestei confruntări.Ura care îi anima pe răsculaţi
prăbuşise coloanele ce susţinuseră din moşi-strămoşi mentalitatea lor de
fiinţe urgisite. Dimpotrivă, Miron Iuga păstrează aceeaşi atitudine
1
2

Ibidem, p. 389.
Apud Dicţionarul limbii române moderne, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1958, p. 667
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superioară, reafirmându-şi intransigenţa, iar substantivul „boierie“1 pus în
tovărăşia apelativului „băieţi“, voit familiar, are semnificaţia peiorativă a
unei încălcări flagrante a legilor pământului, prin dispreţuirea trudei
celuilalt: „-La mine nu merge cu boieria, băieţi, că eu muncesc ca şi voi şi
cu voi împreună, aşa că noi putem vorbi, ca totdeauna, şi dincolo, între
noi, nu aici unde e loc de odihnă….Dar acum, dac-aţi venit, nu face
nimic…Aide, să v-aud durerile!“ Boierul se dorea a fi perceput de
adversari ca generos, dar nu ezită să le rememoreze nişte precepte bine
stabilite de datina locului. De aceea insistă asupra ideii de trudă comună,
egală ca prestaţie, de unde repetata folosire a pronumelor armonizării lor
într-un efort conjugat „noi-voi.“
Cel care risipeşte orice speranţă a boierului că între el şi răsculaţi
este posibilă o învoială în noul context, anume Trifon Guju, iese cu
ostentaţie „obraznic“ în faţa boierului, purtând căciula pe cap, chiar lăsată
pe ceafă, spre a-i spune că vizita satului la conac este una autorizată
oficial, dată fiind porunca sosită de la vodă. O anumită veleitate
actoricească, manifestată prin prezenţa de spirit şi ştiinţa punerii în scenă,
îl salvează de primitivitatea cu care îl etichetează boierul. Trifon a fost nu
numai iniţiatorul, ci şi răzvrătitul cel mai consecvent ca atitudine
revendicativă. O asemenea intervenţie neaşteptată din partea unui ţăran
socotit de boier obraznic, rău şi leneş, drept care nici nu obişnuia să
vorbească cu el!, îl uimeşte şi îl umple de revoltă pe Miron Iuga. Prima
lui pornire este aceea de a-l plezni peste faţă pentru neiertatele cuvinte de
avertisment privind abolirea vechilor înţelegeri dintre ei. Trifon cel
dispreţuit de boier devenea arhanghelul unui nou timp, izbăvitor pentru
ţăranii oropsiţi, care luptau să-şi dobândească pământul pe care îl
munceau din greu. Mutaţia produsă în mentalitatea sa devine pilduitoare
şi pentru alţi răsculaţi.
Strategia adoptată de Miron a fost cea a ignorării tradiţionale a
sărântocului, drept care boierul se adresează altora, simulând chiar că nu
ştie despre ce poruncă era vorba. Dialogul pare să se închege între boier
şi câţiva ţărani de treabă, autorizaţi astfel să devină purtătorii de cuvânt ai
satului. Dictonul „Divide et impera“, aplicat la masa compactă a
răsculaţilor, defineşte încercarea boierului de a neutraliza periculoasa
atitudine a lui Trifon. Dar sărântocul nu se lasă dispreţuit, ci insinuând cu
o neaşteptată superioritate că cei cărora se adresase Miron erau „proşti“
1 Ca verb, A BOIERI, are aici sensul reflexiv de sfidare a muncii. Vezi Dicţionarul limbii române
moderne, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1958, p. 86.
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prin nepricepere, se oferă el să dea lămuririle necesare. Boierul îl
întrerupe pentru a doua oară pe ţăranul obraznic, simţind că i-a năvălit tot
sângele în obraz şi că se stăpâneşte tot mai greu. Mental Miron estimează
cu exactitate primejdia care îl pândea dacă reacţiona violent, căci
„ticălosul înadins caută să-l scoată din sărite, ca astfel să aţâţe pe ceilalţi.“
Comutată în perfectă simetrie spre mintea lui Trifon, notaţia realist
psihologică va consemna raţionamentul de lieder nerecunoscut al
ţăranului care făcuse cele mai mari eforturi de a-şi aduce camarazii la
curtea boierului, acum când simte că mulţi dintre ei i se alătură. Furia lui
creşte progresiv, concomitent cu cea a boierului. Ei sunt polii de
electricitate negativă ce alimentează conflictul. Boierul preia iniţiativa
dialogului, mustrându-i pe băieţi pentru tentativa lor de a-l speria cu nişte
pretenţii ofensatoare. Încercarea lui Miron de a restabili vechile raporturi
de respect este orientată spre oamenii de treabă ai satului, pe care el îi
cinstise totdeauna, după cum el încearcă să menţioneze pe un ton de
reproş. Un exemplu negativ ales de boier va fi chiar primarul, al cărui rol
ar fi fost să potolească „pe cei smintiţi şi fără chibzuială“. Pentru moment
primarul Pravilă se simte vinovat şi încearcă să se disculpe cu naivitate
„umil şi plecat“, cerând chiar iertare. Încurajat de succesul acesta, Miron
mai nominalizează şi alţi ţărani de frunte, dovedind că le respectă vârsta
înaintată. Dar găseşte inexplicabilă întovărăşirea lor cu „neisprăviţi ca
alde Trifon!“, drept care se crede îndreptăţit să concluzioneze plin de
revoltă: „Ei, măi creştini, mi-e şi silă de voi!“ Apelul la calitatea de
credincioşi în Dumnezeu a celor porniţi să săvârşească o fărădelege ca
aceea ar fi trebuit să-i desolidarizeze pe cei buni de cei răi şi neruşinaţi în
pretenţii revendicative. Logic, boierul realiza că pornea pe un drum care
ducea spre o prăpastie, dar el se lăsă atras de capcana succesului de
moment, când ţăranii dojeniţi par tot mai ruşinaţi de iniţiativa lor. Notaţia
obiectivă a scriitorului consemnează un nou raport de forţe: „Gloata de
ţărani amuţea pe măsură ce glasul lui se înăsprea şi biciuia. Parcă
instinctul de frică şi supunere s-ar fi redeşteptat brusc în sufletele tuturor,
căci oamenii clătinau din cap îngrijoraţi sau murmurau scuze
monosilabice.“ Cel care neutralizează din nou efectul cuvintelor tot mai
înflăcărat dojenitoare ale boierului, cuvinte care „şerpuiau ameninţător
peste capetele mulţimii surprinse, ca pleasna unui bici în mâna îmblânzitorului, gata să se abată în fiecare moment“, este Trifon Guju, care ţină să
repună discuţia pe făgaşul ei real, amintindu-le camarazilor săi scopul
pentru care s-au răsculat. Tensiunea este maximă şi scriitorul o con281

semnează expresiv: „Glasul lui se încurcă şi se ciocni în văzduh cu glasul
bătrânului Miron Iuga.“
Duelul vocilor are momente de creştere şi de descreştere: „O clipă
glasul lui Iuga, surprins, se înecă. Dar imediat se ridică cu o furie nouă,
pornită parcă să ardă tot în cale“.1 Orbit de furie, marcată de scriitor prin
elemente fiziologice, cum sunt ochii bulbucaţi şi spumele din colţurile
gurii, boierul îşi pierde cumpătul şi ameninţă răcnind şi gesticulând
necontrolat pe obraznicul ţăran, care fiind stăpân pe situaţie continuă să-l
irite pe Miron cu rânjetul său obraznic şi sfidător, cu cuvinte de
nesupunere la poruncile socotite de el ca neavenite. Ca un artist care îşi
studiază replica şi poziţia aleasă pentru zicere, „Trifon Guju îşi răsfiră
picioarele şi întinse genunchii, ca să se înfigă mai puternic pe loc,
răspunzând în acelaşi timp mai dârz şi încruntat:-Uite că nu ies, cucoane!
Nu vreau să ies!...Că nici nu mai e curtea dumitale şi nici n-am poftă să
ies, uite-aşa!“2 O asemenea tentativă de discreditare totală a boierului
orgolios, căruia ţăranul îi nesocotea până şi calitatea de proprietar al casei
sale, are efecte dezastruoase asupra psihicului, anulând orice acţiune a
raţiunii. Decis să-l pedepsească exemplar pe ţăranul tâlhărit, boierul intră
în conac şi desprinde din dormitor puşca de vânătoare. „La fiecare pas îşi
zicea că trebuie să se calmeze. Îi tremurau însă şi mâinile şi genunchii,
numai în inimă îi bătea un ciocan cu lovituri asurzitoare.“3 Plecarea lui
Iuga pentru o clipă din cerdac are efecte neaşteptate. Afară limbile s-au
dezlegat în voie. Mulţi răsculaţi au prins glas, încurajându-l pe
„Trifonică“, chiar îndemnându-l să pună mâna în beregata boierului, sau
îndemnându-l la prudenţă, în caz că Miron încerca să-l suprime. Acum se
constituie forţa de nestăvilit a revoltei, iar gestul împuşcării lui Trifon are
rolul chibritului pus pe benzină. Boierul atrage magnetic revolta
răsculaţilor, care nu mai au nici-un scrupul în elanul lor distructiv.
Mişcarea mulţimii întărâtate este realizată cu un condei sigur, gata
să redea sinergismul de val ce antrenează celelalte valuri spre marea cea
mare. Rebreanu redă învolburarea masei dezlănţuite prin alternarea
timpului imperfect („se îmbulzeau valvârtej“,) folosit pentru mişcarea de
fond şi a perfectului simplu („se învolbură“, „se înălţă“, „îl lovi“) pentru
acţiunile centrale, fără să lipsească nici mai mult ca perfectul („se
aplecaseră“, „se turtise“). Efectul cinematografic obţinut prin imaginea
Liviu Rebreanu, Răscoala, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963, p.391.
Ibidem, p.392.
3 Ibidem, p.393.
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boierului căsăpit şi rămas în picioare între ţăranii, care îl sprijineau în
tentativa generală de a lovi pe stăpânul tâlhărit, este cu totul exemplar, ca
îmbinare a descrierii vizuale cu elementele auditive. Ura acumulată de
generaţii întregi împotriva stăpânilor pământului se declanşează bestial,
căci oamenii „care izbeau în dreapta şi în stânga, în neştire, parcă
pretutindeni şi chiar în aer ar fi fost numai duşmani. Geamurile ferestrelor
ţipau strident sfărâmându-se. Mulţimea, frământată ca o baltă răscolită de
o furtună năprasnică, se îndoia când încoace, când încolo, căutând parcă
să-şi descarce mai repede furia ce o sugruma. Urletele pe toate glasurile,
înjurăturile îmbălate se încrucişau într-un vuiet prelung, care înăbuşea
strigătele desperate ale celor câteva slujitoare de curte….“
Dinamismul tabloului creat de Rebreanu conferă autenticitate
realistă imaginii răscoalei, dezvăluind răsturnarea produsă într-o clipă
când în conştiinţele răsculaţilor se şterg vechile înţelegeri moştenite de la
înaintaşi ca pe o grea povară. Găsim în romanul rebrenian „izbucnirea de
furie, descătuşată într-o singură clipire, ca un trăsnet clocit mult între nori
şi căzut fără obişnuitele tunete şi fulgere pregătitoare…“. Semnificativă
pentru spiritul revoltei intempestive, ce inversează raportul ierarhiilor
unei etici desuete, este şi imaginea boierului părăsit de ţăranii răsculaţi
care îl abandonează pur şi simplu în ţărână de care el se legase cu atâta
sete, prilej de meditaţie asupra destinului unei întregi clase sociale, sortită
prigonirii în vremea aspră a revoltei: „Miron Iuga se prăbuşi cu faţa-n jos,
scormonind pământul şi mirosindu-i mai lacom ca totdeauna aroma
dulce-amară, pentru ultima oară. Nimeni nu se mai sinchisea de dânsul.
Ţăranii, îmbrâncindu-se fără odihnă, treceau peste trupul lui, îl călcau în
picioare, apăsându-l şi frământându-l cu pământul în care îşi înfipsese din
viaţă toate rădăcinile“.1 O nouă mentalitate triumfă generalizator în
întreaga masă a săracilor răzvrătiţi.
Oamenii intraţi în cancelaria boierului căutau mai ales catastifele în
care erau însemnate invoielile de lucrare a pământului şi datoriile pe care
le aveau ţăranii. Petre Petre, sosit la curte după săvârşirea omorului,
încearcă să-i potolească pe oameni, amintindu-le cât bine le-a făcut celor
mai mulţi dintre ei. Cel care dă replica noului venit este bătrânul Luca
Talabă, care cu blândeţe legitimează fapta săvârşită, argumentând-o: „Şi
dumnealui a fost prea proclet şi iute, Dumnezeu să-l ierte!“ După ce
Petrică a privit portretul Nadinei din camera ei de culcare, în sufletul lui
se iscă deodată o furie imensă împotriva „drăcoaicei“ celei sfidătoare,
1

Ibidem, p.394.
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care-l ţintea obsedant din fotografia cea mare, ca dovadă că nu avea nicio remuşcare pentru fărădelegea comisă. Dimpotrivă. El distruge portretul
cu toporul purtat în mână aproape instinctiv, urmat de oameni, care ca la
un semn au pornit să arunce şi să distrugă tot ce găseau în cale. Din spirit
al ordinii, Petre Petre se transformă în cap al răsculaţilor, consfinţit ca
atare: „Apoi aşa da, Petrică! Făcu Serafim Mogoş văzându-l cu barda
ştirbită. Că destul am răbdat toate nedreptăţile!“
Liviu Rebreanu consemnează instalarea consensului trimfător al
voinţei de distrugere. Oamenii dau foc conacului, gest care, dincolo de
aspectul său vandalic, are un scop asanator, susţinut de prozator prin chiar
comparaţia aleasă. „De-abia când se înnopta de-a binelea flăcările mari
izbucniră prin coperiş ca o coroană luminoasă, scăpărând milioane de
scântei.“1 Fără să aibă talentul descriptiv al lui Sadoveanu, autorul atâtor
povestiri vânătoreşti şi pescăreşti din Ţara de dincolo de negură, Valea
Frumoasei etc., Rebreanu stăpâneşte forţa expresivă a amănuntului
decorativ, folosit aici pentru contrastul dintre besnă şi lumină, cu efect
pictural şi etic, insinuând cu subtilitate atitudinea autorului. Ţăranii au
rămas îndelung în preajma focului. Atitudinea răzvrătirii este globalizată:
„Toţi răguşiseră urlând şi totuşi urlau mereu vorbe fără şir şi sudălmi cu
care voiau să răscumpere toate tăcerile trecutului.“ Răscoala este un act
de răbufnire a unei dureri colective, perpetuate în lumea ţăranilor români
din timpuri străvechi. Ceea ce s-a săvârşit la curtea boierului cel mare nu
era o simplă crimă sălbatecă, ci un act de dreptate, un alt „judeţ al
sărmanilor“, dintr-o cunoscută expresie sadoveniană. Sensul moral al
răzvrătirii împotriva boierului suveran este sintetizat de Ignat Cercel,
ţăranul oropsit, în concluzia plină de mulţumire: „– Iată, l-a săturat
Dumnezeu şi de pământ, şi de toate!“2. Ţăranii se simţeau nişte
împlinitori ai dreptăţii, iar împărţirea porumbului din hambarele boiereşti
şi a animalelor de muncă avea drept criteriu nevoia fiecăruia. Atunci când
Marin Stan se credea îndreptăţit să iasă din grajd cu o pereche de boi,
considerând că ceea ce a izbutit să ia fiecare dintre răsculaţi devine
instantaneu proprietatea sa, Leonte Orbişor ripostează: „Să-ţi fie ruşine să
pui tu mâna pe boi, că doar tu ai şi nu-ţi fac trebuinţă, iar eu nu mi-am
putut agonosi niciodată şi n-am cu ce munci!“ Criteriul priorităţii îl dă,
aşadar, nevoia resimţită din cauza sărăciei, nu lăcomia pe care ţăranii
tocmai o pedepsiseră prin uciderea boierilor.
1
2

Ibidem, p.397.
Ibidem, p. 399.
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Represaliile răscoalei, aşa cum sunt prezentate în capitolele Petre
Petre şi în Apusul, au fost năprasnice. Prefectul Baloleanu arborează
masca unui „martir trimis la eşafod“, el decretând că se petrecuse „cea
mai cumplită tragedie din istoria neamului românesc!“1, iar barbaria
distrugătoare petrecută pe moşiile răscoalei trebuie pedepsită exemplar
spre salvarea României. Nu mai încăpea vorbă de o împărţire a
pământurilor la ţărani, idee propovăduită nu de mult de Baloleanu cu
aplomb. În gara Costeşti este adus un batalion cu efective de război,
căruia i se adăuga şi o baterie cu şase tunuri. Teama guvernanţilor era
aceea ca soldaţii să nu se alăture răsculaţilor. Restabilirea ordinii trebuia
înfăptuită cu orice preţ. La violenţă se cerea răspuns cu violenţă. Unele
sate erau liniştite, iar ţăranii cereau iertare pentru relele comise. Dar la
Lespezi în biserică zăcea Nadina, imagine ce-l cutremura pe prefect. Gata
să găsească ac de cojocul „tâlharilor“, maiorul Tănăsescu asigura pe
Baloleanu de loialitatea soldaţilor lui atunci când se raportează că la
marginea satului Amara răsculaţii s-au postat cu furci şi topoare, gata să
oprească înaintarea armatei. Soldaţii înregimentaţi înaintează pe şosea „ca
o uriaşă râmă neagră“2, urmaţi de tunurile trase fiecare de câte şase
perechi de cai, care încheiau „trupul apocaliptic ca o coadă turtită cu solzi
metalici.“3 Remarcabilă este forţa expresivă a comparaţiei, în care este
zăgăzuită atitudinea scriitorului. Inegalitatea dintre zidul acela de oţel al
militarilor, care aşteptau în tăcere ordinele, şi gloata înfierbântată a
ţăranilor, revărsând în jur blesteme şi ameninţări, este rău prevestitoare.
După focul tras în aer, urmează atacarea armată a ţăranilor, care sunt
decimaţi şi urmăriţi pas cu pas pe uliţa satului, unde bat în retragere.
Răsculaţii se simt derutaţi şi se salvează intrând în curţi sau alergând din
ce în ce mai hotărât. Rămas singur, alături cu un copilandru, Petre Petre
este ucis într-o scenă de un cert efect cinematografic, amintind de
gravurile lui Goya din Dos e Tres de mayo. Grigore Iuga va revedea satul
Amara după înfruntarea ţăranilor cu armata, încă plin de cadavre şi de
muribunzi. Titu Herdelea, care îl însoţea, este auzit conchizând: „Aici
trebuie sa fi fost bătălie mare!“4 Se dispune începerea cercetărilor spre a
se stabili cine sunt criminalii care au ucis boierii. Este adus tot satul în
grădină şi curtea primăriei şi demonstrativ va fi împuşcat Trifon Guju, iar
Ibidem, p.407.
Ibidem, p.433.
3 Ibidem, p.434.
4 Ibidem, p.449.
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ceilalţi ţărani ai satului sunt bicuiţi fără istovire. Un moment distinct este
cel al judecării lui Toader Strâmbu, care într-o pornire de laşitate nu
recunoaşte că a violat-o şi a ucis-o pe Nadina. Verdictul este ferm.
Ţăranul vinovat de crimă va fi imediat împuşcat, pe când alţi ţărani sunt
trimişi la închisoare şi daţi pe mâna tribunalului.
După aşezarea liniştii peste satele dunărene, viaţa îşi reia cursul.
Grigore Iuga reface construcţiile arse de răsculaţi şi decide să vorbească
duminecile cu ţăranii, adunaţi la curte, spre a le asculta plângerile; ele
erau tot lipsa porumbului, datoriile grele şi nevoia atavică de pământ.
Dintre ţărani, numai Lupu Chiriţoiu are cutezanţa să chintesenţieze acea
mentalitate proprie săracilor împovăraţi de nevoi insurmontabile: „N-a
sosit încă ceasul dreptăţii, cucoane Grigoriţa, dar trebuie să sosească
odată ş-odată, că lume fără dreptate nu se poate!“1
În mod semnificativ, Rebreanu creează în finalul romanului o
antiteză între spiritul refractar al arendaşului Ilie Rogojinaru, care face un
adevărat rechizitoriu împotriva ţăranilor tâlhăriţi şi Grigore Iuga, boierul
tânăr şi liberal ca viziune asupra destinului ţăranilor, pe care el îi
considera îndreptăţiţi să se fi revoltat, din moment ce nevoia lor de
pământ nu a întâlnit ca răspuns decât gloanţele armatei. Este punctul de
convergenţă a celor două comunităţi cu mentalităţile lor specifice, cea a
moşierilor şi cea ţărănească, dar fără nici-o şansă de rezolvare a
problemei sociale puse în dezbatere, cea a pământului muncit din greu de
plugari, care au rămas la fel de oropsiţi în urma răscoalei.
III. Câteva concluzii
Un eveniment social de tragismul celui din 1907 în regatul
României ne apare, la împlinirea centenarului, cu totul lipsit de ecou în
rândul generaţiilor tinere ale secolului al XXI-lea. Aceasta întrucât ţărănimea nu mai este clasa cea mai reprezentativă numeric a ţării şi nici
purtătoarea de stindard a tradiţiilor spiritualităţii româneşti ca în atâtea
secole din trecut. Despre evenimentul care a însângerat începutul secolului al XX-lea în satul românesc s-au scris multe pagini, pe care spirite
grijulii le-au antologat şi le-au prefaţat, ca în cazul Antologiei de documente 1907, într-o ediţie de Gheorghe Radu, cu prefaţa lui Cezar
Petrescu2 sau cea realizată de Silvestru Sever1. Unele dintre ele au valoare
Ibidem, p.480
Vezi 1907, Antologiei de documente, ediţie de Gheorghe Radu, cu prefaţa lui Cezar Petrescu,
Editura de Stat Ptr. Literatură şi Artă, Bucureşti, 1957, 402 p.
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strict documentară, altele sunt de factură beletristică, dar textele care
evocă evenimentul social din 1907 rămân inegale ca valoare estetică.
Până în prezent, în mod cert, niciun alt scriitor român nu a putut egala
tabloul complex, de o anvergură epopeică, din romanul rebrenian.
Nicăieri nu a fost mai veridic reprezentată seismica produsă la nivelul
mentalităţii ţărăneşti, din care au derivat atitudini şi gesturi de o energie
incendiară tragică.Odată ce tensiunea a fost consumată în scena de
apogeu a înfruntării, fiecare dintre cele două forţe beligerante revine în
vechea matcă, iar mutaţiile produse la nivel de mentalitate sunt minime,
chiar dacă ele au făcut demonstraţia unei radicalizări cu efecte
devastatoare.
Problemele care preocupă literatura noastră actuală sunt ce tendinţe
apar în lumea satului românesc contemporan şi care sunt schimbările
produse de integrarea României în Uniunea Europeană. Poate că ar trebui
să ne temem de pericolul pierderii identităţii spirituale a ţăranului, atras
nu numai de perspectiva urbanizării la nivel naţional ci şi de mirajul
dobândirii unei retribuţii mai substanţiale în străinătate, date fiind
solicitările cu un pronunţat caracter practic al serviciilor ce se oferă
românilor în ţările Europei şi nu numai în acelea.
Desigur că în niciun alt mediu românesc nu mai poţi vedea costume
naţionale etalate cu sfinţenie de la mic la mare la evenimente religioase şi
folclorice desfăşurate în întreaga comunitate, conform tipicului, ca pe
alocuri în lumea satelor. Şi nu este puţin lucru, în condiţiile urbanizării
vieţii rurale din ţările europene cu o civilizaţie avansată! Mândria noastră
este aceea că Occidentul nu mai poate da de multe decenii o replică pe
măsură la temeinicia unei asemenea tradiţii ancestrale a românilor. Dar
oare atât este suficient ca să ne spulbere temerile de viitor legate de
păstrarea identităţii naţionale în condiţiile globalizarii?

1 Din literature lui 1907. Culegere de versuri şi proză, cu un studiu introductiv de Silvestru Sever,
Editura de Stat Ptr. Literatură şi Artă, Bucureşti, f.a., 368 p.
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The origins of syphilization:
Social and physical environment
as a cause of variations of
treponematosis
Otis CRANDELL

Mediul social – cauză a variaţiei în
treponematosis (sifilis)
The strain of treponematosis present in a population is determined by
the social and physical environment of the population. Yaws and Pinta are
both found in humid climates where people's skin is often damp. As the
climate becomes less humid, the treponemes (the micro-organisms causing
treponematosis) concentrate in naturally damp areas of the body such as the
oral cavity, axillae and groin. This form of treponematosis is known as
endemic syphilis. There is no distinct difference between yaws (and pinta)
and endemic syphilis. Rather, these terms are used to describe two ends of
a continuum.
In hunter-gatherer and village societies, treponematosis is contracted
by children. By the time one reaches reproductive age one acquires an
immunity to the disease. Venereal syphilis has very little opportunity to
affect the population. In cities, when hygiene slightly improves, the spread
of treponematosis caused by touch decreases. If people reach reproductive
age without contracting treponematosis, they are then susceptible to
venereal syphilis. All four strains of treponematosis are caused by the same
micro-organism (Treponema pallidum), and differentiate because of
environmental influences on the affected population.
There are three main hypotheses about the geographic origin of
treponematosis. One hypothesis states that it developed solely in the Old
World and, during the age of discovery, spread to the Americas. Another
hypothesis is that treponematosis developed in the Americas and was
brought to Europe by the Spaniards. A third possibility is that
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treponematosis developed in the Old World and was brought to the
Americas by hunter-gatherers migrating across the Bering land bridge.

Descriptions and physical environments
Description Of Yaws And Its Physical Environment
In Yaws patients, the treponemes are usually found anywhere on the
skin. The infectious area is large. Individual lesions are infectious for a few
months. Including relapses, a patient is can be infectious for three to five
years. Latency is characteristic. Initially, lesions occur frequently and often
on the skin of the legs. Lesions extensively cover a generalized area of the
skin. Genital lesions are scanty, as are buccal mocosal lesions (which may
even be absent). Palmar and plantar hyperkerafoses and juxta-articular
nodules are frequent. There is a moderate amount of bone lesions. [Hackett
1963] In severe cases, infection may occur in all of the extremity bones.
The effect on bones is greater in yaws than in syphilis. [Brothwell 1981]
See Figure 1. Yaws is absent in the heart, brain and other viscera. Most
infections occur in children, and congenital transmission is absent. [Hackett
1963] Distribution of yaws tends to be in hot and humid tropical
populations. [Stirland 1991]
Description Of Pinta And Its Physical Environment
As with yaws, the source of treponemes in Pinta patients is anywhere
on the skin. The infectious area is large. Individual lesions may be
infectious for durations of many years. Including infectious relapses,
patients may also be infectious for many years. Latency is absent. Initially,
lesions occur infrequently and on exposed skin. Generalized skin lesions
are extensive, but genital lesions are unusual. Bucal mocosal lesions,
palmar and plantar hyperkerafoses, bone lesions, and juxta-articular
nodules are all absent. Pinta is also absent in the heart, brain and other
viscera. Congenital transmission is also absent and most infections occur in
children. [Hackett 1963] Like yaws, distribution of pinta tends also to be in
hot and humid tropical populations. Although similar to yaws, pinta only
affects the skin, not the bones. [Stirland 1991][Ortner, Tuross and Stix
1992]
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Description Of Endemic Syphilis And Its Physical Environment
Endemic syphilis is an intermediary form of treponematosis between
yaws and venereal syphilis. [Hudson 1965] In places where endemic
syphilis or yaws are present, bone lesions usually occur in about 1-5% of
the skeletal series. [Baker and Armelagos 1988] In cases of endemic
syphilis, the source of the treponemes is usually the buccal mucosa. The
infectious area is small. Individual lesions may be infectious for a few
months, whereas the patient may be infectious for three to five years
(including relapses). Latency is characteristic of endemic syphilis. Often,
lesions initially occur in the oral cavity. The initial occurrence is unusual.
The extent of generalized skin lesions is limited. Genital lesions are scanty
as are palmar and plantar hyperkerafoses and juxta-articular nodules. Bucal
mocosal lesions and bone lesions are moderate. Heart, brain and other
viscera lesions are scanty and mild, or absent. Most infections occur in
children and congenital transmission is absent. [Hackett 1963] Bogdan and
Weaver [1988] use various methods in studying skeletal remains to
eliminate the possibility of pyogenic osteomyelitis, trauma, myeloma,
carcinoma, osteocarchoma, mycotic and mycobacterial conditions. See
Figure 8. Today, endemic syphilis occurs most often in arid or dry and
temperate areas, for example the desert or savannah. [Stirland 1991]
Description Of Venereal Syphilis And Its Physical Environment
The usual source of treponemes in venereal syphilis are genital and
mucosal lesions. The infectious area is small. Individual lesions may be
infectious for a few months. Patients are often infectious for three to five
years (including relapses). Latency is characteristic. The initial lesions are
genital and occur frequently. The extent of lesions on generalized skin is
moderate. Genital lesions are frequent. Buccal mocosal lesions, bone
lesions, palmar and plantar hyperkerafoses, and juxta-articular nodules are
scanty. Heart, brain and other viscera lesions are moderate. Most infections
occur in adults and congenital transmission is present. [Hackett 1963] The
incubation period for venereal syphilis varies. Primary lesions appear in the
anogenital region between ten to ninety days. Secondary lesions develop on
the skin and mucous membranes. Before penicillin was used as a treatment,
venereal syphilis occurred in about 5% of urban populations of adults.
Estimates of the frequency of osseous involvement vary. Baker and
Armelagos [1988] cite one estimate of frequency of syphilitic bone lesions
as high as 1 in 100-200 adults in a population and another as low as 1 in
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1,000 adults. [Baker and Armelagos 1988] See Figures 2, 3, 4 and 5.
Venereal syphilis is not specific to any particular geographic area. It is
commonly found in areas where treponematosis can only spread by means
of sexual contact. When clothing covers the body's moist areas (which is
where the treponemes survive), spread by casual contact is almost
eliminated. [Baker and Armelagos 1988][Stirland 1991][Hudson 1965]
Hunter/Gatherer Society
In hunter-gatherer societies, endemic syphilis and yaws are
considered a child's disease. It is considered inevitable and less serious
compared to other dangers which they encounter. Endemic syphilis is
present in nomadic groups today. It is known by the Bushmen of
Bechuanaland as „dichuchwa,“ and by the Syrian desert Bedouins as
„bejel,“ and as „irkinja“ in Australia. [Hudson 1965][Crosby 1969] It is
now confined to warm arid areas but in the past was present in more
northern climates such as Sibbens in Scotland and Radesyge in Norway.
[Stirland 1991] Bogdan and weaver [1988] identify several skeletons from
a Late Woodland site in coastal North Carolina as having endemic syphilis
by observing the localized resorptive cranial lesions and resorptive
periosteal lesion in most of the post cranial bones. Endemic syphilis is
associated with societies which live in close rural contact and areas which
are dry and temperate, for example the savannah or desert. [Stirland 1991]
Village Society
Treponematosis increased in the Neolithic because of villages. In the
Palaeolithic, the largest group of people was the family, which was small
and mobile. In villages there were more children, more frequent and
intimate contact among children, crowded and unhygienic living
conditions, loss of mobility. Hudson [1965] says that „the internal
environment was so well suited to the endemic spread of treponematosis
that the villages of the world became its citadel and their children the
reservoir of yaws and endemic syphilis.“ Villages and nomads of today
have these same clinical, epidemiological and sociological conditions and
are affected by the same forms of treponemal infections as did their past
counterparts. [Hudson 1965]
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Civilization And Venereal Syphilis
The transition from villages to towns and cities caused a „sociological
mutation“ in the development of human society. [Mumford 1961:55-64]
This in turn had a large effect on treponematosis, resulting in the rise of
venereal syphilis. [Hudson 1965] Unlike villages which maintain their
members from within, cities and towns maintain their members by
continually bringing in people from outside. [Mumford 1961:55-64] The
emergence of treponematosis reflects the cultural change from village to
city. [Hudson 1965] Casual hygiene (both public and private) eliminated
non-venereal treponematosis by reducing opportunities for transmission.
[Baker and Armelagos 1988][Stirland 1991][Hudson 1965] Hygiene does
not have to be high to inhibit the spread of the treponemes. Hygienic
conditions in the worst city slums are still better than in villages in many
warm, hot countries. Simple hygiene includes water availability, washing
and bathing habits, using soap, wearing clothes, using eating utensils,
control of ectoparasites, individuals sleeping separately, infrequent casual
contact between moist skin mucous membrane of child with child. When
treponematosis enters a household, it may spread to the rest of the
household, but often stops there. Venereal syphilis did not develop prior to
the formation of cities because the other forms of treponematosis are
childhood diseases. Lack of hygiene barriers made it rare for anyone to
reach puberty without going through the early stage and being in a latent or
immune stage. This meant that the disease was not passed on by sexual
activity. [Hudson 1965][Baker and Armelagos 1988][Stirland 1991]

Geographic origin theories
Columbian (New World Origin) Theory
The Columbian hypothesis states that syphilis originated in the
Americas and was brought to Europe by Columbus in 1493. This caused
the European epidemic around 1500 a.D. because of lack of immunity.
[Baker and Armelagos 1988] Some of its proponents include Dennie
[1962], Goff [1967], Harrison, and others. [Baker and Armelagos 1988]
The historical and archaeological record indicate that treponematosis was
present in the New World before the arrival of Europeans. [Crosby
1969][Brothwell
1981][Hutchison
1993][Bogdan
and
Weaver
1988][Ortner, Tuross and Stix 1992][Brothwell and Burleigh 1975]
Hutchison [1993] identifies in detail non-venereal treponematosis in a
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skeletal population in the Gulf Coast region of Florida. The earliest
infected skeletons are pre-Columbian and the disease appears to have
endured into the period when the Europeans arrived. Brothwell and
Burleigh [1975], and Ortner, Tuross and Stix [1992] used radiocarbon
dating and immunological testing on Amerindian skeletons from several
sites and confirmed that the skeletons were pre-Columbian. Bogdan and
Weaver [1988] also diagnosed endemic treponematosis in pre-Columbian
Southeastern North American skeletal samples. There is limited
archaeological evidence of syphilis in pre-sixteenth century Europe.
[Brothwell 1981][Ortner, Tuross and Stix 1992] There are a lot of
sixteenth-century reports asserting that Columbus brought syphilis to
Europe. [Crosby 1969]
Old World Origin Theory
The Old World theory says that treponema originated in the Old
World prior to Columbus' journey to the New World. Proponents of this
theory include Hackett [1963], Holcomb, and others. [Baker and
Armelagos 1988] Treponematosis may have been present in the old world
prior to 1492 but in a form that only effects the surface or viscera. This
would not show up in the skeletal record. [Crosby 1969][Brothwell 1981]
Often, skeletal elements from juveniles are not preserved well in
archaeological series. [Hutchison 1993] In the late fifteenth century,
improved hygiene in cities had risen enough to eliminate the spread of nonvenereal treponematosis, which caused the spread of venereal syphilis.
[Crosby 1969][Baker and Armelagos 1988][Stirland 1991] [Hudson 1965]
In the late fifteenth century Europe, a mutation of treponematosis formed,
causing the deadly version recorded after the fifteenth century. This theory
fits all of the facts but can not be proved or disproved. [Crosby 1969] The
early history of treponematosis is obscure.
We know practically nothing about the medical situation in Africa in
the Renaissance times. [Crosby 1969][Brothwell 1981] The effects of
treponematosis on bones can be mistaken for those of other diseases such
as secondary tumours (metastases), tuberculosis and leprosy. [Brothwell
1981][Stirland 1991] See Figures 6, 7, 8 and 9. Venereal syphilis may have
been present in Europe prior to the 1490s but not distinguished from
leprosy. When syphilis was recognized as a separate disease, there
appeared to be an epidemic. [Baker and Armelagos 1988][Stirland 1991] In
Stirland's [1991] analysis of a late Saxon grave, she identifies the presence
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of either endemic or venereal syphilis. More work needs to be done on
European graves. There may be more examples of treponematosis in the
New World because more work has been done there. [Stirland 1991]
Nothing resembling syphilis is mentioned in the documentation of the
Columbian voyages written prior to the first European outbreak of syphilis.
Anti-Columbians argue that if there were a relationship between the
discovery of the New World and the emergence of syphilis that it would
have been emphasized over and over in the 1490s and early 1500s. The
physicians and historians of the sixteenth century who claimed that
Columbus had brought back syphilis, did not make these claims until a
generation after the first Columbian voyages when the guaiacum „cure“
was discovered in the West Indies. [Crosby 1969]
Unitarian (World Migration Origin) Theory
Treponematosis is one single disease which evolved with human
populations and was therefore present in both the New and Old World. As
people spread through out the world and changing their environment and
habits, the different ecological conditions created different types of
treponematosis. [Crosby 1969] [Baker and Armelagos 1988] Stirland
[1991] cites studies that all four strains of treponematosis are caused by an
identical organism. The name of the spirochaete micro-organism is
Treponema pallidum. [Brothwell 1981] [Brothwell 1970][Hudson 1965]
[Baker and Armelagos 1988] [Ortner, Tuross and Stix 1992] There is no
morphological or serological difference. [Ortner, Tuross and Stix 1992]
The anti-bodies produced to combat one form of treponematosis will also
defend against other forms. The various treponemes can not be visually
differentiated under any power of microscope. [Brothwell 1981][Crosby
1969] Recent research on DNA sequence homology has determined by
DNA hybridization techniques between the different forms of
treponematosis supports the theory of a single organism. The inability to
cultivate the pathological treponemes has caused difficulties in comparative
analysis. [Ortner, Tuross and Stix 1992] Accurate dating, provenance and
environment of an individual or population are the only way to determine
the cause of specific lesion. [Stirland 1991]
The form of treponematosis present in a particular area is dependent
on the climate and culture. Without the moisture and warmth of the host's
body, the treponemes will survive only a few minutes. Humans are the only
animal to carry treponematosis. Because of its sensitivity to different
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environments (social and physical), and its Darwinian adaptations to these
environments, it appears as different diseases. There is no sharp contrast
between the four forms of treponematosis. There is a gradient from pinta
which has only surface lesions, to yaws in the humid tropics to endemic
syphilis in villages of temperate and subtropical areas to venereal syphilis
of adult urban society, which has deep body structure damage. [Crosby
1969] [Hudson 1965] [Ortner, Tuross and Stix 1992] [Brothwell 1970]
Treponematosis has been associated with humans since time
immemorial. It started in palaeolithic sub-Saharan Africa and accompanied
humans as they moved through the world. As the childhood disease, yaws,
it was transmitted by touch in the hot, humid climate. As people moved
away from the rain forest into drier environments, treponematosis changed
from florid skin eruptions to lesions of the oral cavity and around other
body orifices. The cause of this change was the climate. For the treponemes
to persist on the skin, the heat and humidity must be high and the skin must
always be damp. Under such conditions, the treponemes are found mainly
on the face, trunk and lower limbs. Next to the humid tropical environment
are savannah and desert environments where endemic syphilis developed.
Here the skin becomes drier and the treponemes are located where there is
still moisture, such as the oral cavity, axillae, and groin. When humans
with endemic syphilis moved from Southwest Asia into the east, the
treponematosis reverted to yaws because the local environment was similar
to that of Central Africa. When people in Siberia crossed the Bering land
bridge into Alaska, their treponematosis was endemic syphilis. In Central
and South America, the treponematosis reverted to yaws and pinta because
of the heat and humidity. During the Neolithic, populations were crowded,
unsanitary and there was frequent child-to-child contact. For this reason,
villages did not cause venereal syphilis. Urbanization and improved
hygiene in the form of available water, washing, bathing with soap and
separate sleeping quarters caused a decrease in non-venereal
treponematosis. This in turn caused venereal syphilis to become more
common. [Hudson 1965] [Crosby 1969] [Baker and Armelagos 1988]
[Ortner, Tuross and Stix 1992] [Brothwell 1970]
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Conclusion
All four strains of treponematosis are caused by the same microorganism (Treponema pallidum), and differentiate because of social and
physical environmental influences on the affected population. The origin of
venereal syphilis lies in the development of civilization. One could even
say that the development of civilization lead to syphilization. As for the
geographic origins of treponematosis, further research in pre-1493 Europe
and throughout the Old World will be necessary in order to resolve this
mystery.
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