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Schitul Hagi Dina – Schitul Maicilor, Bucureşti 
 

Grina-Mihaela Rafailă 

 

 

 

 

 

Actuala biserică a Schitului Maicilor a făcut parte dintr-un ansamblu mănăs-

tiresc construit în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, la poalele Dealului Spirii, 

de către o nobilă rusoaică, pe numele mirean de Tatiana1. După ce a scăpat din robia 
turcească, nu se ştie cum, şi după ce a făcut un pelerinaj la Ierusalim, unde a căpătat 
titlul de „hagi”, ea s-a călugărit, luând numele de Timoteia (Thimotheia) şi s-a retras în 
oraşul de pe malurile Dâmboviţei, unde a decis construirea lăcaşului bucureştean. Se 
pare că monahia-ctitoră Timoteia Hagi Dina, devenită la scurt timp Kiriaki Schimo-

nahia, îl avea drept duhovnic pe însuși Ioanichie, arhimandritul din eparhia Pogonianei, 

ctitorul mănăstirii Stavropoleos din Bucureşti2
. 

Pentru început, aceasta a cumpărat, la 27 iulie 1726, de la chir Cosma, egu-

menul Mănăstirii Găiseni, „4 pogoane cu livede de pomi şi 5 răzoare de vie”, cu suma 
de 35 taleri noi

3, cu intenţia declarată de a clădi un schit nou „întru cinstirea Sfintei 
Bunei Vestiri”4. Locul respectiv se afla în apropierea Bisericii Albe a Postăvarilor, cu 
aproximaţie între ctitoria ivireanului Antim şi dealul Mănăstirii Mihai Vodă. Se pare că 
ctitora nu a fost încă de la început şi stareţa cinului monahal instituit, ci ulterior, aşa 
cum rezultă din actul ce poartă data de 5 septembrie 1726, când monahia Magdalina, 
soacra popii Stanciului de la Biserica Tuturor Sfinţilor din Bucureşti, a dăruit „schitului 
cel nou şi maicăi Anastasia stariţa ... 5 pogoane de vie lucrată cu struguri, cu tot, în 
Dealul Negovanilor”, pentru care a primit 10 taleri, sumă ce a reprezentat despăgubirea 
pentru cheltuielile depuse la lucrul viei

5
. 

În vederea construirii schitului de la marginea Bucureştilor secolului al 
XVIII-lea, ctitora a fost ajutată de către jupâneasa Smaranda (Zmaranda) Panaiotachi, 

                                                 
1
 George D. Florescu, Din vechiul București, București, 1935, p. 35. 

2
 Iustin Marchiș, Constantin Bălan, Dan Mohanu, Gheorghe Mănucu-Adămeșteanu, Sta-

vropoleos. Ctitorie, oameni, fapte, București, 2000, p. 27, apud, Petre Ș. Năsturel, Schitul Maicilor, în 
„Studii și materiale de istorie medie”, vol. XXI, Brăila, 2003, p. 377. 

3
 Stoica Nicolaescu, Schitul Maicilor din București. Metohul Mănăstirii Țigănești, în „Gazeta 

Municipală”, anul XI, nr. 437, București, 8 septembrie 1940, p. 1. 
4
 Arhivele Naționale Istorice Centrale (ANIC), ms. 360, Condica Mănăstirii Hagi Dina, f. 34. 

5
 Stoica Nicolaescu, op. cit., p. 1. 
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cea de-a treia soţie a lui Nicolae Alexandru Mavrocordat, a domnului fanariot, ctitorul 

Mănăstirii Văcăreşti, în timp ce ispravnic al lucrărilor a fost desemnat Pashali, mare 
căpitan de seimeni, adică căpetenia străjii domneşti6

. 

Din textul pisaniei aşezat în pridvor, deasupra uşii de intrare, sculptată în lemn 
de stejar şi încadrată de o deosebită ramă de piatră, aflăm că lăcaşul de cult a fost 

ridicat în al optulea an al celei de-a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat, respectiv 

în anul 1726. 
„† În zilele prealuminatului şi preînălţatului domnu, Io Nicolae Alexan/dru 

voevoda Mavrocordatu, întru al optulea anu dentru a doo domnie a/ măriii sale, dinu 

dumnezeiască răvnă, roaba lui Dumnezeu, smerita a/ci (sic!) Tatieni monahiia care au 
fost din neamu rusescu, dupe măntuinţa ei din rob/ie fiindu pornitu spre multă evlavie, 
au înnălţatu den temelie această sfăntă/ şi dumnezeiască biserică întru cinstea sfintei 

Bunii Vestiri a pre bl(a)go/slovitei stăpănii noastre Născătoarii de Dumnezeu, pururea 
Fecio/(a)rii Marii, înfrumuseţăndu-o pe dinlăuntru şi pe dinafară dupre cum să vede,/ 
cu chilii împrejur pentru lăcuinţa călugăriţiloru, ajutorindu şi/ dumne(a)ei jupăneasa 
Zmaranda, ca să-i fie în veci pomenire, fiindu isprav/nicu dumnealui Pashali vel cap 

(itan) za seimeni, săvărşindu-se în luna/ lui octomv(rie), dni 1, l(ea)tu 7235 (1726)”7
. 

Menţionarea numelor familiei domnitoare ne indică faptul că, încă de la înce-

puturile sale, micul schit s-a aflat sub oblăduire domnească. De altfel, la 22 iunie 1728, 
domnul Nicolae Mavrocordat a dăruit 300 de stânjeni „din moşia domnească ce iaste 
în marginea oraşului Bucureştii despre Podul Calicilor de‹a›supra ... ca să-i fie moșie 
stătătoare și neclintită ... de întărire şi maicilor călugăriţe de hrană şi ca să pomenească 
numele domniei mele şi al părinţilor domniei mele pururi la sfântul jirtvelnic”8

. 

În anul următor, respectiv la 27 aprilie 1729, acelaşi domn a acordat ctitoriei 

bucureştene următoarele bunuri: 300 de stânjeni din „moşia domnească după mar-

ginea târgului Bucureşti despre Giurgiov (Giurgiu), însă din hotarul mănăstirii 
Văcăreşti”; 3 sălaşe de ţigani; câte 100 de taleri anual de la cămara domnească la 
vremea praznicului; câte 20 de bolovani de sare de la ocne; iertare de dări – respectiv 

de văcărit pentru 30 de vite, de oierit pentru 200 de oi, de dijmărit pentru stupi şi pentru 
100 de râmători, de vinărici şi de pogonărit pentru 15 pogoane. Serviciul religios al 

schitului era îndeplinit de doi preoţi, care erau scutiţi de birul preoţesc şi de poclonul 
mitropolitului. Dania domnească a mai cuprins: o pivniţă în Bucureşti, scutită de fumă-

rit, cămănărit, vamă şi vin domnesc, în timp ce cârciumarul era apărat de toate dăjdiile 

                                                 
6
 Radu Olteanu, Bucureștii în date și întâmplări, București, 2002, p. 73. 

7
 Alexandru Elian, Inscripțiile medievale ale României. Orașul București (1395-1800), vol. I, 

București, 1965, p. 364-365. 
8
 ANIC, Fond Mănăstirea Țigănești, pachet XX/2. 
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şi orânduielile ce urmau să iasă peste an în târg. Schitul avea dreptul de a ţine 20 de 
liude, oameni străini scutiţi de toate dările; un măjar pentru „treaba peştelui sărat”, 

ocrotit de toate dările; precum şi o băcănie în târgul Bucureştilor, care să fie scutită de 
fumărit, în timp ce băcanul era exceptat de la toate dăjdiile9. Între 1 octombrie 1727 şi 
27 aprilie 1729 a fost realizată şi împrejmuirea schitului. De la 1 noiembrie 1730 schi-
tul Hagi Dina a devenit metoh al Mitropoliei, fiind închinat de însăşi ctitora lăcaşului 
bucureştean10

. 

Alte danii au fost făcute de către Safta, văduva lui Iordache vornicul Popescul, 
care a dăruit, la 25 martie 1728, 8 pogoane de vie în Dealul Bozianilor11; în timp ce la 
13 noiembrie acelaşi an, marele clucer Barbu Merişanu împreună cu nepotul Radu 
Brezoianu au donat alte 8 pogoane de vie, în același deal al Bozianilor12

. La 27 martie 

1729, Sima, ginerele egumenului Cozma de la Găiseni, a vândut ctitorei 3 răzoare de 
vie părăsită, împreună cu pomet și casă în Dealul Mihai Vodă, cu suma de 4 taleri. La 
13 august 1729, jupâneasa Ancuţa, fiica marelui spătar Mihai Cantacuzino şi văduva 
lui Chircă Rudeanu, mare sluger, a închinat moşia Neguciul, din sus de Copăceni, 
împreună cu un vad de moară în Argeş, precum şi un sălaş de ţigani13. Acest din urmă 
act a fost confirmat, la 10 decembrie 1729, de către Stanca comisoaia, văduva fostului 
mare comis Mihai Cantacuzino şi cumnata jupânesei Ancuţa, care a dat mărturie 
pentru dania făcută de către răposatul soţ, la 13 august, pe care nu a mai reușit să o şi 
transpună în scris14

. 

Perioada fanariotă, cu greutăţile sale fiscale, a impus ca la fiecare început de 
domnie schitul să solicite confirmarea milelor domneşti anterioare, motiv pentru care 
avem asemenea hrisoave provenind de la domnii Mihai Racoviţă15

, Matei Ghica
16

, 

Constantin Racoviţă17
, Constantin Hangerli

18, acte care arată că suma acordată din 
vistierie, cu prilejul cinstirii hramului, scade de la 100 taleri în 1729 la 60 taleri în 1731 
şi 1755, apoi la 50 taleri în 1798. În schimb, numărul bolovanilor de sare creşte de la 
20 la 50 în 1798, în timp ce numărul liudelor scutite de dări scade de la 20 în 1729 la 5 
în 1752 şi apoi la 10 argaţi şi păstori scutiţi în anul 179819

. 

                                                 
9
 Stoica Nicolaescu, op. cit., nr. 433, 28 iulie 1940, p. 2. 

10
 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din București, Bucu-

rești, 1960, p. 223. 
11

 ANIC, Fond Mănăstirea Țigănești, pachet XXIV/4. 
12

 Stoica Nicolaescu, art.cit., nr. 437, 8 septembrie 1940, p. 1. 
13

 Ibidem, nr. 433, 28 iulie 1940, p. 2. 
14

 Ibidem, nr. 437, 8 septembrie 1940, p. 2. 
15

 ANIC, Fond Mănăstirea Țigănești, pachet VI/2, Act din 1731 (7239) mai 10, București. 
16

 Ibidem, pachet XX/3, Act din 1752 (7261) decembrie 4, București.  
17

 Ibidem, pachet XX/4, Act din 1755 februarie 15, București.  
18

 Ibidem, pachet VI/3, Act din 1798 iunie 9, București.  
19

 Petre Ș. Năsturel, op. cit., p. 374. 
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Nicolae vodă Mavrogheni, la 28 februarie 1787, a înzestrat cu a sa cheltuială 
cu câte o sobă un număr de 16 biserici bucureştene, printre care s-a numărat şi cea a 
schitului Hagi Dina

20
. 

Averea schitului a fost mărită semnificativ, pe lângă daniile drept-credincio-

şilor, şi prin diverse cumpărături. Astfel, la 1 august 177221
, schitul a achiziționat o 

moară de la Ioan Ghergăneanu din mahalaua Precupeții Noi şi Stan, morar din 

Ghergani, județul Ilfov. La 9 iulie 177622, Costandin Bârsescul, epitropul averii răpo-

satului popa Sandul din Boşani, a dăruit un vad de moară. Printr-o altă danie din 1 
iunie 1847

23, Safta pităreasa a lăsat de pomană, după trecerea ei la cele veşnice, o casă 
cu patru odăi. 

Prin catagrafia din 10 ianuarie 1805 au fost consemnate „lucrurile mișcătoare și 
nemișcătoare ale schitului” – poale, procovețe, odăjdii, sfinte vase, cărți bisericești, atât 
românești, cât și sârbești, moșii aflate în județele Vlașca și Dâmbovița, scutelnici, 
poslușnici și țigani cu soțiile și copiii lor, acte deținute la momentul respectiv 
(hrisoave, cărți de hotărnicii, zapise vechi, scrisori și o condică de zapise) etc. Despre 
„starea sfintei biserici” se afirma următoarele: „pardoseala în lăuntru ... peste tot dă 
lespezi dă piatră; jățurile în biserică i la fămei, cu vechi, cu nooă, se văzură deplin; 
pardoseala în tindă, dă afară, în dreptul ușei este de lespezi, iar în doaoă laturi de 
cărămidă; învălișul bisericii se văzu a fi bun peste tot”. În curtea mănăstirii au existat: 
„4 odăi într-un văliș acoperit cu olane; 2 odăi într-un văliș acoperit cu șindrilă veche, 
de stejar”, apoi de-a dreapta bisericii „2 chilii într-un văliș acoperit cu ulucă c-am 

veche” și „3 chilii într-un văliș cu ulucă nouă” aflate „în fund, despre oltar‹ul› 
bisericii”, în timp ce „1 odaie i cu cămăruță învelite cu ulucă veche” și „5 odăi într-un 

văliș cu olane” erau localizate de-a dreapta bisericii, dinspre poartă. De asemenea, 
„casile cele nalte din naintea bisericii, vechi, zdrobite, cu învelișul tot vechiu; de 
desuptul lor sunt 2 odăi i pivnița mănăstirii” și „1 odaie ipacu din naintea bisericii cu 

învăliș de ulucă c-am veche”24
. 

La 7 iunie 1805, schitul a fost închinat aşezământului monahal de la Ţigăneşti 
de către mitropolitul Dositei, în timpul domniei lui Constantin Ipsilanti, alături de 
Schitul Turbaţi de la Snagov, datorită „împresurării” de către mahalagii, care „neavând 
biserică de mir mergeau la cea a schitului provocând nu puţină scandelă maicilor”25

. 

                                                 
20

 Emil Vârtosu, Ion Vârtosu, Așezămintele brâncovenești. O sută de ani dela înființare (1838-

1938), București, 1938, p. 143-144. 
21

 ANIC, Fond Mănăstirea Țigănești, pachet XXIII/3. 
22

 Ibidem, pachet XXIII/4.  
23

 Ibidem, pachet XXVIII/6.  
24

 Ibidem, pachet XXIII/5. 
25

 Damian Stănoiu, Mănăstirea Țigănești, București, 1925, p. 9. 
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Din punct de vedere duhovniceşte, Schitul Hagi Dina a fost supus năstavnicului de la 
Mănăstirea Căldăruşani. În aceste condiții, chiliile au început să se năruiască, iar viaţa 
călugărească s-a stins puţin câte puţin. Probabil că din acest motiv, în planul întocmit 
de către maiorul baron austriac Rudolf Artur Borroczyn la jumătatea secolului al 
XIX-lea, acest sfânt lăcaş este înfăţişat doar cu biserica şi un corp de clădire, de formă 
dreptunghiulară. În planşa 48, aşezământul monahal apare cu denumirea de „Biserica 
Schitu”; clădirea lăcaşului este plasată în centrul curţii, în timp ce clopotniţa se afla în 
exteriorul curţii, dinspre gârla Dâmboviţei26

. 

La anul 1810 serviciul religios era îndeplinit de doi sacerdoți, respectiv 
„Costandin, sin popa Ioan, 26 ani, bețiv, însurat, fecior de preot, hirotonit de arhiereul 
Vrața, chir Sofronie, în zi de sâmbătă, cu carte de preoție a mitropolitului Dosithei, la 
leat 1806 august 17” și „Radu, sin Ioan, 30 ani, bun, neglobit, însurat, fecior de mirean, 
hirotonit de arhiereul Sevastis, chir Dionisie, în zi de duminică, cu carte de preoție a 
mitropolitului Dosithei, la leat 1807 august 10”27, hirotoniți chiar în biserica fostului 
schit. 

De-a lungul timpului, Schitul Hagi Dina sau Schitul Maicilor a avut de nenu-

mărate ori neînţelegeri cu vecinii de moşie, îndeosebi cu Mănăstirile Văcăreşti şi Mihai 
Vodă. 

În urma secularizării averilor mănăstireşti din 15 decembrie 1853, nici metohul 
nu a fost cruţat, imobilul fiind confiscat28. Prin repetatele stăruinţe ale comitetului 
adresate Ministerului Cultelor, acesta din urmă, prin ordinul nr. 14.530/19 mai 1864, a 
decis să-l şteargă din lista imobilelor scoase la licitaţie şi să-l restituie Mănăstirii 
Ţigăneşti în anul următor, respectiv în 1865. De asemenea, biserica a fost afiliată 
parohiei Albă-Postăvari, până în anul 1926, când a trecut din nou în administrarea 
Mănăstirii Ţigăneşti29

. 

În Statistica Plăşii de Sus din Capitală, din 3 noiembrie 1883, în dreptul 
Bisericii Schitului Maicilor – Postăvari sunt menţionate următoarele: „Poartă hramul 
Bunei Vestiri, este ctitorită de către Thimotheia schimonahia, la anul 1727 (!), este de 
zid, este întreţinută de stat. La această dată acolo slujea doar un singur preot, respectiv 
Călin Nicolescu, în vârstă de 54 ani, ce fusese hirotonit la 11 august 1862”30

. 

Prin cererea cu nr. 36.637/16 august 1891, adresată primarului comunei Bucu-

resci, preotul P. Mălăianu a solicitat a fi „autorizat a face reparaţiunile necesare la casa 

                                                 
26

 Muzeul Municipiului București, Colecția Hărți și planuri, nr. inv.: 108.123. 
27

 Alexandru Lapedatu, Catagrafia bisericilor bucureştene la 1810, București, 1908, p. 12. 
28

 Damian Stănoiu, op. cit., p. 13. 
29

 Ibidem, p. 17. 
30

 Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale, Fond P.M.B. – Serviciul tehnic, 

dos. nr. 1/1883, f. 26
v
-27. 
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ce locuiesc, aflată în proprietatea statului”, pe str. Schitu Maicilor, nr. 21. S-a aprobat 

„a se da voie să repare învelitoarea casei care nu este supusă retragerii, refăcând-o din 

nou precum şi tencuielile”. Pentru aceasta a fost plătită şi taxa în valoare de 10 lei31
. 

Prin Autorizaţiunea no. 667/17 august 1891, arhitectul secţiunii V din Ocolul 
III, M. Dobrescu, a fost de acord ca „dl. părinte P. Mălăianu să repare radical la 
proprietatea nr. 21 din str. Schitul Maicilor, casa de lângă poarta schitului refăcând din 
nou învelitoarea cu metal, ca şi reparaţie de zidărie pe unde necesitatea va cere”, 
achitându-se şi taxa de 10 lei cu recipisa nr. 1.769

32
. 

O nouă cerere cu nr. 42.749/29 septembrie 1891 a fost înaintată Primăriei 
comunei Bucuresci, prin care se solicita „permisiunea de a drege cu tablă de fer 
acoperişul pe alocurea de la casele şi prăvălia din str. Schitul Maicilor, aflată în 
suburbia Bisericii Albă Postăvari, precum şi a se drege tencuielile pe alocuri”33

. Cu 

toate acestea, până la 23 octombrie 1891 nu a fost finalizată lucrarea solicitată şi 
aprobată, deşi arhitectul şef M. Dobrescu a efectuat cercetarea cuvenită la faţa 
locului

34
. 

În anul 1896
35, în timpul domniei regelui Carol I şi sub păstorirea mitro-

politului primat Ghenadie Petrescu, câţiva enoriaşi de la biserica Postăvari au realizat o 
serie de lucrări, după cum rezultă dintr-o inscripţie scrisă cu vopsea neagră pe fond alb, 
amplasată pe peretele vestic al pronaosului, deasupra uşii de la intrare în biserică, pe 
care se poate citi: „Acest Sfânt locaşu s-a reparat şi s-a preînoit peste tot, zugrăvindu-se 

din nou precum şi tâmpla tot din nou, împodobindu-se și pe dinăuntru dupe cum se 
vede, la Anul 1896, de către robii lui Dumnezeu: Vasile Ion închinat şi soţia sa Elena 
V. Ion, închinata Felonida schimonahia soţia repausatului Ion Sebe. În zilele M.S. 
Regelui Carol I. Fiind Mitropolit Primat D.D. Ghenadie”. 

Lăcaşul a fost repictat peste fresca originală de către Ghiţă Ionescu din Piteşti 
şi Eustaţiu Stoenescu, elev al pictorului Gheorghe Tattarescu. Cu această ocazie, au 
fost suprimați cei doi stâlpi de piatră cu arcade dintre naos şi pronaos, pentru a se mări 
spaţiul bisericii36. Se pare că tot atunci tâmpla a fost înlocuită cu o alta în stil neogotic, 
care aduce aminte de cea din biserica Mănăstirii Antim. Un alt vrednic slujitor al 
bisericii, respectiv preotul Nicolae Sachelarie, a înlocuit vechile turle cu altele de tablă 
vopsită în roşu, fără a se cunoaşte însă data la care a fost efectuată această lucrare37

. 

                                                 
31

 Ibidem, dos. nr. 58/1891, f. 28-28
v
. 

32
 Ibidem, f. 29. 

33
 Ibidem, f. 163. 

34
 Ibidem. 

35
 Gheorghe Parusi, Cronologia Bucureștilor, București, 2007, p. 83. 

36
 Grigore Ionescu, București. Ghid istoric și artistic, București, 1938, p. 217. 

37
 Marin Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România, vol. II, București, 1902, p. 138. 
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Până în anul 1896, în biserică s-a practicat înmormântarea în etape diferite. 
Astfel, au fost descoperite două morminte în pridvor şi altele două în pronaos (posibil 
călugărițe, datorită prezenţei cărămizilor care serviseră drept „perne”). Şi în exteriorul 
bisericii au fost identificate alte două reînhumări, în dreptul ferestrei altarului. 

În cursul anului 1920, preotul D. Teodorescu a întreprins câteva lucrări în 
biserică, în interior şi exterior, iar împrejmuirea, stricată în decursul primei conflagraţii 
mondiale, a fost refăcută. La 20 aprilie 1926, Patriarhia Română a decis înapoierea 
către Mănăstirea Ţigăneşti a lăcaşului şi a casei din curtea fostului metoh38

. 

Henri Stahl consemna la 1935 următoarele: „Din vechea mănăstire au rămas 
doar, păzite de o singură călugăriţă, 5 chilii pentru găzduirea călugăriţelor în trecere 
prin oraş şi a mai rămas o imensă bucătărie, transformată în grajd pentru calul briştei 
cu care stareţa Ţigăneştilor vine la oraş. Imensa grădină de odinioară a mănăstirii a fost 
parcelată ... Cimitirul schitului a devenit grădină de zarzavat. Prin colţurile curţii mai 
vezi, aruncate, crucile mormintelor celor de mult uitaţi”39

. 

Avariată de cutremurul din 10 noiembrie 1940, biserica a fost consolidată. În 
cursul anului 1952 schitul a fost declarat paraclis patriarhal de către vrednicul de 
pomenire patriarhul Justinian. Cu toate acestea, maicile de la Ţigăneşti încă mai 
veneau să locuiască în vechea casă ori de câte ori se întâmpla să poposească în 
Bucureşti. Între anii 1955 și 1958 ansamblul a fost restaurat de către Serviciul tehnic al 
Patriarhiei prin grija personală a patriarhului, care „a pus temelie de nouă viaţă călugă-

rească pe vatra bisericii Schitul Maicilor din Bucureşti”40. Astfel că, la 12 iulie 1955, a 
avut loc festivitatea de punere a pietrei de temelie a chiliilor şi a atelierelor de artă 
(pentru confecţionarea de odăjdii arhiereşti brodate, epitafe, steaguri, dvere etc., 
ceramică şi pictură bisericească, ca şi pregătirea personalului în acest sens), la care au 
participat patriarhul Justinian, alături de alte personalităţi marcante ale vremii, ca de 
pildă Petre Constantinescu-Iaşi, Duiliu Marcu, alţi ierarhi, preoţi, arhitecţi, călugări şi 
credincioşi41

. Cu această ocazie bisericii i s-a adăugat şi al doilea hram, respectiv 
Cuvioasa Parascheva. 

Clădirea destinată atelierelor de artă, compusă din parter şi etaj, nu avea subsol, 
din cauza pânzei freatice și constituia un careu deschis în jurul bisericii. Pentru 

ridicarea acestui obiectiv au fost desemnaţi arhitecții Dimitrie Ionescu Berechet şi R. 
Lieblich, în timp ce constructor a fost numit inginerul D. Popescu42

. S-a construit într-o 

                                                 
38

 Damian Stănoiu, op. cit., p. 17. 
39

 Henri Stahl, Bucureștii ce se duc, București, 1935, p. 127-128. 
40

 Radu Olteanu, op. cit., p. 73.  
41

 „Biserica Ortodoxă Română”, anul LXXIII, nr. 7, iulie 1955,  p. 580-599. 
42

 Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia lăcașurilor de cult din București, vol. I, 

București, 2005. p. 266. 
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arhitectură de inspiraţie brâncovenească, caracterizată printr-un etaj cu foişor şi parter 

cu logii, câte trei arcade sprijinite pe coloane în torsadă, sculptate în piatră de Albeşti, 
care reluau elemente folosite la mănăstirile Comana şi Hurez. 

Cu prilejul remodelării zonei, în anul 1980, terenul pe care se afla lăcaşul de 
cult construit la 1726 trebuia eliberat. Preotul paroh de atunci, Mihai Ionescu, s-a opus 

cu vehemenţă directivelor de demolare. Doi ani mai târziu, clădirile înconjurătoare 
lăcaşului de cult au fost înlăturate, deşi a fost propusă translarea acestora alături de 
biserică, însă autorităţile vremii nu au fost de acord43

. 

Din vechiul complex monahal nu a mai rămas astăzi decât micuţa bisericuţă 
„sufocată” de zidirile colosale ale Ministerelor. Construcția a fost mutată pe actualul 
amplasament în iunie 1982, fiind de altfel prima biserică translatată din Bucureşti. 
Pentru a fi salvată de la dispariţie, inginerii Eugeniu Iordăchescu şi Inocenţiu Filimon, 
de la Institutul Proiect București, s-au ocupat de translatarea micuţei bijuterii arhi-
tectonice, întreaga operaţiune durând 72 de ore

44
. 

Astfel, au fost necesare îndeplinirea unor lucrări pregătitoare care au constat în 
injectări în porţiunile afectate de cutremurul din martie 1977; executarea de sprijiniri la 
arce şi bolţi în interiorul bisericii şi măsuri de protecţie a picturilor; realizarea unui 

eşafodaj special pentru susţinerea pridvorului cu pictură originală; încorsetarea zidu-

rilor exterioare şi a turlei într-un schelet metalic; susţinerea construcţiei prin realizarea 
unui sistem de grinzi la nivelul fundaţiei, care să permită efectuarea tuturor mişcărilor 
în deplină siguranţă, ţinându-se seama de greutatea obiectivului, respectiv 745 tone. Au 

urmat lucrările de bază: ridicarea bisericii la înălţimea de 1,67 m., cu ajutorul a 22 de 
prese hidraulice, montate în 11 puncte de lucru; rotirea cu 13°49', după ce a fost 
parcursă distanţa de 19,26 m.; deplasarea în linie dreaptă pe distanţa de 245 m.; a 
urmat a doua rotire cu 36°30', pentru ca biserica să fie orientată cu altarul spre răsărit şi 
în final, ajunsă pe amplasament, ctitoria a fost coborâtă cu 25 de cm. pentru a fi fixată 
definitiv pe noul soclu

45
. 

Cu acest prilej, săpăturile au scos la iveală chiliile din jurul bisericii construite 
la 1726, care aveau ziduri cu lăţimea de 0,55 m. De asemenea, fundaţiile acestora se 
aflau la aceeaşi adâncime ca fundaţiile bisericii, fiind zidite din acelaşi fel de cărămizi, 
însă mortarul era friabil din cauza cantităţii mai mici de var din compoziţie, ceea ce 
pare a fi motivul deteriorării lor destul de rapide; astfel s-ar explica de ce nu mai apar 

                                                 
43

 Ibidem. 
44

 Eugeniu Iordăchescu, Lucrările de translaţie a monumentelor Schitul Maicilor şi Olari din 
Bucureşti, în „Revista Muzeelor și Monumentelor – Monumente Istorice și de Artă.”, anul XIV, nr. 1, 

București, 1983, p. 19. 
45

 Ibidem, p. 20. 
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în planul lui Borroczyn. Nivelul de călcare din interiorul bisericii era cu 0,15 m. mai 
sus decât cel al curţii, fiind acoperită cu dale din piatră cu dimensiunea de 0,35x0,35 m. 

După translatare, serviciul religios a mai fost oficiat doar timp de o lună, după 
care autorităţile comuniste au decis închiderea lăcaşului de cult. Pe ascuns, au mai fost 
întreprinse unele lucrări de reparaţie în interior46

. 

Biserica are formă de navă, cu un singur turn-clopotniţă pe pronaos, la care se 
accede printr-o scăriţă închisă într-un turnuleţ, adosat pe peretele de nord. Pronaosul şi 
naosul sunt acoperite cu calote sferice rezemate pe arce dublou prin intermediul pan-

dativilor. 

În faţă, delicata bisericuţă prezintă un mic pridvor deschis, sprijinit pe trei 
arcade în acoladă înălţate, sprijinite pe 4 colonete din piatră în torsadă, cu capiteluri şi 
baze ornamentate

47. Faţadele au ca decoraţie firide terminate în acoladă, desfăşurate pe 
toată înălţimea monumentului, străpunse la partea inferioară de ferestre cu rame de 
piatră. În trecut, intrarea se făcea printr-o uşă sculptată din lemn de stejar, încadrată de 
o ramă de piatră, care prezintă la partea superioară pisania aşezământului. Astăzi, din 
păcate, pridvorul a fost închis cu termopan. Întreaga biserică este fixată pe un soclu 

înalt de cca. un metru. Acoperişul are învelitoare de olane. În interior, întreaga pardo-

seală a fost pavată cu marmură de Ruşchiţa48
. 

Abia în anul 1995, prin grija părintelui Adrian Isac, au fost găsite fonduri 
pentru restaurarea picturii de către pictorul Claudiu Moldoveanu. A fost resfinţită la 19 
noiembrie 1995 de către PS. Episcop Teofan Sinaitul, arhim. Sofian Boghiu şi pă-

rintele profesor Constantin Galeriu. După finalizarea lucrărilor de reparaţie, amenajare 
şi restaurare, biserica a fost redată săvârşirii cultului începând cu 17 noiembrie 1996. 
Din anul 2010, biserica a fost schit pendinte de Mănăstirea Antim, iar din iunie 2017 a 
primit statutul de parohie. 

Bunuri de valoare ale micii bijuterii arhitectonice post-brâncovenești sunt 
Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului, dăruită de către ctitoră, precum și 
fragmentele din moaștele Sfinților Nicolae și Haralambie, care se păstrează în piciorul 
Sfintei Mese din Altar. 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 266-267. 
47

 Grigore Ionescu, op. cit., p. 216-217. 
48

 Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, op. cit., p. 267. 
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Biserica Schitului Hagi Dina, azi Schitul Maicilor 
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Pisanie pe o piatră de 112/164 cm., deasupra uşii din pridvor, literă de 4 cm.,  
în relief, vopsită cu negru, într-un câmp de 87/102 cm., încadrată de motive vegetale 
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Interior biserică 
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1803 martie 15, București: Hrisovul lui Constantin Ipsilanti prin care înnoiește și întărește toate milele 
sfântului lăcaș, făcute de către înaintașii săi în scaunul domnesc, respectiv 600 de stânjeni de moșie și vii 
din moșia domnească din marginea Bucureștilor, 3 sălașe de țigani, câte 50 de bolovani sare de la ocne, 

câte 50 de taleri pentru cheltuială la ziua praznicului etc. 
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Summary 

The Hagi Dina Hermitage Church, the current Hermitage Church in Bucharest, with 

the patronage of the Annunciation, was founded in 1726 during the reign of Nicolae 

Alexandru Mavrocordat, by the Russian noble woman Tatiana, who took the monastic 

name of Timothea, after St. Timothyʼs name. The worship place has the shape of a ship 
with only one tower on the narthex. The facades feature finishes in the pavement, 

pierced to the bottom of the carved stone frames. Over time, the church was metoh of 

the Metropolitan Church and the Gypsy Monastery; it then depended on the White Posta 

parish, it was a hermitage of the Antim Monastery and it is now a parish of its own. 

 

Keywords:  

Bucharest, church, Hagi Dina, Nicolae Alexandru Mavrocordat, Antim Monastery. 
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„Tânăra generație” a României interbelice 

Viviana Milivoievici 

 

 

 

 

 

Cadrul istoric, social și cultural în care a apărut „Tânăra generație”. 
Caracteristici și opțiuni. Accepţiuni ale termenului „generaţie”. 

În contextul cultural, social şi politic românesc al deceniului al treilea al 
secolului trecut, generaţia tânără este direct descendentă din „generaţia de foc”, cea 
sacrificată a „Gândirii”. Aceasta şi-a pus amprenta asupra „noii generaţii”, într-un anu-

mit mod, influenţând-o. Tinerii acestei noi perioade sunt „fiii” şi discipolii „generaţiei 
Unirii”. 

În studiul său intitulat Generaţie, Mircea Vulcănescu explică termenul, 
afirmându-l în plan psihologic, cultural şi politic: „În sens psihologic (s.a.), generaţia 
desemnează un «grup de oameni cam de aceeaşi vârstă care se simt solidari în 
manifestările lor sociale şi care atribuie această solidaritate apropierii lor de vârstă» şi, 
în acelaşi timp, mai desemnează «comunitatea psihologică rezultată din influența 
aceloraşi împrejurări asupra unor conştiinţe aflate în perioada de formaţie». 

În sens cultural şi politic (s.a.), adică în sens de «categorie de manifestare 
socială», cuvântul generaţie desemnează «un grup de oameni ale căror manifestări 
sociale converg sau se aseamănă, care, adică, simt, cred, ştiu şi vor cam aceleaşi lucruri 
şi iau atitudini identice faţă de probleme similare»”1

. 

Discipolii „generaţiei de foc”, de la 1907, au fost reprezentați de importante 
personalități din viața culturală, socială şi politică din România interbelică: Nae 
Ionescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, Vasile Pârvan, Nichifor Crainic, Pamfil 
Şeicaru, Cezar Petrescu, Emanuil Bucuţa, Tudor Vianu, Victor Ion Popa, Ion Marin 
Sadoveanu, Camil Petrescu, Mihail Ralea, Nicolae Iorga. 

Caracteristicile dominante ale acestei „tinere generaţii” au fost definite de Nae 
Ionescu prin patru termeni: „realism”, „autohtonism”, „ortodoxie”, „monarhism”. 
Aceştia sunt precişi pentru o generaţie caracterizată, în primul rând, prin cele dintâi 

                                                 
1
 Mircea Vulcănescu, Generaţie, în „Criterion”, anul I, nr. 3-4, București, 15 noiembrie –           

1 decembrie 1934, p. 3-6, reprodus în idem, Dimensiunea românească a existenţei, vol. III, Către fiinţa 
spiritualităţii româneşti. Ediția a II-a, Bucureşti, 1996, p. 5. 
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adaptări decente ale stilului occidental la viaţa românească şi prin cele dintâi încercări 
de exprimare universală a sufletului şi spiritului românesc. Aceasta e generaţia stilului 
adoptat de „Ideea europeană”2. La rândul ei, aceasta a fost preocupată de autohtonism 
şi universalitate. Ideea se regăseşte atât la revista „Gândirea”3, cât şi la rivala ei, „Viaţa 
românească”. 

„Tânăra generaţie”, spre deosebire de predecesori, cuprinde tineretul care nu şi-a 

putut da seama de lumea de dinainte de război. E tineretul României Reîntregite, de după 
1918. Altfel spus, e generaţia celor pe care războiul i-a găsit adolescenţi şi care aveau 
în medie între douăzeci şi cinci şi treizeci şi cinci de ani la acea vreme.  

Situaţia prezentată e importantă pentru că din ea decurg următoarele: împre-

jurările caracteristice şi influenţele care au contribuit la formaţia spirituală şi sufle-

tească a „noii generaţii”; caracteristicile dominante ale manifestărilor acestei „tinere 
generaţii”; misiunea acesteia. 

 

Împrejurările caracteristice şi influenţele care au contribuit la formarea 

„Tinerei generaţii”. 
De-a lungul existenţei sale, „tânăra generaţie” a parcurs două momente dis-

tinctive: un moment spiritual, cuprins între anii 1925 şi 1929, şi unul nespiritual, între 
anii 1929 şi 1932.  

Primul moment coincide cu descoperirea de sine, cu încrederea pe care o aveau 
tinerii în puterea lor proprie, cu îndrăzneala virilă, cu entuziasmul, cu depăşirea 
înaintaşilor din vechea generaţie „de sacrificiu”, cu afirmarea persuasivă a tineretului 
care trăieşte iluzia unei clipe de beatitudine şi de har. Această clipă a fost hotărâtoare 
pentru destinul culturii româneşti, în gândirea lor. Mircea Eliade scrie un articol, o 
pledoarie pentru tinerețe, acest minunat şi încântător moment al vieții. Este perioada în 
care toate orizonturile spirituale ți se deschid către infinit: „A iubi, a respecta, a crede 

                                                 
2
 Revistă şi grupare culturală în perioada interbelică. 

3
 Revista „Gândirea” s-a situat în jurul tradiţionalismului spiritualizat promovat de Nichifor 

Crainic, ca director al revistei. În anul I, nr. 1, Cluj, 1921, revista s-a aflat sub conducerea lui Cezar 

Petrescu. Din 1922, Nichifor Crainic a venit la conducerea revistei pe care a transferat-o la Bucureşti. La 
vremea respectivă a fost cea mai importantă revistă de cultură naţionalistă românească. În paginile ei apar 
(mai ales după anul 1925), articolele programatice ale „curentului gândirist” (autohtonism – naţionalism 
– neo-ortodoxism) care au influenţat lumea literelor româneşti, conturând cunoaşterea substanţei artistice 
originale a scrisului românesc. S-au numărat printre colaboratorii acesteia: Radu Gyr, Lucian Blaga, 
Aron Cotruş, Dan Botta, Ovid Caledoniu, Mircea Eliade, Niţă Mihai, Dumitru Caracostea, Ovidiu 
Papadima, Dragoş Protopopescu, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, Septimiu Bucur, Vasile Băncilă,            
G. Breazul, Ion Petrovici, Dumitru Ciurezu, Aurel Marin, Horia Niţulescu, E. Ar. Zaharia, Gheorghe 

Tuleş, Radu Brateş, Lucian Emandi, N. Ladmiss Andreescu, Vania Gherghinescu, Nicolae Crevedia, 
Vintilă Horia, Gr. Popa, Alexandru Busuioceanu, Bazil Munteanu, Tudor Vianu, N.I. Herescu, 

Constantin Manea, G. Dumitrescu, Dumitru Stăniloaie, Petre Marcu-Balş (viitorul Petre Pandrea) etc. 
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în tinerețe – este un lucru atât de firesc încât nici nu mai trebuie justificat. Chiar dacă 
această tinerețe îți dărâmă idealurile în care ai crezut, apucă pe drumurile pe care le-ai 

evitat, ignoră frumusețile pe care i le-ai arătat – chiar dacă această tinerețe te insultă, te 
jigneşte, te depăşeşte sau te exclude – nu poți obosi niciodată de a crede orbeşte în ea şi 
de a o ajuta cu orice mijloc de a se înălța. Cred că aceasta e una dintre primele datorii 

ale oricărui om. [...] O minte tânără este obsedată întotdeauna de câteva motive: 
absolutul, libertatea, permanentul, universalul”4

. 

Prin aceste ultime patru caracteristici, tânărul Mircea Eliade sintetizează 
generația din care făcea el însuşi parte. Dominantele tinerilor, la acea vreme, erau setea 

nemărginită de cunoaştere, „absolutul”, „mistica”, „primatul spiritualului”, toate 
acestea trecute prin însuși filtrul experienței personale. Mistica este definită de Mircea 
Eliade ca un „fenomen profetic”, ce se „fundamentează şi se justifică pe o singură 
certitudine: că din omul vechi (păcătos) se poate naşte un om nou (mântuit)”5

. Astfel, 

generația lui Mircea Eliade este una de „mântuiți” care păstrează gestul inițial, 
„iraționalismul, pasiunea, urgența, nevoia de prefacere totală”6

.  

Al doilea moment coincide cu o cădere spirituală, cu o înfrângere, cu o nedu-

merire şi o decepţie. Acum, tineretul se simte inutil, marginalizat faţă de societate, 
ameninţat cu prăbuşirea lăuntrică a sufletului. Neîncrederea în viitor a devenit tot mai 
evidentă, simţindu-se regretul pierderii momentului prim, acela de plinătate sufletească 
pe care l-a trăit cândva.  

Între aceste două momente se situează, pe de o parte, constatarea divergenţelor 
de fapt în interiorul „tinerei generaţii” (spre exemplu, ancheta „Tiparniţei literare”7

 şi 
revista „Kalende”8), pe de altă parte, înfrângerile (de exemplu, romanul Maitreyi al lui 

Mircea Eliade a avut un succes răsunător, dar, ca urmare a apariţiei acestuia, Eliade a 
fost îndepărtat din învăţământ pe motivul că acest roman conţine scene pornografice). 
În al treilea rând, intervine criza economică survenită între anii 1929 şi 1932. 

Ca eveniment important petrecut în cadrul primului moment, acela al 
divergenţelor apărute în interiorul „tinerei generaţii”, trebuie menționată: apariţia în 
coloanele ziarului „Cuvântul” a celor doisprezece foiletoane care alcătuiesc Itinerariul 

spiritual al lui Mircea Eliade. Aici erau expuse treptele şi momentele prin care tineretul 
                                                 

4
 Mircea Eliade, Mitul generației tinere, în idem, Profetism românesc, vol. II, România în 

eternitate, Bucureşti, 1990, p. 107-109. 
5
 Cele două Românii, în ibidem, p. 169. 

6
 Ibidem. 

7
 Revista „Tiparniţa literară” s-a aflat sub influenţa grupării de la „Sburătorul” şi între anii 1928 

şi 1931 a fost sub direcţia lui Camil Baltazar şi Petru Comarnescu. 
8
 Revista „Kalende” a apărut între anii 1928-1931 şi 1943 sub direcţia lui Tudor Şoimaru, 

Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu şi Pompiliu Constantinescu. Şi această revistă s-a aflat sub influenţa 
grupării de la „Sburătorul”.  
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român al anilor treizeci se ridica, de la scientismul cuprins „între catedră şi laborator”, 
la îndemnul de a promova experienţele proprii, de a trăi într-o aventură spirituală. Din 
acest moment, cu ajutorul literaturii, ajungeau să pătrundă în orizontul culturii, prin 
intermediul antropozofiei, urmând în final adâncirea drumului către tainele ortodoxiei. 
Al doilea eveniment important în epocă şi care a avut un ecou deosebit a fost articolul 
intitulat Manifestul Crinului alb

9
 publicat în coloanele revistei „Gândirea” sub 

semnătura a trei tineri eseişti: Sorin Pavel, Ion Nestor şi Petre Marcu-Balş (viitorul 
Petre Pandrea). În articol se revărsa entuziasmul „tinerei generaţii” şi se cerceta 
misiunea istorică, fiind în acelaşi timp şi un document reprezentativ pentru agresiva 
campanie desfăşurată împotriva predecesorilor, acuzaţi, în esenţă, de lipsa unei 
spiritualităţi autentice10. Programul de Renaştere promovat prin manifestul de la 
„Gândirea” dezvolta „complectudinismul”, recomandând „varietatea şi pasiunea, 
pesimismul generos şi fanatismul ideii”, reîntoarcerea spre Trecut pentru a descoperi 
rădăcinile străbune şi a rezolva „dezaxarea, revolta creatoare şi abnegaţia”. Susţineau 
istoria, autohtonia şi credinţa, fapta şi idealul. Dezbaterile pe tema generaţiilor şi a noii 

                                                 
9
 Articol publicat în revista „Gândirea”, anul VIII, nr. 8-9, București, 1928, p. 311-317 

10
 Articolul era de o virulență fără precedent, semnatarii atacând ideile înaintate de „vechea 

generație”. Iată un fragment reprezentativ: „Suntem tutelați și mustrați de o generație dintre reprezentanții 
căreia nici unul nu și-a dat vreodată osteneala de a gândi, o generație alcătuită din niște «refuzați ai 
spiritului» care intră în patru categorii: «honnêtes hommes, imbecili, jemenfichistes și timorați», cărora 
«vântul de nebunie și moarte» le rămâne străin, incapabili cum sunt să orchestreze o «cultură superioară». 
Despre cine e vorba? Despre reprezentanții «gândirii științifice», ai «filozofiei iluminismului francez», 
cărora noua generație le preferă «concretul frenetic și exaltat», «Istoria» (cu majusculă), «autohto-

nismul», «credința». Această nouă atitudine maximalistă este numită «completudinism»; ea ar fi apanajul 
«noii generații», o generație virilă a «Fiilor Soarelui» [...] Ne-am smuls o clipă din atmosfera în care am 
crescut şi, privind cu ochi cântăritori, ne-a îngrozit lipsa de gânduri a înaintaşilor noştri. Ne tutelează şi ne 
boscorodeşte o generaţie în care nimeni n-a gândit cu adevărat. În capul lor domneşte golul etern şi 
iritant, mascat cu o vitrină de împrumut şi împrejmuit de colbul vechimii, al neaerisirii din casele 
părăsite. [...] O generaţie lipsită de credinţă şi de elan creator nu poate merita decât hula şi irespectul 
nostru. De o decadă am primit printr-o întâmplare a Destinului, un dar măreţ: strângerea într-un stat 

unitar a provinciilor răzleţite de adversităţi istorice, ca o turmă de mioare după o grindină rea. [...] 
Austeritatea victoriei a fost transformată într-un chef uriaş. Dulceaţa porcină de a trăi facil şi neonest din 
1915 au multiplicat-o cu îndârjire [...] în vremurile noastre. Unde-i responsabilitatea? Unde-i exemplul 

educativ? Vrem să-i îmbrâncim din meschinărie. Mai mult entuziasm şi mai multă responsabilitate. 
Pentru orice faptă mare trebuie încredere, pasiune, entuziasm şi la fundarea unei culturi nu poate prezida 
sarcasmul şi pesimismul. Ceea ce ne îndreaptă către istorie este credinţa că totul este istoric, de la cel mai 
umil gând şi mai timid gest, până la raţiunea absolută şi dacă ne simţim autohtoni ne constatăm solidari 
cu trecutul acestei naţii pe un tărâm românesc. Continuitatea istorică, adică lipsa ruperilor de orizont 

geografic şi de tradiţii culturale constituie autohtonismul nostru, pulsează în noi şi se înseriază în linia 
unui trecut de trei ori milenar”. (Ioan Petru Culianu, Addenda. I Mircea Eliade necunoscutul, Partea a 

doua, Mircea Eliade și broasca țestoasă cu un singur ochi, Capitolul 5 În Hades, pe contur, în Ibidem, 

Mircea Eliade. Ediţie revăzută şi augmentată, traducere de Florin Chiriţescu şi Dan Petrescu, Bucureşti, 
1995, p. 196). 
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spiritualităţi s-au prelungit vreme de aproape un deceniu, prilejuind numeroase inter-

venţii remarcabile11
. 

Reprezentative pentru cel de-al doilea moment sunt: Ancheta „Vremei”12
, de 

Crăciun, în 1932, Întoarcerea din Rai a lui Mircea Eliade, Nu a lui Eugen Ionescu, Pe 

culmile disperării a lui Emil Cioran şi Negativismul tinerei generaţii a lui Mihail 

Ilovici. 

Împrejurările istorice şi sociale sub influenţa cărora s-a format această „tânără 
generaţie” reprezintă totalitatea caracteristicilor sale, precum şi unitatea ei.  

Una dintre cele mai importante influenţe este aceea a războiului. Acesta a 

surprins „tânăra generaţie” în momentul formării sale, preschimbându-i mentalitatea, 

răsturnând complet vechile criterii pe care le-a avut generaţia anterioară. 

                                                 
11

 Replici celebre din campania generaţionistă au semnat: Mihai Ralea, Misiunea unei generaţii, 
în „Viaţa românească”, anul XX, nr. 1, 1928; Vasile Pârvan şi tânăra generaţie, în „Viaţa românească”, 
anul XX, nr. 4, 1928; Rasputinism, în „Viaţa românească”, anul XX, nr. 12, 1928; Misiunea generaţiei ti-
nere, în „Viaţa românească”, anul XXII, nr. 1-3, 1930; Prin generaţie sau talent, în „Viaţa românească”, 
anul XXV, nr. 1-2, 1933; Problema generaţiilor, în „Viaţa românească”, anul XXIX, nr. 12, 1937; 

George Călinescu, Generaţia bombastică, în „Viaţa literară”, nr. 91,1928; Invazia adolescenţilor, în 
„Viaţa literară”, nr. 100, 1929; Camil Petrescu, Un frazeolog frenetic şi mistic, în „Universul literar”, nr. 

27, 1928; Alexandru Sahia, O generaţie falşe, în „Bluze albastre”, nr. 2, 1932; Zaharia Stancu, Generaţia 
în pulbere, în „Floarea de foc”, nr. 14, 1936; Generaţia în pulbere şi cu ochelari savanţi, în „Floarea de 
foc”, nr. 17, 1936; Vasile Băncilă, Noua generaţie, în „Gândirea”, anul XV, nr. 10, 1936; Nae Ionescu, 

Noua tinerime, în „Cuvântul”, anul IV, nr. 1.079, 1928; Ce gândeşte tinerimea, în „Cuvântul”, anul IV, 

nr. 1087, 1928; Între generaţii, în „Cuvântul”, anul IV, nr. 1.092, 1928; Generaţii, în „Cuvântul”, anul 

VII, nr. 2.340, 1931; Mircea Eliade, Itinerariu spiritual, 12 foiletoane publicate în „Cuvântul”, anul III, 

1927; Mircea Vulcănescu, Revizuire de conştiinţă. Cuvinte pentru o generaţie, în „Buletinul A.S.C.R.” 

(Asociaţia Studenţilor Creştini din România), anul V, nr. 2, 1928; Carte pentru „Isabel”, ciclu de trei 

scrisori, publicate în „Cuvântul”, anul VI, nr. 1.951, 1930, nr. 1.959, 1930, nr. 1.965, 1930; Gândirism şi 
ortodoxie, în „Cuvântul”, anul VII, nr. 2.048, 1931, (reluat în idem, Posibilităţile filozofiei creştine, 

Bucureşti, 1996, cu o inedită parte a doua, Termenii unei dezbateri, în care Mircea Vulcănescu operează 
o subtilă demarcaţie între termenii „generaţie”, „poziţie culturală” şi „poziţie spirituală”). În plus, 
dezbaterile organizate la Asociaţia „Criterion” la 25 ianuarie 1933, sub preşedinţia lui Nae Ionescu, au 
ilustrat tema Directivele spirituale ale generaţiei tinere, prin conferinţele unor reprezentanţi ai tinerei 
generaţii: Mircea Eliade, Autenticitate; Petru Manoliu, Agonia; Paul Sterian, Ortodoxia; Petru 

Comarnescu, Neoclasicismul; Constantin Noica, Istorismul prin resemnare. În „Tiparniţa literară” (1928-

1931, 25 de numere, condusă de Camil Baltazar şi Petru Comarnescu), Petru Comarnescu a deschis o 
anchetă privind existenţa unei noi spiritualităţi, lansând întrebarea: „Observaţi în preocupările 
dumneavoastră sau a întregii culturi deosebiri care ar întemeia încrederea într-o nouă spiritualitate, de 
adâncă şi generală semnificaţie?”. În „Tiparniţa literară” nr. 2 din1928, se publicau răspunsuri semnate de 
Nicolae Iorga, Constantin Rădulescu Motru, Octavian Goga, Eugen Lovinescu, Nichifor Crainic, Lucian 

Blaga, Radu Dragnea, Şerban Cioculescu, Sandu Tudor, Ionel Jianu, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, 
Mihail Sebastian şi Mihail Polihroniade. În nr. 3 din 1929, se publica articolul Despre noua spiritualitate, 

răspunsul mai amplu al lui Vasile Băncilă. 
12

 Ancheta cuprindea trei întrebări: „1) Credeți în existența unei generații tinere cu o mentalitate 
distinctă? 2) Care este misiunea ei, după Dvs.? 3) Care sunt realizările ei până acum?” (Zigu Ornea, Anii 

treizeci. Extrema dreaptă românească, București, 1995, p. 157). Au răspuns întrebărilor: Nae Ionescu, 
Pamfil Șeicaru, Octav Onicescu, V. Trifu, Constantin Rădulescu-Motru, Gh.I. Brătianu etc. 
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Prin această influenţă, „tânăra generaţie” se deosebeşte de cea formată deja 
înainte de război. Se mai deosebeşte, de asemenea – dar într-o mai mică măsură – de 

generaţia „de sacrificiu” care a trăit mult mai direct această influenţă a „focului”. În 
acel moment, intelectualitatea română nu a cunoscut deloc stările de dinainte de război. 

Prin apariţia războiului, această „tânără generaţie” a suferit o fisură interioară, 
întrucât a fost crescută într-o altă ierarhie de valori: respectul vieţii umane, ca suprem 
bine, şi libertatea ca mijloc desăvârşit. Dar aceste valori au fost dezminţite de cei care 
crescuseră în ele.  

Spre deosebire de înaintaşi, această „tânără generaţie” nu mai credea în 
libertate, în eficacitatea ei, fiind din ce în ce mai realistă. Totuşi, această libertate a 
sălăşluit în sufletul şi spiritul generaţiei ca amintire a unei lumi pe care n-a ajuns s-o 

trăiască, decât în visele copilăriei, şi care, în adâncul sufletului, şi-a păstrat întreg 
farmecul. 

În articolul său, Mircea Vulcănescu afirmă referitor la caracterul spiritual al 

acestei „tinere generaţii”, faptul că „… tot tineretul acestei ţări poartă în sufletul lui 
această spărtură care îl defineşte şi e însufleţit de voinţa de a nu se mai lăsa amăgit de 
cuvinte, nici de gânduri, ci de a încerca totul, de-a dreptul”13

. 

Al doilea fapt care a contribuit la constituirea „tinerei generaţii” a fost repre-

zentat de influenţa a două personalităţi româneşti importante din cultura interbelică: 
profesorii Vasile Pârvan şi Nae Ionescu. 

Influenţa lui Vasile Pârvan a înlocuit în gândirea şi mentalitatea „tinerei 
generaţii” influenţa pe care a avut-o Nicolae Iorga asupra celei precedente. Iar 

influenţa lui Nae Ionescu a înlocuit-o pe cea a lui Titu Maiorescu. Prin aceste influenţe 
se produce atât universalismul în istorie, cât şi autohtonismul în filozofia românească.  

Pe de o parte, Vasile Pârvan a fost acela care a dat tinerilor gândul univer-
salităţii, le-a deschis orizontul cunoaşterii asupra prezenţei necontenite a morţii în 
starea firească a omului şi asupra precarităţii şi efemerităţii oricărei creaţii umane. Dar 
le-a dat, în acelaşi timp, şi o lecţie de eroism provenită din contemplarea frumuseţii 
omului, a sfinţeniei pe care o poartă în el şi dincolo de el, influenţând astfel istoria, 
precum şi nostalgia spiritualităţii şi pesimismul eroic. 

Pe de altă parte, Nae Ionescu a dat „tinerei generaţii” dorinţa de autenticitate, 
de concret, de îndrăzneală şi de încercare directă, dorinţa de a nu se lăsa amăgită de 
vorbe. I-a dat şi lecţii concrete survenite din premisele pe care le-a sintetizat în ter-
menii: „realism”, „autohtonism”, „monarhism” şi „ortodoxie”.  

                                                 
13

 Mircea Vulcănescu, Generaţie, reprodus în idem, Dimensiunea românească a existenţei, 
vol. III, Către fiinţa spiritualităţii româneşti. Ediția a II-a, Bucureşti, 1996, p. 22. 
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Al treilea fapt semnificativ ce a dus la formarea „noii generaţii” îl constituie 
influenţele modei culturale venite din afară. Acestea s-au petrecut în mod succesiv. În 
primul rând, „generaţia tânără” a suferit influenţa misticismului orientalizant german, 
în primii ani de după Războiul de Reîntregire din 1918, precum și cea a misticismului 
rusesc din emigraţie, urmată fiind de influenţa maurrasismului francez şi a neoto-

mismului, a comunismului rusesc şi a marxismului german. În sfârşit, a fost supusă 
influenţei fascismului italian şi a naţional-socialismului german. 

Totuşi, e greu de precizat, în context istoric şi social, cum s-au amalgamat 

aceste influenţe divergente în sufletul şi spiritul aceleiaşi generaţii, putând fi prezente 
chiar antagonisme între elementele acesteia. Este un fapt concret, în cadrul „noii 
generaţii”, că un tânăr sub patruzeci de ani a avut o formaţie intelectuală şi spirituală 
influenţată de măcar unul dintre aceste curente. 

Un al patrulea factor care a contribuit la formarea acestei „tinere generaţii” îl 
constituiau asociaţiile şi grupările de tineri. Într-adevăr, ea s-a înfiinţat din întâlnirea şi 
contopirea unui tineret crescut şi educat într-o ţesătură vastă de asociaţii. 

Între aceste asociaţii care au contribuit la formarea tineretului au fost, în ordine 

culturală: „Propăşirea” de la „Matei Basarab”, „Înfrăţirea românească” de la „Gheorghe 

Şincai”, „Titu Maiorescu” de la „Sfântul Sava”, „Gruparea intelectuală de studii 
politice”, „A.S.C.R.-ul”, precum şi diferite cercuri judeţene studenţeşti. În ordinea 
politică, centrele studenţeşti au jucat un rol important în formarea conştiinţei de sine a 
generației. 

Momentul de vârf al acestei contopiri a fost crearea, în 1932, a Asociaţiei 
„Criterion”, menită să fie cadrul spiritual şi material de manifestare a tinerei generaţii. 
Dar această asociație şi-a încetat activitatea în momentul în care au început să persiste 
antagonismele tot mai vizibile dintre membrii ei, aceştia fiind angajaţi pe poziţii spi-
rituale şi politice divergente. 

 

Manifestările „Tinerei generaţii” 

Manifestările „tinerei generaţii” se întrezăresc în câteva caractere specifice, 
asupra cărora vom insista în cele ce urmează. 

Primul dintre aceste caractere este setea pentru „cunoaştere” şi „experienţă”, 
înlăturarea tuturor obstacolelor ce se interpun în faţa raţiunii, încercările directe. 
Acestea au avut ca rezultat căutarea aventurii, fiind în acelaşi timp şi un fel de „idola 
temporis” a veacului al XIX-lea. Un caracter dominant al manifestărilor „tinerei 
generaţii” este „autenticitatea”, voinţa de a înlătura orice constrângere şi conformism 
venit din exterior. La fel de importantă a fost considerată „spiritualitatea”, voinţa şi 

dorinţa de a se depăşi pe sine, nevoia atingerii absolutului, pe care tânărul autentic o 
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descoperă în sufletul său, dorinţa de a fi veşnic. Al patrulea caracter dominant al 
„tinerei generaţii” este „tensiunea dramatică”, tragismul şi criza care constituie punctul 

crucial al experienţei trăite. De aici rezultă opoziţia dintre tendinţa de realizare a 
tinerilor înşişi şi tendinţa de autodepăşire, antinomia echilibrului static al liniştii 
interioare şi necontenita prefacere a vieţii, conflictul dorinţei anarhice de libertate şi 
nevoia disciplinei severe. Din acest al patrulea caracter drumurile se despart, căci 
constatarea lucidă a tragismului îi duce pe unii dintre tineri la negativism, pe alţii la 
agonie, iar pe alţii la disperare. Pentru a scăpa de această disperare, unii se aruncă 
orbeşte în valurile acţiunii, pe când alţii îşi proclamă cu pathos disperarea, căutând în 
această exprimare o linişte sufletească. 

Despre aceste caracteristici ale mentalității „tinerei generații” vorbeşte Mircea 
Vulcănescu în studiul său14. De asemenea, aminteşte despre acestea şi biograful ameri-
can al operei şi vieții lui Mircea Eliade, Mac Linscott Ricketts, în lucrarea sa – 

Rădăcinile româneşti ale lui Mircea Eliade15. Cercetătorul american e de părere că „nu 
toți membrii tinerei generații au fost de acord cu toate aspectele susținute de Mircea 
Vulcănescu în descrierea profilului generației sale şi nu toți cei menționați au acceptat 
«tipul» în care sociologul i-a încadrat. Analiza este totuşi, destul de rațională şi 
amănunțită şi furnizează o schiță de lucru în care atât unitatea cât şi varietatea tinerei 
generații poate fi apreciată...”16

. 

O parte dintre aceşti tineri răspund constatării cu o mişcare de refuz, de 
înăbuşire voită a lucidităţii, considerând că aceasta ar fi soluţia pesimismului eroic, 

propunându-și printre altele: să-şi reconstituie „ţesătura” interioară a sufletului, printr-un 

act gratuit, prin aderarea la o anumită ideologie care îi defineşte sau își proclamă 
nevoia de a se resemna în faţa istoriei prin renunţarea la universalitate, să acționeze 
hotărât și fără să-și facă iluzii, să vadă antinomia ca fiind necesară şi inevitabilă pentru 
formarea „omului nou” – un ideal al „tinerei generaţii”. În același timp, văd doar în 
rugăciune o cale salvatoare sau încearcă să realizeze un echilibru intelectual al acestor 
opinii şi credinţe divergente.  

Datorită multitudinii de opinii şi manifestări ale „tinerei generaţii”, dar şi a 
unității prin diversitate, iau naştere diferite curente, spirituale și politice. 

Între aceste două categorii de curente a existat şi un plan intermediar, acela al 
atitudinii faţă de istorie, în general, şi faţă de viaţa socială, în particular. 

În privinţa relaţiei dintre curentul spiritual şi cel politic, tineretul intelectual al 
anilor treizeci se împărţea în trei grupuri: în primul rând, cei care practicau izolarea şi 
                                                 

14
 Mircea Vulcănescu, Generaţie, în „Criterion”, anul I, nr. 3-4, p. 3-6. 

15
 Mac Linscott Ricketts, Din nou tânăra generație, în Idem, Rădăcinile românești ale lui 

Mircea Eliade, vol. I, Copilăria și tinerețea (1907-1933), București, 2004, p. 608-618. 
16

 Ibidem, p. 618. 
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retragerea în „turnul de fildeş”, precum şi refuzul preocupărilor atât politice, cât şi 
sociale; în al doilea rând, cei ce practicau activismul prin disperare; iar în al treilea 

rând, unii dintre aceştia practicau istorismul prin resemnare. Despre acest „turn de 
fildeş” vorbeşte Mircea Eliade într-unul dintre articolele sale, afirmând că: „de când 
există România modernă, o imensă parte a energiilor sale creatoare s-au concentrat 

asupra unor obiective politice sau sociale. Prima generație de «intelectuali», adică 
paşoptiştii, au făcut politică. A doua generație – a Unirii, a Războiului Independenței – 

a făcut tot politică şi tot reforme sociale. A treia generație – de legătură – ca şi 
generațiile următoare (sămănătorismul, generația frontului, generația «Gândirii») au 
făcut toate, mai devreme sau mai târziu, politică simplă sau politică socială. S-a crezut 

că generația de după război, singura care n-avea un obiectiv politic de câştigat sau unul 

social de revendicat, va fi o generație a «turnului de fildeş». Dimpotrivă. După un 
început maiestuos şi «spiritualist», generația tânără s-a înregimentat în luptele politice. 
Nu mă interesează, acum, dacă a făcut bine sau rău, dacă şi-a trădat misiunea sau şi-a 

îndeplinit-o. Fapt este că a ascultat şi ea acelaşi imbold către acțiune imediată, socială 
şi politică. 
 Aproape totalitatea personalităților creatoare a(le) României moderne şi-au 

consumat energia în politică. România a fost un stat creat de «intelectuali»; şi toate 
etapele prin care a trecut au fost soluționate de către «intelectuali». [...] Toate geniile 
veacului trecut au făcut cu pasiune politică: Heliade-Rădulescu, Kogălniceanu, 
Hasdeu, Eminescu, Titu Maiorescu”17. Concluzionăm de aici faptul că viața culturală a 
României interbelice era indisolubil legată de viața sa politică, majoritatea persona-

lităților culturale erau implicate politic. 
În cadrul domeniului spiritual, tineretul se împărţea în patru grupe: de o parte 

se întâlnea misticismul ortodox, umanismul neoclasic şi agonia, acestora opunându-li-

se negativismul. 

În ceea ce priveşte domeniul politic, tineretul anilor treizeci s-a îndreptat mai 
ales spre curentele extreme. Primul, naţionalismul integral, cu diferite nuanţe, a adunat 

în jurul său majoritatea studenților. În viziunea lui Mircea Eliade, naționalismul era 
considerat „un act de creație spirituală”. La fel ca şi întreaga conştiință a comunității 
din care făcea parte, tineretul deceniului al treilea al secolului trecut avea o perspectivă 
proprie asupra vieții. „«Naționalismul», aşadar, nu are decât ca un prim scop întărirea, 
purificarea şi organizarea forțelor naționale. Lupta naționalismului contra formelor 
împrumutate, contra noțiunilor străine, contra creațiilor false este numai o etapă, şi nu 
cea mai prețioasă, din funcția pe care şi-o propune el în viața statului. [...] Un 
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naționalism nu devine universal renunțând la formele lui specifice şi încercând o 
«înțelegere» cu alte forme – ci devine universal când izbuteşte să valorifice într-un 

mod propriu viața, creând un sens nou existenței”18
.  

Un alt curent spre care s-a îndreptat mai ales tineretul etero-etnic a fost acela al 

comunismului marxist. În fine, observăm o recrudescenţă a tendinţelor spre o politică 
de centru a tineretului. Aceasta a fost caracterizată prin apariţia conştiinţei de generaţie 
în sânul tineretului partidelor politice de guvernământ. 
 

Misiunea „Tinerei generaţii” 

Se spune că niciodată o generaţie nu-şi stabileşte şi nu-şi impune singură 
misiunea pe care trebuie s-o îndeplinească. Ci această misiune ia naştere din chemarea 
vechilor vremuri şi din nevoile actuale ale societăţii în care se ridică „noua generaţie”. 
Se desemnează conturul şi limitele de eficacitate ale acţiunilor sale. 

Pe marginea acestei probleme
19, a misiunii „tinerei generaţii”, articolul lui 

Mihail Ralea intitulat sugestiv Misiunea unei generaţii, din 1928, fixează clar punctul 
de plecare exprimat privind delimitarea şi caracterizarea „generaţiei tinere”: „Generaţia 
e societatea fără legi vizibile a oamenilor de aceeaşi vârstă. Un secol înseamnă atâtea 
achiziţii ale cugetului câte generaţii a avut. Progresul se măsoară după destinul acestor 
oameni născuţi aproape în acelaşi timp. Şi aceştia au programul, acţiunea şi 
răspunderea lor. Cum gesturile, criteriile, autorii preferaţi, atitudinile sunt cam aceleaşi, 
în afară de ceea ce aduce specific ca experienţă ori structură mentală fiecare, există o 
avere în indivizie, care e a tuturor. Şi cei ce vin din urmă au dreptul să ceară verificarea 

gestiunii. […] O generaţie presupune o critică, adică o rezistenţă şi un program de idei 
şi sentimente. Născuţi în ultimii ani ai secolului trecut, am deschis ochii mari şi miraţi 
asupra lumii în zilele războiului. Puţin înainte şi puţin după. Oamenii care ne 

precedaseră aveau un anumit fel de a fi. Ei participau oarecum la optimismul celui mai 
creator dintre secole, acela care fusese al lor. Atunci biruise câtăva vreme ştiinţa exactă 
şi aplicaţiile ei practice. Şi oamenii erau încântaţi de succesul lor. Multe, foarte multe 

lucruri erau privite sub prisma pozitivistă, după acea socoteală de struţ, care se face că 
nu vede problemele insolubile şi chinuitoare, le trece cu vederea, declarându-le 

neinteresante printr-o interdicţie ipocrită şi artificială, pentru ca şi ele la rândul lor să 
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 Mihail Ralea, Misiunea unei generaţii, în „Viaţa românească”, anul XX, nr. 1, Iași, 1928,   
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nu tulbure, cu oroarea lor de strigoi, liniştea acestor comozi şi cuminţi burghezi ai 
cunoaşterii. Fiindcă reuşiseră să aibă electricitate, automobil, cinematograf şi ghete 
americane, fiindcă continentul era plin de uzine, de hoteluri şi de tramvaie. Dumnezeu 
fusese umilit, răpus, exilat în azurul inutil al firmamentului, întrebarea metafizică 
presărată cu naftalină într-un cufăr, năzuinţa către risc şi eroism recompensată cu 
indulgent surâs, ca şi surorile ei, crinolina sau diligenţa, şi, ca şi acestea, tot aşa de 
simpatic ridicolă. În scurt, pozitivismul plin de bun simţ şi mereu optimist redusese 
infinitul – înfricoşător pentru Pascal – la o modestă dimensiune, uşor măsurabilă şi 
mecanic explicabilă. Totul era cauză şi efect, proporţionalitate după un determinism 
matematic. […] Noi n-am mai apucat aceste timpuri de o idilică linişte, când totul era 
clar, senin, luminos. Se credea atunci că civilizaţia, făcută din tehnică, ştiinţă, libertate 
şi capitalism, se va perfecţiona mereu. Fericirea omenească, în libertate democratică, în 
ameliorare capitalistă, în îmbogăţire ştiinţifică, va creşte tot timpul fără obstacol.  

Omenirea însă, care are în ea un demon absurd şi capricios, s-a săturat brusc de 
atâta tihnă şi mulţumire, de atâta echilibru şi speranţă. S-au ridicat atunci o mulţime de 
cârtitori ipohondri şi au cerut altceva. S-a stârnit apoi o grozavă furtună care a încurcat 
iarăşi elementele.  

Generaţia noastră îşi manifestă crezul în două revendicări principale: antipozi-
tivismul şi ideea de ordine. Pretutindeni unde luptă o tinereţe, ea combate pentru aceste 
credinţe”20

. 

Analizându-le şi examinându-le pe rând, în ceea ce priveşte prima credinţă a 
tinerilor, antipozitivismul, Mihail Ralea constata că: „O barbarie odioasă se ridică de 
pretutindeni în tineret. Tot ce conţine preţul civilizaţiei: blândeţe, obiectivitate, politeţe, 
cuviinţă, reflecţie, e denunţat ori ca învechit, ori ca impotent. Aceşti tineri barbari, 
scuzaţi teoreticeşte, de o falsă interpretare a unei filozofii moderne, au pierdut demult 

orice scrupul de gust ori de decenţă. Cu cât insulta e mai grosolană, prostia şi inepţia 
mai definitivă, ignoranţa mai crasă, cu atât sunt mai încântaţi. Ei dispreţuiesc civilizaţia 
şi bunurile ei, pentru aspectul ei tehnic, confortabil şi – zic ei – mediocru. Voiesc să o 
înlocuiască cu cultura, care e o atitudine originală şi spontană a sufletului, pe deasupra 
confortului, a tehnicii şi a democratizării valorilor spirituale. Dispreţuiesc obiectivitatea 
şi o voiesc înlocuită cu un subiectivism îngâmfat şi personal. Pe un ton de o vulgară 
insultă, adolescenţii imbecili înjură de dimineaţa până seara merite şi valori evidente, 
ca să dea iluzia de forţă şi tinereţe. Dar cine nu recunoaşte aici altoirea unei mode pe 
un fond de incultură şi barbarie? La această revendicare oarbă a instinctelor unor 
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primari care contrafac ideile timpului ca să-şi scuze sălbăticia naivă, câţiva cel puţin 
din generaţia noastră vor şti să protesteze. Aşadar, s-a inventat de câtăva vreme aici, la 
noi, un nou dualism: civilizaţie şi cultură. Cea dintâi e dispreţuită pentru mecanizarea 
şi mediocritatea ei. Dacă aceasta înseamnă cultură, atunci suntem pentru civilizaţie. 
Ceea ce trebuie poporului nostru însetat de dreptate şi libertate nu e «cultura» 
subiectivă de temperament excesiv a cutărui june, înflăcărat de nerăbdare în arivism. 
Nu ne trebuie specimene de profeţi, de nietzsechieni, de literaţi disperaţi şi originali, 
artişti singularizaţi, ideologi cu «parti-pris»-uri nostime şi interesante. Dacă aceasta e 
«cultura» sufletului, preferăm civilizaţia mai modestă a materiei. Ceea ce lipsește 
poporului nostru sunt libertatea, şoselele, dreptatea şi curăţenia străzilor. Ne trebuie 
câţiva oameni de caracter şi câteva mii de «water-closete» sistematice. De atitudini 
literare, delicioase în subiectivismul lor capricios şi picant, ne putem dispensa la urma 
urmei. Nu ne trebuie lux, când nu avem necesar. Nu ne trebuie capriciu când nu avem 
normal. Poporul acesta trebuie prefăcut omeneşte în masele sale profunde. Aceasta 
trebuie să înţeleagă tineretul de astăzi. Vitalitate, energie, da. Dar în serviciul 
civilizaţiei. Barbaria agresivă nu înseamnă numaidecât tinereţe. Grobenie şi înjurătură 
nu înseamnă temperament. A avea douăzeci de ani nu exclude a avea nobleţe, 
generozitate, cuviinţă. Că energia poate fi dulce, iată ce nu pricepe tineretul nostru. 
[…] Dacă vă trebuie avânt şi eroism, nu e nevoie iarăşi de misticism şi obscurantism. 
Ordinea intelectuală trebuie lăsată în pace. Altfel, mergem către obscurantism şi 
tocmai de aceasta n-are nevoie poporul nostru întunecat în masele sale adânci sau 
superficial luminat în ceea ce se cheamă, cu indulgenţă de multe ori, elita sa. Să nu 
urâm informaţia şi spiritul de obiectivitate pe care-l dă ştiinţa, mult necesară nouă. Ca 
să justifici subiectivismul trebuie geniu şi acela nu e dat oricărui student sau autodidact 
care a mirosit aroma a două-trei cărţi subţiri. Jocul e periculos şi nu e hărăzit oricărui să 
reuşească. Geniile sunt două-trei pe secol. Disciplina intelectuală va veni prin supu-

nerea cu răbdare la obiectivitate care e operă a raţiunii. Completaţi pe aceasta cu 
sentiment, cu instinct, cu intuiţie, cu ce vreţi. Dar nu o desfiinţaţi, fiindcă liberarea 
noastră din întuneric numai prin ea va veni. Să culegem tot ce a inventat civilizaţia în 
cursul ei şi să aplicăm conştient şi muncitor aici.  

Vi se pare că poporul nostru e nărăvit în şiretenie şi pehlivănie, că e adânc 
materialist în aspiraţii? Rămâne lupta pe cale etică. […] Generaţia noastră, dacă îşi 
simte vreo chemare, va trebui să dea lupta pe terenul etic. Va trebui să combată cu 
disperare bizantinismul, fanariotismul, şiretenia, pehlivănia, scepticismul trivial şi 
jovialitatea zeflemistă cu care românul nostru trece uşor peste cele mai tragice situaţii. 
Revendicăm pentru onoarea acestui popor puţin sentiment tragic al existenţei şi puţină 
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amărăciune conştientă în locul operetei sinistre care ne macină energiile cu veselă şi 
nesimţită inconştienţă. Cu alte cuvinte, să creăm o etică românească”21

.   

Am redat in extenso pasajul pentru a sublinia faptul că semnatarul articolului 
susține dezideratele întregii generații din care făcea el însuşi parte. Ideea de „autenti-
citate” şi de originalitate în propriile acțiuni şi creații e tot mai evidentă. Propune o 
„luptă” pe tărâm etic, nu politic. Generația sa s-a născut să realizeze ceva durabil, să 
schimbe ordinea lucrurilor în cultura română din prezent şi viitor. 

Legat de cea de-a doua „credinţă” pentru care lupta tineretul, „ideea de ordine”, 
acelaşi Mihail Ralea susţinea şi argumenta superioritatea cooperării democratice pentru 
prosperitatea neamului: „Ideea de ordine, cel de-al doilea imperativ al generaţiei 
noastre, trebuie lămurită şi ea, ferită de ereziile care o falsifică. […] Războiul, care a 
adus o relaxare a spiritului de orientare a colectivităţilor, a evidenţiat şi mai bine 
necesitatea unei regrupări organice. Dar ideea de ordine se putea satisface în două 
feluri: prin dictatură, ori prin cooperaţie democratică. Exemplul unor ţări ca Italia ori 
Rusia a creat în unele cercuri o stare de spirit favorabilă dictaturilor. S-au creat şi 
câteva doctrine ad hoc. Valuri de imitaţie au ajuns până şi la noi. Dar, cum am arătat în 
altă parte, următorul raţionament e evident: la noi lucrurile nu merg prea bine, 
democraţie n-am avut, deci nu democraţia e vinovată de cele ce se întâmplă. Realizarea 
ideii de ordine prin dictatură mi se pare imposibilă, atunci când dictatura nu e adusă cu 
asentimentul majorităţii poporului, adică după o revoluţie. O dictatură care se impune 
de sus în jos nu poate fi decât o exploatare de clasă. Şi ceea ce e mai grav, se confundă 
foarte des, mai ales la noi, ideea de ordine cu ideea de oprimare (s.a.). A călca legea 
oricând în favoarea nu importă a cui, a trăi cu nestabilitate şi imprevizibilitate juridică, 
când guvernele schimbă mereu legile, nu înseamnă a favoriza ordinea. Dictatura e de 
cele mai multe ori, după cum s-a exprimat foarte fericit un om politic al nostru, 

«anarhie tiranică». Nu ne putem abţine aici de a mai repeta încă ceva. Că toate ţările 
care se găsesc în fruntea civilizaţiei se guvernează democratic şi că, în schimb, toate 
popoarele rămase în urmă se găsesc sub regim de dictatură abuzivă. De o parte Franţa, 
Anglia, America, Germania, Elveţia, Belgia, Austria. De cealaltă Grecia, Rusia, Italia, 
Ungaria, Spania, Turcia.  

Ordine şi regrupare da, dar sub semnul solidarităţii organice a întregului popor. 
Cooperaţie strânsă, dar admisă şi acceptată de toţi. Căci ordinea nu poate fi o 
constrângere. Ca să fie definitivă şi durabilă, ea trebuie să fie o adeziune. Să ne dăm în 
deplină cugetare şi libertate de alegere disciplina care ne trebuie şi ne convine. Iată un 
minunat program pentru generaţia noastră: să realizeze ordinea prin acceptare nesilită. 
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Să organizăm forţele de cooperare ale neamului, solidaritatea naţională şi pe un princi-
piu fecund de unire şi pace. 

Să cugetăm cu răbdare şi cuminţenie la toate aceste constatări. O generaţie nu 
trebuie să fie prea pornită pe o singură cale. Rezistenţa ei la unele deviaţiuni e tot aşa 
de preţioasă ca şi avântul ei creator”22

. 

Un alt articol ce merită atenție, privind rolul „tinerei generaţii” în contextul 
social, politic şi cultural al vremii, Misiunea generaţiei tinere23, din 1930, aduce în 
discuție ideea că afirmarea marilor principii ale liberalismului european în societatea 
contemporană era secondată de fundamentarea creativităţii româneşti pe sursele 
autohtone, iar nu pe „imitarea integrală” a formelor occidentale: „Noi credem că o 
viaţă românească se va realiza atunci când păturile care o compun vor ajunge la 

conştiinţa de sine prin libertate; când raportul dintre ele va fi dominat de regule de 
dreptate şi legalitate. Astfel, oricâtă afinitate etnică ar exista între diferitele clase compo-

nente ale acestui popor şi ale acestui stat, şi oricât s-ar exalta orgoliul lor naţional, oricât 
în fine s-ar exaspera cu ajutorul urei de rasă şovinismul latent din orice popor, dacă con-

diţiile vieţii sociale ar fi viciate de apucături tiranice, nedrepte, arbitrare, viaţa naţională 
ar fi periclitată. Căci nu există nimic mai antinaţional decât o operă de nedreptate sau 
de exploatare. Solidarităţi bazate pe stăpânire de o parte şi robie de alta nu există şi nici 
un imperativ naţionalist de ordin ideologic, nici un mit spiritual nu se poate opune unei 

stări de inechitate. Prin social la naţional (s.a.), – acesta este crezul nostru. 

Dar, fiindcă pornim inspiraţi de această metodă, ajungem iute la concluzia că 
regimul politic care, potrivit timpurilor noastre de conştiinţă şi de cultură, poate ajuta 
solidaritatea şi coeziunea noastră de stat e democraţia.  

Câtă cerneală vărsată de atâţia aristocraţi de ocazie, de snobi slabi de înger sau 
pur şi simplu de oameni fără cap, în contra democraţiei! 

Dar în repetate rânduri noi ne-am ridicat în apărarea democraţiei cu toate 
zâmbetele superioare ale subţirilor dictaturi. Şi aceasta pentru că: toate ţările civilizate 
sunt democrate; toate ţările semicivilizate ori primitive sunt dictatoriale; pentru că, la 

noi în ţară, acest regim n-a fost experimentat ca să-şi arate roadele. Dacă astăzi 
suferim, efectele sunt ale reacţionarismului care a domnit, nu ale democraţiei care abia 
s-a înfiripat; civilizaţia noastră – scria Mihail Ralea – e condiţionată de europenizarea 

noastră cu ajutorul regimului democratic.  
Am susţinut specificul naţional numai în artă. În toate celelalte domenii, de la 

ştiinţă până la politică, credem că apropierea strânsă de Apus ne va ajuta în progresul 
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nostru. Şi nu cerem atât o perfecţionare calitativă, o cultură fină a elitelor, cât, deo-

camdată o difuzare a civilizaţiei în mase sub forma ei tehnică sau spirituală”24
. 

Misiunea „tinerei generaţii” în contextul epocii anilor treizeci era triplă şi 
izvora din momentul istoric al societăţii româneşti. 

Cea dintâi misiune era să asigure unitatea sufletească şi spirituală a românilor, 
uniţi în domeniul politicului prin sacrificiul „generaţiei de foc”, cea a predecesorilor. 
Trebuiau să şteargă deosebirile regionale în măsura în care acestea însemnau cu totul 

altceva decât nuanţarea unui aceluiaşi suflet naţional. 
Această unitate reprezenta, pentru „tânăra generaţie” românească, un fapt deja 

împlinit la acea dată. Rolul şi lucrarea ei depăşea vechile graniţe. Colaborarea în cadrul 
generaţiei cuprinde deopotrivă tineri din toate colţurile ţării, indiferent de orientările 
acestora. 

O a doua misiune era aceea de a exprima în forme universale acest suflet româ-

nesc. Cu alte cuvinte, să găsească formele de viaţă autentice optime pentru popor, de la 
politică până la teologie, străbătând filozofia, literatura, ştiinţa şi arta, făcându-le să 
strălucească în ochii lumii întregi ca exemplare ale unei specificităţi şi unicităţi ne-

asemuite. 

„Dacă tineretul acestei ţări – nota Mircea Vulcănescu – nu reuşeşte ca, în 
această generaţie, să reducă idealurile omeneşti centrifugale ale românilor din diferitele 
colţuri ale ţării, într-un singur chip al omului românesc, în care să se recunoască 
românii de pretutindeni ca într-un bun al lor; dacă tipul omului rusesc, dostoievskian şi 
tolstoian al basarabenilor şi omul latino-kantian al ardelenilor nu reuşeşte să dea o 
sinteză vie cu omul bizantino-francez al celor din Vechiul Regat – sinteză în care 
tendinţele centrifugale să nu se mai regăsească decât ca ispite de universalizare ale 

unui aceluiaşi om al lui Eminescu şi al lui Creangă –, unitatea politică a acestui neam, 
care s-a dorit un mileniu şi care, în clipa în care îşi dă mâinile nu se mai recunoaşte – 

mi se pare ameninţată25
. 

Legând roadele unei adaptări inteligente cu firul tradiţiilor noastre, ispitind 
sensul diferitelor straturi pe care le-a depus istoria în sufletul şi în structura civilizaţiei 
româneşti, de la vechiul suflet tracic şi până la cele din urmă înrâuriri constitutive – 

această generaţie va trebui să descopere acea originalitate de configuraţie, de dozaj 
specific al influenţelor şi al eficienţei lor, care defineşte un suflet propriu”26

. 

 

                                                 
24

 Ibidem. 
25

 Deşi ameninţarea de care vorbeşte Mircea Vulcănescu s-a dovedit reală încă în cursul 
deceniului al patrulea, cauzele ei au fost mai degrabă externe, decât interne. 

26
 Mircea Vulcănescu, Generaţie, reprodus în Idem, Dimensiunea românească a existenţei, 

vol. III, Către fiinţa spiritualităţii româneşti. Ediția a II-a, Bucureşti, 1996, p. 25.  
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Cea de-a treia misiune era pregătirea pentru vremurile grele ce aveau să vină. 
În acest sens, această generaţie trebuia să înfăptuiască sufleteşte, pentru apărarea 
integrităţii naţionale, ceea ce generaţia precedentă a înfăptuit în atac. „Generaţia 
tânără” trebuia să ocolească şi să evite repetarea greşelilor din vechile vremuri şi, 
pentru orice eventualitate, trebuia să fie gata să reziste vicisitudinilor, cu orice preţ şi în 
orice condiţii.  

Această a treia misiune era extrem de dificilă, dată fiind configuraţia sufle-

tească a „tinerei generaţii”. Misiunea nu a putut fi îndeplinită decât printr-o paradoxală 
renunţare la lupta pentru autorealizarea idealurilor sale.  

Exista totuşi nădejdea că „tânăra generaţie”, formată în vremuri dificile şi 
anormale, şi care în vremuri obişnuite se risipea zadarnic, în momentul în care i se va 
cere acest sacrificiu, va fi o generaţie mare şi la înălţimea misiunii ei. 

În fine, „tânăra generaţie” a avut şi o misiune universală – de a pregăti apariţia 
„omului nou”, de a se integra în ritmul creaţiei omeneşti universale şi de a contribui la 
realizarea şi pregătirea omului de mâine, către care se îndreaptă nădejdea şi eforturile 
creaţiei omeneşti.  

La acea vreme, o acuzaţie care se aducea frecvent „tinerei generaţii” era aceea 
de veleitarism, de prezumţiozitate, adică dorinţa de a face să se vorbească despre ea în 
momentul în care aceasta încă nu a creat nimic, nu a realizat încă ceva durabil în 
oricare domeniu de creaţie al epocii sale. Totuşi, Mircea Vulcănescu, în articolul său 
Generaţie, e de părere că: „Această acuzaţie mi se pare nelegitimă, atunci când tânăra 
generaţie este reprezentată, în toate domeniile de creaţie, prin spirite dintre cele mai 

alese şi mai fecunde. […] 
Dacă cei mai mulţi dintre tineri sunt încă departe de a fi creat opere 

«definitive», lucrul este explicabil prin faptul că «tânăra generaţie» nu a ajuns încă la 
maturitate. Nu e mai puţin adevărat că ea formează o echipă dintre cele mai onorabile, 

care însufleţeşte majoritatea publicaţiilor, expoziţiilor, laboratoarelor şi institutelor 
româneşti.  

Şi dacă nu a realizat încă o operă definitivă a realizat ceva mai mult. Căci pen-

tru întâia oară în istoria culturii româneşti, ea a creat un mediu de difuziune a ideilor, 

un interes reciproc pentru strădania celorlalţi dintre cele mai profunde (s.a.)”27
. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Ibidem, p. 25. 
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Résumé  
On dit quʼune génération ne peut pas fixer et ne se fixe pas la mission quʼil doit 

répondre, mais cette mission découle dʼappeler les temps anciens et les besoins actuels 

de la société qui soulève «nouvelle génération». Sont désignées les grandes lignes des 
limites de lʼefficacité des actions.  
Dans le contexte culturel, historique, social et politique de la troisième décennie du 
dernier siècle, la jeune génération est directement issu de la «génération du feu», la 
génération sacrifiée de «Gândirea». Cela a marqué la «nouvelle génération». Les 
jeunes de cette nouvelle période sont des «fils» et des disciples de la «génération de 

lʼUnion».  
Cependant, cette «jeune génération» se trouve dans un climat culturel et sociale dʼune 

ère dʼaffirmation de la pensée novatrice, différente des leurs prédécesseurs par la 
spontanéité, par leur insistance, pour créer des valeurs durables. Grâce à la confiance 
dans les forces créatrices de chaque individu, ils soutiennent «lʼorthodoxie» et le 
christianisme en affirmant les élites culturelles roumaines. 
 

Mots-clés:  
Groupe, génération, spiritualité, orthodoxie, littérature. 



 

38 

 

Un alt „florilegiu”: de la „Împărăția apelor” la „Nada florilor”. 
(Re)scrierea sadoveniană: de la colecția povestirilor la roman 

 

Simona Zaharia  

 

 

 

 

 

„Nicăieri în operă nu se manifestă  
ceva de ordinul materialului brut al operei”1

  

 

1 . „Liniștea demiurgică”2
: al doilea debut 

Nu puțini sunt cei care au surprins transcenderea operei sadoveniene prin 
diverse formulări: fie au privit-o ca pe „o detașare, la un «surâs», când mai «blajin», 
când mai ironic, la o «liniște» demiurgică”3

, fie ca pe un „dialog în lumină ce i se 
alătură surprizele monologului în penumbră”,4 ori chiar ca pe „o anume tendință de 
retragere în natură și în trecutul legendar (…) ca răspuns al lui S. la criza valorilor prin 
care epoca lui trecea”5. Totuși, cel de-al doilea debut, debutul maturității, se detașează, 
la rândul său, în alte două etape: cea a Împărăției apelor, Hanu-Ancuței, Creanga de 
aur, Divanul persian, Ostrovul lupilor și cea a Zodiei Cancerului sau Vremea Ducăi-
Vodă, Frații Jderi, Nada Florilor și Nicoară Potcoavă.  

Însă liniștea omului Sadoveanu, dar și cea a scriitorului din debutul maturității, 
poate fi contestată prin intermediul unor evenimente ce s-au prelungit o perioadă de 
timp: cele două războaie mondiale, campania condusă de către Liviu Rebreanu pentru 

salvarea „asasinării morale” de la sfârșitul anilor ʼ306, arderea cărților în spațiul public 
în epoca fascistă, dar și aderarea la politica Partidului Comunist după 1944, existând 
chiar și o participare activă înainte de ʼ20, cea pe care nu încearcă să o nege pentru a 

salva aparențele. Mai mult, după 1944, opera scriitorului moldovean nu mai este reedi-

                                                           
1
 Martin Heidegger, Originea operei de artă. Traducere și note de Thomas Kleininger și 

Gabriel Liiceanu, studiu introductiv de Constantin Noica, București, 1982, p. 62. 
2
  Fănuș Băileșteanu, Introducere în opera lui Mihail Sadoveanu, București, 1977, p. 7. 

3
  Ibidem. 

4
 Constantin Ciopraga, Mihail Sadoveanu. Fascinația tiparelor originare, București, 1981, p. 211.  

5
 Mircea Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu (coord.), Scriitori români, București, 1978, p. 410. 

6
 Liviu Rebreanu și G. Topîrceanu semnează împreună cu Mihai Ralea, Eugen Lovinescu, 

Zaharia Stancu, Petru Groza, pe 1 aprilie 1937, Un protest al intelectualilor în „Dimineața”, 1 aprilie 

1937. 
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tată. Abia în 1948, după ce devine adeptul Partidului Comunist, Sadoveanu reușește să 
publice Păuna Mică, Mitrea Cocor, dar și Nada Florilor, un roman care își are 
originea într-o colecție de povestiri ce aparține primei etape a debutului maturității, 
Împărăția apelor.  

 

 2. De la colecția povestirilor la roman  

Înainte de publicarea ultimei capodopere, Nicoară Potcoavă, din 1952, o 

prelucrare a unor opere din tinerețe, Frații Potcoavă și Șoimii, Sadoveanu reia în 
debutul maturității firul epic al unor povestiri orientale pentru a concepe noi opere 
(Halima, Divanul persian), dar și firul unei colecții de povestiri, Împărăția apelor din 

1928, în romanul Nada Florilor din 1950, un alt „florilegiu”. În privința ultimei 
recuperări, cea a Împărăției apelor în Nada florilor, se impune următoarea întrebare: 
de ce Sadoveanu, într-o perioadă tumultoasă și la o distanță nesemnificativă, dacă o 
raportăm la celelalte rescrieri, transpune câteva din povestirile din Împărăția apelor 

într-un roman, Nada Florilor? În afară de răspunsul oferit de Sadoveanu însuși, valabil 
oricărei prefaceri: „dorința reîntoarcerii la chemările acelui vin al maturității”, un prim 
răspuns la această întrebare este sugerat de către Eugen Simion, cel care afirmă că 
scriitorul moldovean „reia după război nu numai teme vechi, dar cărți întregi pe care le 
rescrie din altă perspectivă socială”7

. Mai mult, Nada Florilor pune peisajelor acvatice 

vechi un cadru social mai bine precizat și adaugă un subiect politic”8
.  

Astfel, după călătoriile din țară, dar și din Uniunea Sovietică, Sadoveanu pro-

pune un volum al noii cunoștințe, socialismul, prin introducerea unui subiect politic. Pe 

de altă parte, romanul domină perioada celor două războaie mondiale, iar Sadoveanu, 
probabil, reia povestirile pentru a da o operă pe care să o alăture celorlalte capodopere 
românești: Ion (1920), Concert din muzică de Bach (1927), Zodia Cancerului (1928), 

mai ales că proza românească de după 1948 va fi literalmente obsedată de trans-

formare, de răsturnare, de modificare9
. 

2.1. Locuri și oameni: Împărăția apelor 

Împărăția apelor, un ciclu narativ „în care durata se tulbură spre a propulsa în 
prim plan o permanență spațială, un teritoriu ce primește demnitate mitică”10

, apare în 
1928, cu toate că unele dintre povestiri fuseseră deja publicate în Priveliști dobrogene 
din 1914. În toate cele șaptesprezece povestiri vom regăsi locuri cărora le aparțin 
oameni care, sub pretextul divulgării unui secret sau al povestirii unui eveniment, 
                                                           

7
 Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. II, București, 1976, p. 12. 

8
 Ibidem, p. 13.  

9
 Mircea Iorgulescu, Critică și angajare, București, 1981, p. 92.  

10
 Monica Spiridon, Sadoveanu: divanul înțeleptului cu lumea, București, 1982, p. 112. 
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remarcabil sau nu, mențin contactul cu trecutul, ba chiar și cu cititorul, printr-un dialog 

formal sau informal. 

Primele unsprezece povestiri (Pescuitul cu undița, Despre instrumente și 
despre norocul pescarilor, Experiențe, Pește la Moldova, Tovarăși la pescuit, Intrare 
în ostrov, Pierde-vară, Ploaie, la Nada Florilor, Îndeletnicirile insularilor mei, 
Pescuitul racilor și altele, Știuca), par a fi ele un ciclu narativ, cel în care naratorul este 
inițiat în lumea pescăriei. În prima povestire, Pescuitul cu undița, naratorul, prin 

aducerile-aminte, dar și prin tonul ironic al prezentului povestirii, stimulează starea 
meditativă a cititorului cu un dialog despre deprecierea artelor vânătorii și pescuitului 
în spațiul românesc: „La noi, pescuitul cu undița pare în general a fi îndeletnicirea 
țiganilor ș-a derbedeilor”11

. Recomandarea cu privire la uneltele pescuitului introduce 

cea de-a doua povestire, cea în care ucenicul descoperă crearea unei undițe, dar și 
povestea din poveste, cea a lui moș Pilescu și a peștelui de aur. „Un fel de mimetism 
strict formal în raport cu marile cărți centrate pe tema didactică”12

 poate fi identificat în 
povestirea Experiențe, cea în care sunt prezentate, pe scurt, locurile uceniciei 

naratorului, Nada Florilor, Iazul Călugărului, malul Moldovei, dar și care este 
precedată de o Învățăminte propusă de Aphonse Karr, conform căreia „pescuitul ar fi o 
plăcere chiar dacă n-ar exista pește pe lume”13. Dacă în Pește de Moldova, naratorul 

enumeră, datorită unei aduceri-aminte despre bunicul său, diverse specii de pești, în 
Tovarăși la pescuit, naratorul, copil fiind, descoperă prin intermediul unui tovarăș 
ținutul Nada Florilor, dar și primitivismul acestei arte. „Pasiunea vânatului și a 
pescuitului ne vine de departe și de demult – așa de departe și așa de demult, încât, 
cugetând, simt un aspru fior”14. Dar descoperirea ținutului magic interferează cu 
tovărășia. Naratorul, fascinat de spectacolul oferit de natură, se abate de la itinerariul 
trasat de noul tovarăș, reușind să fie salvat de către Culai, cel care-i va deveni unul 

dintre îndrumători în ale pescuitului. Astfel, în Intrarea în ostov, Dumitrașcu chiar 
intră în contact cu apele Moldovei, dar și cu oamenii acesteia. Prin intermediul lui 
Culai, băiatul este acceptat în colectivul insularilor din care făceau parte moș Hanu, 
moș Spânu și lelea Ileana. De la aceștia ucenicul obține prin troc anumite povețe, cum 
ar fi aceea a preparării unei fripturi de pește și a mămăliguței în Pierde-vară, a 

ulciorului din Ploaie, la Nada Florilor, metoda pescuitului numit „à la balance” din 
Pescuitul racilor și altele, dar și pescuirea unei specii noi de pește, știuca, din cea de-a 

unsprezecea povestire. 

                                                           
11

 Mihail Sadoveanu, Opere, vol. IX, Demonul tinereții. Olanda. Împărăția apelor. O întâm-

plare ciudată. Ediție ce apare sub îngrijirea autorului, București, 1955, p. 349. 
12

 Monica Spiridon, op. cit., p. 35. 
13

 Mihail Sadoveanu, op. cit., p. 367. 
14

 Ibidem, p. 374. 
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Schimbarea registrului și a personajelor, inclusiv a naratorului, acum cuconul 
Mihăiță, survine în cea de-a douăsprezecea povestire, Viclenie – alte locuri, alți 
oameni. Alături de Pricop, naratorul este martor al unui fenomen parcă desprins din 
basme: „Prin gârla joasă, bloc compact, curgeau crapi”15. Tot despre crapi este vorba și 
în următoarea povestire. Mai apoi, în Singurătăți, cuconul Mihăiță află istorisirea unui 
alt om al Comanei, un alt prizonier al locului, alături de prietenii naratorului, cucoana 

Zoe și soțul acesteia, Costache, respectiv, Vasilică Neculcea, părăsit de către soție și ai 
cărui băieți au murit în război. Într-un alt loc apare personajul Brătescu-Voinești, 
prietenul naratorului. De această dată, naratorul personaj are un alt interlocutor, o 

fetiță. Aceasta, împreună cu cititorul, participă la aducerea-aminte a naratorului despre 

o comunicare a lui Brătescu-Voinești cu privire la îmblânzirea șerpilor. Pe malul bălții 
de la Uricani, deci un alt loc, se discută soarta unor excluși din breasla pescarilor; 

penultima povestire, Un aliat. Împărăția apelor își încheie ciclul cu alt loc, cel al 
ostrovului Lipan, un spațiu în care toaca singurătății acaparează celelalte sunete și le 
metamorfozează într-o tăcere. 

 2.2. Un alt „florilegiu”: Nada Florilor 

În privința romanului Nada Florilor sau Amintirile unui pescar cu undița, din 

1950, elocventă este observația lui Eugen Simion, conform căreia ceea ce era vizibil, 
chiar și după o primă lectură, respectiv contestarea politicului, poate fi eliminat, pentru 

că „Elementul politic, este, dealtfel, cel mai puțin convingător în această scriere în care 
tema socială nu fuzionează totdeauna bine cu tema existenței umane”16

. 

Prin urmare, nu timpul în care este plasată acțiunea, anul răscoalelor țărănești, 
1888, constituie problematica romanului din 1950, ci ucenicia unui copil în arta pes-

cuitului, care reușește, prin infiltrarea sa în noi locuri, să divulge caracterele oamenilor. 
Naratorul, Iliuță Dumitra, încurajat de către tatăl său, inginerul Manole, dar și de către 
doica sa, mătușa Anghelina, își caută refugiu în apele din jurul Fălticeniului. Acolo, 
departe de asupririle mătușii sale, băiatul se regăsește pe sine, reușind să înțeleagă cum, 
într-o lume aproape primitivă, cea a regiunilor cu apă, poți să supra-viețuiești fără a 
menține contactul cu lumea mecanicizată. Culai, mătușa Ileana, moș Hau și moș 
Spânu, insularii, sunt profesorii fiului inginerului în arta pescuitului și a tovărășiei. 
Dumitraș se familiarizează cu diverse îndeletniciri menite unui pribeag: cum să faci o 
mămăliguță fără a avea mălai, cum să aprinzi un foc fără chibrituri, cum să citești ora 
fără a avea un ceasornic. Acestora li se adaugă și istorisirea despre cățelul Colțun, 
cadoul făcut de către ciobanul Haralambie nepotului său, Dumitraș, apariția neașteptată 

                                                           
15

 Ibidem, p. 432.  
16

 Eugen Simion, op. cit., p. 15. 
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a lui Alecu, tinichigiul din Pașcani, povestea poetului socialist, Solomon Cornea, dar și 
revolta ucenicului, care în loc să rezolve exercițiile din cadrul tezei de la matematică, 
realizează un desen cu Nada Florilor și transformă cancelaria școlii într-un loc al 

dezbaterilor; profesorul de matematică, domnul Ciolac, se înverșunează să-l lase 

repetent ori să-l elimine din școală pe elevul hoinar și lipsit de bună creștere. Cu toate 
acestea, întreprinderea profesorului nu va avea consecințele propuse. Dumitraș 
reușește, prin intervenția unchiului său și a profesorului de franceză, să repete 
examenul, însă transferul său la o altă școală se va produce din cauza tatălui său. 

Inevitabil, Sadoveanu introduce, ca de fiecare dată, și o poveste de dragoste, 

chiar dacă aceasta nu reprezintă tematismul operei în sine. Totuși, în acest roman, 
povestea de dragoste apare ca o iluzie, o himeră, pentru că protagoniștii acesteia abia 
ce reușesc să se cunoască, iar apropiații decid să-i îndepărteze unul de celălalt. Astfel, 
rugămintea ciobanului Haralambie către colonelul Caraiman se concretizează prin 
transferul profesoarei Artemiza Șerbănescu în alt oraș, deci tatăl naratorului se 
înstrăinează de posibila parteneră. 

 

3.  O homo-rescriere?
17

 

Cu siguranță, Sadoveanu, „luând lucrurile cu îngăduința maturității (…) se 
găsește pe sine (ca individ) asemenea unei picături în oceanul «creației armonioase» 
care este lumea și care trebuie pătrunsă și mai ales trăită ca atare”18

 și ispitit fiind, din 
nou, de farmecul prefacerii, rescrie o parte din povestirile din Împărăția apelor pentru 

a oferi o operă nouă, Nada Florilor. Mai mult, putem afirma că opera din 1950, 
romanul Nada Florilor, este o homo-rescriere a operei din 1928, Împărăția apelor. 
Sadoveanu reia primele unsprezece povestiri din Împărăția apelor: Pescuitul cu undi-
ța, Despre instrumente și despre norocul pescarilor, Experiențe, Pește la Moldova, 
Tovarăși la pescuit, Intrare în ostrov, Pierde-vară, Ploaie, la Nada Florilor, Îndeletni-
cirile insularilor mei, Pescuitul racilor și altele, Știuca, care au o structură de sine stă-

tătoare în culegere, ele însele purtând forma unui ciclu narativ, fără celelalte povestiri, 
pentru a le preface într-un roman din etapa a doua a debutului maturității. Vorbim, 
deci, despre o homo-rescriere, pentru că acest fenomen reprezintă „rescrierea unui text 
efectuată de către autorul său”19

.   

Cu toate acestea, romanul Nada Florilor nu este o simplă homo-rescriere. 

Putem constata, cu o oarecare ușurință, că opera din 1950, prin conținutul său, propune 

                                                           
17

 Homo-rescrierea este „rescrierea unui text efectuată de către autorul său” – Ionuț Miloi, 
Cealaltă poveste: o poetică a rescrierii în literatura română, Cluj-Napoca, 2015, p. 99. 

18
 Dan Mănucă, Pe urmele lui Mihail Sadoveanu, București, 1982, p. 233. 

19
 Ionuț Miloi, op. cit., p. 99.  
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și o altă variantă ce se definește a fi un roman. Astfel, prelucrarea vechiului dialoghea-

ză cu noi dimensiuni, fie ele estetice, filozofice ori istorice. 

3.1. „Mirările continue”20
 

Constantin Ciopraga afirma în opera sa din 1981, Mihail Sadoveanu. Fasci-

nația tiparelor originare, faptul că Împărăția apelor „e climatul mirărilor continue, 
într-o lume a miracolelor de jos”21. Dar această atmosferă a unei uimiri continue este 
tălmăcită și în opera din 1950, metamorfozându-se într-o meditație. 

Această uimire îi aparține, în primul rând, ucenicului, cel care, în ambele opere, 

este inițiat în arta vânătorii, a descoperirii unui nou spațiu propice pescuitului. Astfel, 
„Am deschis ochii dintrodată ș-am văzut un sfert de lună în cerul negru, peste livezi 
pustii în care susura vântul”22,  sau în opera din 1950, „Am deschis ochii dintrodată și 
am văzut un sfert de lună în cerul negru, peste livezi pustii în care susura vântul.”23

; 

prinderea bibanului: „Când îmi întorsei ochii la treburile mele, inima îmi zbucni în 
piept. Pluta undiții cu râma plecase și se ducea la fund. Mă zvârlii năprasnic spre vargă, 
o trăsei mai repede decât ar fi trebuit; și când cumpănii între palme cel mai mare 
costrăș ce-mi fusese dat a vedea până-n acea clipă, închisei ochii și mulțumii fără 
cuvinte unui Dumnezeu real cu barbă albă.”24, respectiv, „Mi-a zvâcnit în piept inima. 
Una dintre plutele mele plecase și se ducea la fund. M-am zvârlit năprasnic spre vargă 
și am tras-o mai repede decât s-ar fi cuvenit după stilul elegant de la Nada Florilor. 
Când am cumpănit în palme cel mai mare costrăș ce-mi fusese dat a vedea până în acea 
zi memorabilă, am închis ochii fericit”25. Un alt tip de mirare, o mirare naivă, este cea 
a băiatului cu privire la realizarea unei mămăliguțe, a unui foc, prin intermediul unor 

alte meșteșuguri, meșteșuguri ce-și au originea în locul cu pricina: „Deci în acel ostrov 
de la Nada Florilor se găseau unele unelte și se născocise și focul”26. Astfel, regăsim în 
romanul din 1950 prefacerile vechiului, doar că noul se sustrage vechiului printr-o 

profundă meditare.  

3.2. O nouă lume a târgoveților 

Un alt element comun al celor două opere este reprezentat de contrastul social. 
Într-o singură oglindă se reflectă insularii, cei care îl inițiază pe băiatul inginerului în 
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 Constantin Ciopraga, op. cit., p. 12.   
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 Ibidem. 
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 Mihail Sadoveanu, op. cit., vol. IX, p. 380. 
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 Ibidem, vol. XVII, Caleidoscop, Fantazii răsăritene, Mitrea Cocor, Nada Florilor, Colț-
de-fier. Ediție ce a apărut sub îngrijirea autorului, București, 1959, p. 425. 
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 Ibidem, vol. IX, p. 386. 
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tainele vânătorii, Culai, mătușa Ileana, moș Spânu și moș Hanu, în cealaltă parte a 
oglinzii sunt târgoveții, o lume ce „apare, în mod constant, încă de la primele volume 
fiind una dintre obsesiile scrisului sadovenian”27

. 

În privința primei categorii, se poate observa o izolare a insularilor de lumea 
târgoveților, care la rândul ei îi reneagă pe primii din cauza ocupației lor, aceea de 
pescari. Prin intermediul acestei repulsii față de breasla pescarilor, Sadoveanu 
construiește o adevărată pledoarie pentru această artă, plasând-o chiar la începuturile 
ambelor opere: „Trag fără grabă, cum m-au învățat bătrânii, ș-aduc la fața apei un 
mihalț. Întâia oară prind asemenea pește și încerc o plăcere pe care oamenii serioși n-o 

vor înțelege niciodată. De altminteri aceste pagini nu sunt scrise pentru dânșii”28
. Ori, 

această diferențiere este reafirmată prin discursul mătușii Ileana, care este, mai 
degrabă, o avertizare pentru ucenic: „Din pricina asta că ești școlar și târgoveț, iar noi 
suntem cei mai umiliți dintre sărmanii lumii și nu se cade să stai în rând cu noi. Să nu 
te mustre; iar pe noi să nu ne prigonească cei de la poliție, pentru că te ademenim”29

. 

De altminteri, acest resentiment față de insulari se resimte mai ales în romanul 
din 1950, Nada Florilor, prin vorbele unui nou personaj, mătușa Leona, care are o 
imagine nu tocmai potrivită despre lumea ce nu aparține târgului: „Ai să regreți amar 
că fiul tău rămâne cu educația lui Pintilie rotarul, bunicu-său”30

 sau „Manole, a zis 
încet țâțaca Leona, te rog să-l întrebi pe fiul dumitale ce trebi importante a avut la 
iaz”31

. Cel care reușește să-i răstălmăcească vorbele este unchiul Haralambie, care, la 
rândul său, fiind cioban, face parte din cealaltă categorie: „De ce râzi dumneata, 
duducă Leună? Căci îs de sub codru și din sălbăticie?”32

. 

3.3. Copilul sadovenian 

Cel care reușește să unifice cele două lumi este un copil, copilul sadovenian pe 
care scriitorul moldovean îl înfățișează încă din primele sale scrieri. Acesta are „un 
simț fără greș al valorilor morale (…) se atașează totdeauna, cu ușurință, de oamenii 
simpli, de slugi sau de viețuitoarele blajine”33

, convertindu-i pe insularii prigoniți de 
societate în „primitivi rafinați”34

. 

Prin ucenicia sa, copilul sadovenian capătă înțelepciune și ajunge să exprime 
prin comportamentul, prin vorbele și prin atitudinea sa, respect, obediență, dar și 
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 Pompiliu Marcea, Lumea operei lui Sadoveanu, Bucureşti, 1976, p. 160. 
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 Mihail Sadoveanu, op. cit., vol. IX, p. 354. 
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 Ibidem, vol. XVII, p. 451. 
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 Ibidem, p. 371. 
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 Ibidem, p. 409. 
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 Ibidem, p. 384.  
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compasiune pentru cei pribegi. În Nada Florilor, spre finalul operei, copilul sadove-

nian dialoghează cu tatăl său, iar prin vorbele adultului sunt lăsate să se vadă semnele 
maturizării lui Dumitraș, mai ales prin acțiunea pe care o întreprinde pentru a-și salva 
prietenul fugar: „Ai săvârșit tu toate câte spui? pe când eu dormitam în scepticismul 
meu… Îți dai seama ce se petrece în mine? Nu-ți dai samă. În acest ceas am găsit vino-

vatul. Nu ești tu. Trebuie să-ți cer ție iertare, – pentru ușurința mea, pentru că te-am 

crescut străin de frământările tinereții mele, pentru că nu sunt vrednic de vremurile ce-au 

să vie. Tinichigiul e un luptător; eu nu mai sunt. Am datoria ca cel puțin să te călău-

zesc, să-ți câștig cultura de care ai nevoie, ca să te salvezi din mocirla în care trăiesc eu”35
. 

 

3.4. De la dialog la monolog 

Prin prefacerea culegerii de povestiri din 1928, Împărăția apelor, în romanul 
din 1950, Nada Florilor, regăsim în Sadoveanu doi scriitori: „primul scrie, adică are 
«plăcerea de a scrie» după memorabila formulă a lui Marin Preda, iar al doilea creează, 
rememorând”36. Unul dintre exemplele care expun această „nouă” formulă sadove-

niană, rememorarea – de fapt, o practică din scrierile timpurii – este reprezentat de 

momentul în care tânărul, datorită unui dialog cu moș Pilescu, află povestea peștelui de 
aur, în opera din 1928: „Vremea aceea era a tinereții, moș Pilescu. Pescarii aveau 
câteodată norocul să vadă pe împăratul peștilor. Și cei care-l vedeau și-l priveau cu 

respect se puteau socoti între fericiții acestei lumi. La undițele lor veneau ca la o 
poruncă peștii iazului, – și, sara, abia puteau aburca de jos în spinare trestiile pline”37

. 

În romanul din 1950, Dumitraș pătrunde în magica poveste datorită meditării și a 
rememorării unor spuneri: „Mi-am căutat un vechi loc al meu între merii înfloriți și am 
stat gândindu-mă la vrăjmășia mătușii mele împotriva umilitei noastre bresle pescă-

rești. Tata îmi era totdeauna apărător și mi-am amintit în răstimp de tihna sufletului 
grădinii de unele aforisme ale lui în legătură cu ucenicia mea de undițar”38

. După 
istorisirea despre „împăratul peștilor”39, ucenicul divulgă, în ambele opere, printr-un 

soi de monolog, retragerea sa alături de un personaj a cărui proveniență ar fi cea a 
poveștii ce tocmai fusese rostită, iar în romanul Nada Florilor apare invocată și 
mătușa: „Mi-am ales un cotlon singuratic, foarte departe de lume și mai ales de țâțaca 
Leona, în apropierea unui pescar trist, bărbos și sărăcăcios îmbrăcat. Purta la șodul 
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stâng o torbă veche de piele. Sălciile și trestiile ne împresurau. Doi sori luceau: unul în 
văzduhul asfințitului, altul în balta limpede”40

. 

Astfel, ciocnirile trecutului cu prezentul, precum și identitatea lucrurilor favori-
zează nucleul acelui ceva ce trebuie (re)rostit,  respectiv a trecutului eternizat prin 

întâlnirea dintre copilul sadovenian și contrastul social. Iar prin aducerile-aminte, se 

potențează trecerea de la dialog spre monolog ori, mai bine zis, „dialogului în lumină i 
se alătură surprizele monologului în penumbră”41

.  

 

 

 

 

 

Résumé 

Mihail Sadoveanu reprend dans son début de la maturité le scénario des certains 
récits orientaux pour concevoir des nouvelles œuvres, Halima, Divanul persian, mais 

aussi le scénario d’une collection de histoires, Împărăția apelor (1928) dans le roman 

Nada Florilor (1950), un autre «florilège». L’œuvre de 1950, à travers son contenu, 
prévoit aussi une autre version qui est définie d’être un roman. En fait, la transfor-

mation de l’ancien communique avec des nouvelles dimensions, soit esthétiques, soit 
philosophiques, ou historiques.   

 

Mots clés:  

Mihail Sadoveanu, (ré)écriture, florilège, récits, roman. 
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Românii din Dobrogea de Nord:  
coordonate istorico-demografice și etnografice 
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Evoluția istorică a comunității în Dobrogea de Nord 

În arealul cercetat s-a produs un real proces de sinteză a elementului românesc, 
aici întâlnindu-se, de-a lungul timpului, românii autohtoni sau dicieni cu cei veniți de 
pe malul stâng al Dunării, din Țara Românească și Moldova și cu păstorii transilvăneni 
aflați în transhumanță. Așadar, în definirea românismului acestei zone putem vorbi 
despre o permanență a locuirii, pe de o parte, și despre afluxuri constante de populații 
de filon românesc, pe de alta. 

Inițial, termenul dician desemna românii care au locuit în continuitate istorică în 
vecinătatea sau în centrul urban Dicina/Vicina. Ulterior, denumirea se extinde asupra 
tuturor românilor autohtoni din regiunea Dunării de Jos1. B.I. Dinu afirmă că locuirea 
etnică românească nu poate fi delimitată precis, aceștia regăsindu-se dispersați pe toată 
întinderea Dobrogei, cu concentrări în jumătatea occidentală, pe lângă Dunăre și în 
nordul regiunii. Insule curat românești se găseau în apropierea Lacului Razelm și a 
Dunării, până la o distanță de 20-80 km de fluviu

2
. 

Legăturile românismului din această zonă sunt puternice și constante, fenomenul 
transhumanței atrăgând mocanii chiar în perioada administrației otomane, în schimbul 
plății unor taxe de ședere sau tranzit. Mocanii din judeţele Sibiu, Braşov şi Făgăraş 
veneau în Dobrogea pentru iernat către sfârşitul toamnei, întorcându-se în zonele de 
origine primăvara. Unii dintre aceștia rămâneau pentru a aduna fânul necesar iernii 
viitoare. Cei care s-au aşezat în judeţul Tulcea locuiau în zona Babadagului

3
. Istoricul 

Andrei Papadopulo Vretos afirmă că, la jumătatea secolului al XIX-lea, în Dobrogea 
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erau aproximativ 3.000 de mocani
4. În urma Legii de împroprietărire din 1882, un 

număr însemnat de români din Transilvania, atrași de facilitățile oferite, se stabilesc aici. 

Pătrunderea muntenilor în Dobrogea a fost favorizată de stăpânirea politică a 
acestei regiuni sau a unor porțiuni ale acesteia în timpul domnitorilor Țării Românești: 
Basarab cel Mare, Dan I, Mircea cel Bătrân. Schimburile comerciale au permis trece-

rea populației de pe un mal pe celălalt al Dunării. Pe de altă parte, la Vicina a locuit 
primul mitropolit al Țării Românești, recunoscut de Patriarhia de la Constantinopol în 
anul 1359

5. Prezența moldovenilor la sudul brațului Sfântu Gheorghe este atestată în 
anii 1828-1829, hărțile rusești și austriece menționând localitatea Beștepe Moldove-

nească, denumită ulterior Mahmudia. Țăranii agricultori din Țara Românească, Moldo-

va şi sudul Basarabiei, în special din judeţele Ialomiţa, Buzău, Brăila, sunt cunoscuţi 
sub denumirea de cojani. Ei au populat în județul Tulcea satele aflate de-a lungul 

Dunării, de la Măcin şi până la Medgidia6
. 

După anul 1878, când Dobrogea este reintegrată teritoriului românesc, un număr 
important de veterani din războiul de independență sunt împroprietăriți, formând 
cartiere sau mahalale distincte în anumite localități7

. 

Populaţia românească (alcătuită din dicieni, mocani și cojani) locuia înainte de 
anul 1878, în totalitate sau parțial, în localități precum: Nufăru, Beştepe, Calica 
(Iazurile), Sarighiol, Agighiol, Sabangia, Cataloi, Niculiţel, Parcheş, Somova, Câşla, 
Sarinasuf, Caraibil (Colina), Nalbant, Rachelu, Luncaviţa, Zufirka şi Taiţa, Văcăreni, 
Garvăn, Jijila, Turcoaia, Satu-Nou, Peceneaga, Dăieni, Fântâna Oilor, Făgărașu Nou, 
Enisala, Chilia etc.

8
. 

Numărul populației românești, dar nu numai, descrește în timpul celor două 
războaie mondiale, ca urmare a persoanelor dispărute sau ucise în teatrele de război și a 
părăsirii satelor. Drept dovadă a acestor pierderi stau numeroasele monumente ale 

eroilor, întâlnite în majoritatea localităților tulcene.  
Ulterior, perioada comunistă a impus schimbări economice și de mentalitate care 

au afectat toate populațiile dobrogene. Crearea cooperativelor, persecutarea fruntașilor 
satelor, naționalizarea averilor și proprietăților vor produce mutații în toate sectoarele 
vieții publice și private. Pe de altă parte, industrializarea va atrage sătenii, în special 
tinerii, spre spațiile urbane, acest fenomen având efecte demografice negative pentru 

spațiul rural nord-dobrogean. După anul 1989 și în special în urma integrării în 
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structurile europene, s-a produs un exod spre Occident. Acest fenomen, în continuă 
dezvoltare, determină un alt tip de mutații la nivel familial sau cultural. 

 

Date demografice: O statistică din anul 1849 care prezintă componența etnică a 
cincizeci și trei de sate așezate de-a lungul Dunării și din Dobrogea continentală 
menționează patruzeci dintre acestea ca fiind locuite de români9. În anul 1878, 
guvernatorul rus Bieloserkovici menționează existența a 5542 de familii române, 
reprezentând 35,3 % din populația sangeacului Tulcea10. În „Darea de seamă a 
Județului Tulcea pe anul 1903” sunt surprinse date statistice legate de populația 
românească din perioada 1880-1900. În 1880 erau recenzați pentru județul Tulcea 
25.248 locuitori români, în 1885 – 29.886, în 1890 – 32.593, în 1895 – 38.555, iar în 
anul 1900 – 50.243

11. O evoluție ascendentă se poate observa și din datele oferite de 
recensămintele de după anul 1930, cu un prag maxim în 1992. Ulterior populația 
românească din județul Tulcea va înregistra un regres numeric, determinat de 
emigrarea spre statele occidentale, migrarea către centrele urbane polarizatoare 
(Constanța, Galați, București) sau de sporul natural negativ influențat de îmbătrânirea 
populației și schimbarea mentalității privind căsătoria și nașterea. 

An 1930 1956 1966 1977 1992 2002 2011 

Număr 115.612 184.103 201.510 227.604 240.314 230.843 180.496 

 

 

Coordonate etnografice 
 

Ocupații și meșteșuguri 
Ocupaţiile principale ale românilor din Dobrogea au fost agricultura (în special 

cultura cerealelor) și creşterea animalelor. Ocupaţiile secundare (viticultura, pescuitul, 
vânătoarea şi apicultura) au fost practicate ocazional în toate localitățile din arealul 
cercetat. 

După anul 1878 în nordul Dobrogei s-au cultivat orz, grâu (soiurile ghircă, 

arnăut, ciacâr, ghiuzluc – grâu de toamnă), mei, porumb, ovăz, secară. În majoritatea 
gospodăriilor exista o râşniţă manuală pentru măcinatul cerealelor sau se mergea la 

moară. O caracteristică în practicarea agriculturii era treieratul cu cai pe arman sau arie 
şi folosirea anumitor unelte de treierat: vălătucul şi dicania sau duenul. Dicania are o 

arie de răspândire restrânsă astăzi, în trecut regăsindu-se în Balcani, bazinul meditera-
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nean şi Orientul Apropiat. Armanul, de formă circulară, era amenajat fie în gospodărie, 
fie la marginea satului. Spațiul trebuia să fie tare, neted, ulterior se curăța de buruieni, 
se nivela, se stropea cu apă și se bătătorea/tăvălugea12

. 

Alături de cultivarea cerealelor, în acest areal se practicau legumicultura şi grădi-
năritul. În grădinile de pe lângă casă se cultivau legume și leguminoase (varză, mazăre, 
fasole/boghi, bob/bacla, linte, năut, morcov, ceapă, usturoi, roşii, ardei, dovleci, pepe-

ni), dar şi o serie de plante aromatice (pătrunjel, mărar, leuştean). 
Creşterea animalelor a fost una dintre ocupaţiile tradiţionale ale românilor şi s-a 

dezvoltat, de-a lungul timpului, în strânsă legătură cu practicarea agriculturii. S-au 

crescut şi se cresc cornute mici (în special oi şi, într-o mai mică măsură, capre), vaci, 
porci și cai. Nu lipsesc nici păsările de curte (găini, gâște, rațe, curcani, bibilici). S-a 

practicat şi se practică sistemul de creştere în turmă, cu păzitori. Este de menţionat că, 
în cadrul acestui sistem de creştere, se interpun sistemele de creştere liberă și cel de 
creştere în turmă, vara, şi acasă, iarna, animalele fiind adăpostite în construcţiile anexe 
special construite (grajd, saia, saivan etc.). 

Cultivarea viţei de vie a impus şi în acest areal utilizarea instrumentarului tipic 
ocupaţiei: cosor, năsâlcă (coşul pentru cărat strugurii), lin, corită, zdrobitor, teasc. În 
cadrul instrumentarului viticol, tipul de lin cu formă dreptunghiulară şi cu partea 

superioară tot din scânduri, întâlnit în toată Dobrogea şi în Câmpia Dunării, este de 
dată recentă. Se cultivau soiuri de struguri având următoarele denumiri: cornorată, 

brocacică (căldărușă), țâța caprei, țâța vacii, tămâioasă, trăznitoare, cioineagă, agiu-

bașu (conservată pe timp de iarnă în pod), parciu (numai pentru vin pelin), sfântă 
mărie, ulpească, poama fetii etc.

13
. 

Pomicultura, ca ocupaţie secundară, s-a remarcat prin cultivarea de corcoduși, 
cireşi, caişi, zarzări, nuci, pruni, meri, vişini. Producţia era folosită pentru satisfacerea 
nevoilor din gospodărie.  

În practicarea vânătorii, forma tradiţională era cea a vânătorii pasive, realizată cu 
ajutorul curselor şi capcanelor. Se puneau curse şi capcane în pădure, în câmp, în 
cadrul gospodăriei din sat. 

Apicultura s-a practicat din timpuri străvechi, acolo unde flora meliferă era 
abundentă și diversificată. Procedeele folosite au evoluat în decursul vremii, menţi-
nându-se o anumită perioadă şi tehnicile arhaice. Inițial se foloseau uleiu (știubei din 
lemn), acoperit cu captar (coajă de tei). Creşterea albinelor în stupi sistematici a apărut 
târziu, în secolul al XIX-lea, şi s-a extins treptat. 

                                                           
12

 Maria Magiru (coord.), Dobrogea: studiu etnografic, vol, I, Românii autohtoni, Cluj-Napoca, 

2003, p. 141. 
13

 Gheorghe Dumitrașcu, Liliana Lazia, op. cit., p. 278, 285, 298. 
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Sericicultura a reprezentat o ocupaţie secundară, practicată îndeosebi de femei. 
Borangicul a reprezentat una dintre materiile prime cel mai des folosite, în realizarea 
elementelor decorative, de la vârste la motive complexe, alese sau ajurate14

. 

Industria casnică textilă este o ocupaţie caracteristică femeilor şi s-a practicat pâ-

nă la sfârşitul secolului al XX-lea. În acest sens menţionăm: prelucrarea lânii (scărmă-

nat, tors, ţesut, împletit, confecţionat piese de îmbrăcăminte), prelucrarea bumbacului 
şi a borangicului (ţesut, confecţionat piese de îmbrăcăminte, ţesături decorative şi de 
uz). Țesăturile decorative realizate de populația românească se caracterizează printr-o 

structură simplă, realizată în două sau patru ițe. Ulterior, tehnicile s-au diversificat, 

ajungând, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, la un număr de douăzeci și patru, 
chiar și treizeci de ițe (textile din lână de tipul macaturilor sau cuverturilor)15

. Tehnicile 

frecvente de lucru erau alesul peste fire, alesul printre fire, năvăditul, alesul în tăieturi 
karamani, alesul în șabac. Se realizau poloage, lăicere sau păretare, cu motive geome-

trice sau geometrizate, dispuse după principiile sime-triei, alternanței și repetiției: 
floarea pologului sau roaie, dumata sau miezul nucii, pomul vieții, hulubașii, caii 

afrontați, morișca, funia răsucită, oglinda, chezășete (jumătate de oglinzi), pristor-

nicul, steaua. 

O pondere deosebită o aveau ștergarele sau peșchirele, cu funcționalitate mul-
tiplă16, realizate din bumbac, cu capetele din borangic. Se remarcă motivele geometrice 
(linia, pătratul, rombul, zig-zag-ul, meandrul), vegetale (coronița, ramura, merișoarele, 
trandafirul, glastra cu flori, floarea pologului, dumata, vița-de-vie), antropomorfe 

(fetele, hora, roșiorul și călărașul), animaliere (calul, măgarul, cerbul, cățelul, iepurele, 
păunul, porumbelul, cocoșul, cucul, curcanul, struțul, maimuța, leul), heraldice (vultu-

rul bicefal) sau mitice (balaurul)
17

. 

Meşteşugurile ţărăneşti au răspuns unor cerinţe comune de prelucrare a produ-

selor agricole (morăritul), de construire a locuinţelor şi adăposturilor pentru animale, 

de finisare a diferitelor ţesături de lână, de reparare şi recondiţionare a uneltelor de fier, 
de confecţionare a butoaielor. Trebuie menționată activitatea meșterilor care realizau 
lăzile de zestre, deoarece aceste piese de mobilier se regăsesc în majoritatea locuințelor 
tradiționale18. În arealul nord-dobrogean cele mai răspândite au fost lada ornamentată 

                                                           
14

 Maria Magiru, op. cit., p. 260. 
15

 Iuliana Titov, Alexandru Chiselev, Meșteșuguri tradiționale în Delta Dunării. Raport de 
cercetare, București, 2015, p. 34.  

16
 Piese pentru decorarea casei, piese utilizate în ceremonialurile legate de riturile de trecere 

(naștere, nuntă, înmormântare), piese de uz cotidian. 
17

 Elena Papa, 100 de ștergare românești din colecția Muzeului de Artă Populară și Etno-

grafie: motive zoomorfe și avimorfe, Constanța, 2007, p. 14-17. 
18

 În majoritatea cazurilor se poate observa o schimbare a sensului și rostului acesteia, lada 
fiind folosită pentru depozitarea țesăturilor necesare înmormântării și pomenirilor. 
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cu aplicații metalice sau de tip litografie și lada pictată pe fond maron, decorată cu pic-

turi sau imitații de furnir19
. 

 

Habitat. Arhitectură tradițională 

Localitățile în care locuiesc români aparțin tipurilor satelor de câmpie sau de 
contact între deal și câmpie, specifice următoarelor micro-zone: Delta și Lunca Dună-

rii, Podișul Babadagului, Podișul Casimcei, Dealurile Tulcei și Munții Măcin. În aceste 
condiții orografice diferite, se evidențiază o diversitate a formelor vetrelor (geometrice 
regulate, liniare, poligonale neregulate) și a texturilor acestora. 

Satele de câmpie au trama stradală bine definită, cu străzi întretăiate în unghiuri 
drepte, ce delimitează grupări cvasi-dreptunghiulare de gospodării. În cazul celei de-a 

doua categorii, textura capătă un caracter local neordonat, cu străzi întortocheate, străzi 
înfundate, ce delimitează grupări de gospodării cu suprafețe variabile. Prezența for-

melor de relief accidentate a determinat de multe ori apariția unor străzi de tip defileu, 
delimitate de pereți drepți, săpați în loess. 

De asemenea, în unele localități se pot observa diferenţe între vatra veche (cu 
textură neregulată, cu aglomerări de locuinţe, cu străduţe sau uliţe secundare întorto-

cheate etc.) şi cea nouă, dezvoltată succesiv (supusă unor reguli de sistematizare ce au 
determinat străzi care se întretaie perpendicular). 

În genere, structura gospodăriei tradiţionale românești din spaţiul nord-dobro-

gean are următoarea componenţă:20
 casa, la care se adosează mai târziu cămăruţa, 

polata sau aplecătoarea (cu rol de depozitare sau de gătit); damul cu grajdurile separate 
pentru vaci, boi, cai, cu spaţii pentru pleavă şi furaje pentru iarnă; saiaua oilor; 
samalâcul; cocina pentru porci; hambarul; curnicul; sâsâiacul (porumbarul); bucătăria 
de vară și de iarnă cu cuptorul de pâine21; celarul/chilerul; şura de paie (în grădină), 
gropi pentru bucate și ghivecele, fântâna și armanul. 

Arhitectura locuinţei, dar şi a celorlalte construcţii economice din gospodărie, 
este condiţionată de materiile prime folosite (lutul, piatra, lemnul, nuielele, stuful, 
olanele ş.a.), dar şi de condiţiile de mediu şi, nu în ultimul rând, de peisajul specific 
dobrogean în care se integrează armonios.  

                                                           
19

 Roswith Capesius, Lada de zestre, în Atlasul etnografic al României, București, 1978, p. 109. 
20

 Aceste elemente există sau nu în funcţie de starea materială a familiei, de ocupaţiile şi 
meşteşugurile practicate. 

21
 Cuptorul pentru pâine se compune din vatră în față, coș/băgeac pentru evacuarea fumului și 

plită cu cuptoraș. 
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Memoria colectivă a reținut informații despre locuirea în bordeie. Ele erau săpate 
în pământ cât un stat de om și aveau planul compus din două încăperi. Într-una dintre 

ele se dormea pe un pat făcut din țăruși sau pe rogojini. Pe paturi se puneau dușecuri22
. 

Planul dominant de casă întâlnit astăzi este alcătuit din două camere (camera 
curată și camera de locuit; camera de la stradă; casa mare; camera din deal și camera 
din vale) și o tindă centrală, cu prispă fără balustradă pe două laturi. Acoperișul are 
două sau patru ape, cu învelitoare din stuf, olane23, țiglă sau tablă. 

Sistemele de încălzire și preparare a hranei erau alcătuite din soba oarbă cu 
alimentare prin băgeac și sobele cu plită construite în bucătărie, din ceamur sau 
chirpici. În anumite localități din deltă și de pe țărmul lacului Razelm apare, ca element 
de aculturație, lijanca. 

Când se construia din ceamur, se făcea clacă cu șapte-zece rude. Lutul se înmuia, 
se amesteca cu paie și era călcat cu ajutorul cailor. Apoi se făceau cocoloașe care se 

zideau. Se puneau patru rânduri succesive de ceamur, iar după al cincilea se așezau 
perimetral cosoroabele. Acestea erau înfundate cu un rând de ceamur. La o casă din 
chirpici intrau aproximativ 2.000 de cărămizi, iar când începea ziditul, se punea pe 
temelie o papalașcă (centură) de ceamur. Ceamurul se așeza în tipare de lemn numite 

chirpicare având dimensiuni de 0,25 X 0,40 X 0,14 m, și apoi se usca la soare 
aproximativ zece zile

24
. 

După fixarea cosoroabelor, în axul longitudinal al casei se așezau grinda mare, 
cordițele transversale, pochii, creasta și căpriorii. Șarpanta era lucrată din lemn de 
esență moale (brad, tei) și montată de meșterul „împăcat” la construirea casei. Înainte 
de a se înveli acoperișul, se așeza în pod un strat de stuf, iar deasupra unul de lut. Când 
se învelea acoperișul cu stuf, se puneau lanți pe căpriori, la 0,80 m. La o casă intrau 
300-400 maldăre de stuf. Pentru îndreptarea marginilor se monta o scândură la 
streașină și apoi se bătea la cheptine. Stuful era cusut cu acul cu sârmă de lanți, 
fixându-se un rând de lanți la pletir (coama împletită). Coama era împletită de la un 
pop de stuf până la capătul celălalt, unde se fixa alt pop. 

În structura casei dobrogene românești, elementele decorative se concentrează pe 
frontonul din scânduri (motive geometrice, florale, zoomorfe, avimorfe) și țepușa din 

vârf, pe florăria de la pazia casei şi stâlpii de la prispă și balcon ciopliţi, cu capitel sau 
încadraţi cu motive geometrice sau florale traforate. 

                                                           
22

 Sursă orală: Maria Calomfir (n. 1919), interviu: Dorinel Ichim (1992, Luminița). 
23

 În acest caz, casele aveau acoperiș mai scund în patru ape, cu streașină lată și prispă largă, 
cu balcon. 

24
 Sursă orală: Constantin Năparu (n. 1920), interviu: Aurelia Tița (1992, Cerbu). 
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Necesitatea asigurării belșugului gospodăriei și a sănătății membrilor familiei 
determina practicarea unor rituri de aflare a locului curat

25, de îmbunare a forțelor 
benefice protectoare prin oferirea de ofrande rituale și sacrificii, de consacrare finală a 
noii case. În timp, s-a creat o întreagă suprastructură ritologică (cu corespondențe 
magice și/sau religioase) pentru a face ca actul ridicării unei construcții să se dove-

dească norocit, hărăzit, fericit26. Nu se construiau case în locurile de arman, crezându-

se că ar aduce mare nenorocire asupra familiei și urmașilor ei27
. 

Construcția unei case în perioada civilizației tradiționale reprezintă, pe de altă 
parte, o reiterare la nivel local și personal a mitului jertfei pentru durabilitatea creației. 
Dovadă stau riturile sacrificiale la începerea temeliei sau în zidurile casei. O altă 
practică era îngroparea în pereți a măsurii umbrei unui străin. Se măsura umbra omului 
cu ajutorul unei nuiele sau tije de stuf, apoi aceasta se îngropa în zidul casei. Se credea 
că acel om va muri curând, sufletul lui trecând în zidul casei.  

Harta obiceiurilor legate de construcție28, coroborată cu răspunsurile la ches-

tionarele Atlasului Etnografic al României, ne prezintă categoriile de obiecte sau 
elemente oferite ca ofrandă sau sacrificiu spiritelor casei: 

- Obiecte cu semnificație rituală introduse în temelie: apă sfințită, untdelemn 
sfințit, semințe de cereale, pâine, sare, bani, flori, un cap de animal sau pasăre. 
- Obiecte cu semnificație rituală introduse în pereți: umbra unui străin de sat. 

Așezarea la fundamentul unui edificiu a unor elemente simbolice este explicată 
de informatori prin considerarea lor ca rituri aducătoare de noroc, belșug, viață lungă 
sau prin care se răscumpără locul și se îndepărtează duhurile rele29. Semințele de 
cereale, în special secară și porumb, erau depuse pentru belșug, untdelemnul sfințit 
pentru norocul sau sporul casei, sarea pentru a aduna membrii familiei așa cum se 
adună oile la sare, agheazma alungă pe necuratul și îi ferește pe cei din casă de rele, 
banii se pun pentru noroc și bogăție. În unele sate, când se începea temelia, se punea 
câte o cruce și o sticluță cu apă sfințită și bani de argint în cele patru colțuri, rostindu-se 

următoarea rugăciune: „Cruce’n  masă, cruce’ n casă, cruce’ n patru colțuri de casă, 
cruce’ n cer, cruce’ n pământ, cruce’ ntr’ al meu așternut”30. În cazul construcțiilor din 
ceamur, la colțul dinspre răsărit al casei, pe primul strat, se punea o cruce de lemn, care 
se ridica succesiv cu fiecare rând de zid, până ajungea la pod, unde rămânea perma-

                                                           
25

 Semințele de cereale puse la temelie și care se împăstează arată că acel loc nu este bun 
pentru construcția unei case.  

26
 Atlasul Etnografic al României, Buletinul de uz intern nr. 4, București, 1978, p. 131-132.  

27
 Sursă orală: Corleancă Constantin (n. 1911, Florești), interviu: Mihai Gorgoi (1991, Florești). 

28
 Haralambie Culea, Măriuca Vulcănescu (cartografiat), Harta nr. 33, în Atlasul Etnografic 

al României..., p. 130. 
29

 Ibidem, p. 133-134. 
30

 Sursă orală: Aneta C. Năparu (n. 1921), interviu: Aurelia Tița (1992, Stejaru). 
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nent, având rolul de a proteja casa de duhurile rele31. O altă practică, întâlnită și astăzi, 
consta în așezarea unei cruci legate cu ștergar, în pod sau când se ridicau pereții casei. 

Riturile privind terminarea construcției și intrarea în casă nouă erau legate de 

credința în omen, observabilă în întreg sistemul culturii populare. Primul care intra în 
casa nouă era un bărbat (inclusiv stăpânul casei), un copil sau preotul. Bărbatul, 
semnificând puterea, forța, însăși viața, arunca un ban simbolizând prosperitatea. 

Importantă era și tradiția sfințirii sau sfeștaniei casei, urmată uneori de petrecerea 
numită Navaselie. Pentru darurile primite, meșterii urau noroc și închinau pahare de 
vin. Se observă că meșterii îndeplineau un rol important, nu numai în construcția casei, 
ci și în suprastructura ideatică legată de aceasta32

. 

Exista și, pe alocuri, mai persistă și astăzi credința în puterile sau spiritele care 
protejează construcțiile (șarpele casei33, barza, rândunica, calul34

). Pentru asigurarea 

bunului mers al gospodăriei și vieții familiei, existau numeroase cutume de tip 
tabuistic, cu precădere legate de vatră și foc, considerate în mentalitatea tradițională 
inima casei. Nu se aruncau în foc coji de ouă, mai ales între Joia Mare și a doua zi de 
Paşti, să nu rămână găinile neouătoare. La fel, nu se aruncau în foc elemente cu valori 
simbolice, practice sau personale: pâine sau grâu, (simboluri ale feței lui Hristos), 
icoanele, lingura de lemn, toporul, jugul, părul, unghiile35

. 

Adăugarea unor noi anexe sau camere la structura inițială a casei era și ea legată 
de unele cutume. Se credea că dacă se adăuga o încăpere spre răsărit, în scurt timp 
murea stăpânul casei, iar dacă se construia spre apus, murea nevasta36. De asemenea, în 
momentul reconfigurării camerelor, nu se dărâmau sobele, întrucât se considera că 
scoaterea pământului din casă aduce nenoroc37

. 

Aspectele contemporane ale arhitecturii decurg din perioada colectivizării comu-

niste, gospodăria ţărănească, indiferent de etnia proprietarului, intrând în dezagregare, 

majoritatea acareturilor componente nemaigăsindu-și utilitatea. Unele dintre ele au fost 
transformate pentru alte folosinţe, altele au fost demolate în timp. Populaţia activă se 
înscrie curentului de migraţie circulatorie internaţională, în special după aderarea la 
                                                           

31
 Sursă orală: Gheorghe D. Corleancă (n. 1908, Florești), interviu: Mihai Gorgoi (1991, Florești). 

32
 Atlasul Etnografic al României..., p. 135. 

33
 Aceasta este un geniu apotropaic al casei, care trăiește sub prag sau în pereții acesteia. Este 

asociat ceasornicului casei, ticăind în pereți. Dacă se oprește ticăitul, este semn de moarte. Șarpele 
casei este în credința populară de culoare albă sau însemnat, diferențiindu-se de șerpii comuni.  

34
 Făptură zoo-mitologică ambivalentă, calul în varianta sa solară este considerat protector al 

gospodăriei. În satele dobrogene el apare pe frontoanele acoperișurilor sub forma cailor afrontați trafo-

rați, dar și pe numeroase obiecte de artă populară ce decorează interiorul țărănesc (ștergare, păretare). 
35

 Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători și obiceiuri: răspunsuri la chestionarele Atlasului 
Etnografic Român, vol. 5, Dobrogea, Muntenia, București, 2009, p. 337-338. 

36
 Sursa orală: Valentina Rahău (n. 1963, Letea), interviu: Al. Chiselev (2015, C.A. Rosetti). 

37
 Sursă orală: Gheorghe D. Corleancă (n. 1908, Florești), interviu: Mihai Gorgoi (1991, Florești). 
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Uniunea Europeană. Migranţii la lucru în străinătate, care se întorc acasă periodic, aduc 
idei şi moduri de a acţiona împrumutate din ţările în care lucrează, care se transpun 
inclusiv la nivelul locuirii (case supradimensionate, din materiale moderne, care nu 

mai respectă planimetria și elevația tradiționale). 
 

Vestimentația tradițională 

Costumul popular respecta anumite canoane ale vremurilor în care a fost utilizat, 
existând linii de demarcație între vestimentația tinerilor și a bătrânilor38, între cea a 
căsătoriților și necăsătoriților sau între cea veche, cu influențe turcești și cea nouă, după 
moda urbană. Evoluția costumului pornește de la forme simple, pur funcționale, care și-au 

însușit în timp anumite atribute estetice. Această cristalizare motivistică și ornamentală s-a 

produs în jurul anilor 1880-1920, după care urmează o perioadă de alterare din 
perspectivele funcționalității și decorativismului39

. 

Costumul purtat de românii din Dobrogea se încadrează tipologic celui din 
Câmpia Dunării, atât în ceea ce privește croiala, cât și ornamentica, bazată pe stilizarea 
elementelor văzute în natură sau a imaginilor cu conținut simbolic. Prima formă a 
costumului reconstituit de cercetătorii etnografi datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, 

având ca elemente de bază cămașa dreaptă și două pestelci cu pisc la femei și cămașa 
dreaptă, pantalonii largi, încrețiți și brâul lat, la bărbați40

. Formele ulterioare dovedesc 

apropieri culturale în ceea ce privește croiala (de exemplu: cămașa cu platcă) sau 
anumite elemente vestimentare (fusta, polca dreaptă, cațaveica, influențele urbane din 
costumul bărbătesc). 

Dintre elementele care racordează costumul tradițional din Dobrogea la cel din 

spațiul dunărean amintim: cămașa dreaptă sau dalmatică, croită din pânză învârgată 
sau chirachie, cu aplicații ornamentale la tivuri numite bibiluri, colțișori sau bagatele; 

catrința, numită local pestelcă, cu o formulă de ornamentație întâlnită doar în zonele 
Dobrogea, Brăila, Ialomița și Ilfov; hainele bărbătești din dimie (mantaua sau gheba și 
abălușa), căciula rotundă, pantalonii largi, a căror croială a fost determinată de condi-
țiile climatice și brâul lat, de culoare roșie sau albă41

. 

                                                           
38

 „Bărbații tineri aveau cămăși albe țesute din pânză de casă, cu umplutură pe piepți și 
flanele în patru ițe și de culori diferite: roșii, vișinii, albastre. Pantalonii erau din lână neagră, dată la 
piuă. Se încingeau cu brâu țesut în dungulițe. Iarna purtau pieptar fără mâneci, haine de lână și căciuli 
țuguiate din astrahan. Bătrânii purtau pantaloni largi (dulvari), ca la turci, și legați cu bîrneț. În timpul 
iernii purtau zăbun și în cap căciuli țuguiate și băgate înăuntru. Purtau ciorapi din lână, opinci sau 
conduri fără curea, simpli, din piele.” – sursă orală: Elena Jipa (n. 1920, Niculițel), interviu: Steluța 
Pârâu (1975, Niculițel).  

39
 Elena Secoșan, Steluța Pârâu, Portul popular românesc din județul Tulcea, Tulcea, 1980, p. 22. 

40
 Ibidem, p. 23-24. 

41
 Ibidem, p. 24-25. 
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Deși unitar, costumul nord-dobrogean prezintă variante încadrate micro-zonelor 

Câmpiei dunărene sau Malul gârlei (cu cel mai mare grad de autenticitate), Lacului 

Razelm și centrului județului (mai dificil de definit). 
În privința portului românilor veniți din diferitele regiuni ale țării, acesta nu s-a 

impus și nu a rezistat în timp, deși afluxul românesc a fost considerabil, prin coloni-
zarea mocanilor sau prin împroprietărirea veteranilor și însurățeilor42. Cercetările de 
teren din anii 1970-1980 au scos în evidență fragmentar anumite piese vestimentare 
provenite din alte zone etnografice, dovezi ale unei eterogenități vestimentare, de altfel 
normale în acea realitate socio-cultural-istorică43

. 

În structura costumului femeiesc regăsim următoarele piese vestimentare: acope-

rământul capului44
 (fesul

45
, tulpanul

46
, peste care se punea marama, ulterior înlocuită 

de năframele industriale47); cămașa din pânză de bumbac48; două pestelci prinse în față 
și în spate cu băeri; androcul

49, fusta din lână, intrată în uz din secolul al XIX-lea; 

opincile, ulterior înlocuite de tureci
50

 din aba, peste care se puneau ciupicii, meșii sau 

scarpeții. În sezonul rece, femeile se îmbrăcau cu zăbun51
 sau cațaveică52

. 

                                                           
42

 „Nu am păstrat portul, l-am schimbat ca aici.” – sursă orală: Matei Cioc (n. 1918, 

Visterna), bunicul venit din Brașov, interviu: Steluța Pârâu (Visterna, 1975).  
43

 Un singur exemplu este edificator. Cercetătoarea Steluța Pârâu descoperă în anul 1989 în 
casa lui Nicula Maun din localitatea Alba o zăvelcă de Vlașca și un șorț încrețit din mătase pe fond 
negru, cu zig-zag-uri de jur-împrejur din lână galbenă și cu ciucuri policromi spre margine. Astfel de 
piese se regăsesc sporadic și în cercetările de teren actuale. 

44
 Portul capului reflectă cel mai evident concepția femeii față de comportamentul social de 

după căsătorie. „Să nu vadă soarele părul femeii, după ce a pus cununie!” [sursă orală: Gherghina 
Dărăban (n. 1890, Niculițel), interviu: Steluța Pârâu (1975, Niculițel)]. 

45
 Fesul este un produs industrial din postav roșu, de formă tronconică. Așezat pe creștet, 

fesul era legat cu un băerar (bentiță ornamentală cu un șir de bănuți din argint cusuți însolziți) pe sub 
bărbie, de la o tâmplă la alta, unde se prindeau câte două „flori de bani”. 

46
 Țesătură de formă triunghiulară, ornamentată pe tiv cu bibiluri, mărgeluțe sau paiete. În 

Dobrogea poartă denumiri variate: bariz, modă, moadă, modiță, legătoare, batistă, testemel, brobodiță, 

ciumber sau păpurică. 
47

 Casânca (batic negru înflorat pe margini), basmaua mocănească cu ghenar, gearul cu zale 

(cu ciucuri lungi împletiți) sau gearul cu clopoței (cu ciucuri scurți legați în smocuri), berta (broboadă 
mai groasă, folosită în perioada rece). La unul dintre colțuri se înnoda în ciucuri o mărgică roșie sau 
albastră cu rol apotropaic. 

48
 Cămașa dreaptă, cămașa de-antregul sau ghiolmes este confecționată din pânză limpede 

(simplă) sau chirachie (învărgată, prin introducerea unor fire de bumbac mai gros denumit tiriplic, 

sacâz sau bumbac crunt). Decorul se reliefează la gura cămășii, mâneci și poale, printr-o repetiție de 
motive cusute, precum: șuvoiul, melcișorii, merișoarele, pomișorii, trandafirii. 

49
 S-a purtat fusta lungă creață, apoi cea cu cupe (în cute) – sursă orală: Marița Anghel (n. 1913, 

Niculițel), interviu: Steluța Pârâu (1975, Niculițel). 
50

 Un fel de ciuboțele. 
51

 Haină scurtă, încheiată lateral, confecționată din țesătură de lână în patru ițe. 
52

 Aceasta era purtată numai la sărbători și era realizată din materiale industriale, fiind croită 
în clini evazați, căptușită cu blană de oaie și guler din blană de vulpe. 
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Femeile își împleteau părul în moduri variate, cele mai vechi forme fiind 
ridicarea cozilor

53
 și coleșica54. În contexte festive, fetele își prindeau în păr piepteni 

de os, spelci colorate, ghiordane din monede de aur, cusute pe o cordică sau ghiordane 

din mărgele, legate deasupra frunții. 
Pestelca este piesa vestimentară cu cea mai mare concentrație de elemente 

decorative, fiind alcătuită dintr-un câmp sau pod, încadrat de două chenare pe verticală 
și unul orizontal dispus în partea inferioară. Motivele de pe câmp și chenare sunt 
asocieri de elemente geometrice și poartă denumiri variate: oglinda, piscul, colțul, 
puiul, puișorul, șetranga, viarba întoarsă, steaua, șărămpoiul, șuvoiul etc. 

Podoabele uzuale purtate la sărbători sau la horă, de femeile dintr-o anumită 
categorie socială, erau reprezentate de florile de bani (trei bani de aur așezați în 
triunghi deasupra urechilor pe fes), salba cu icușari, lefții (ban mare din aur, cusut pe 

mijlocul unei cordele), ghiordanele din monede de aur, purtate pe creștet. Fetele și 
nevestele timp de doi-trei ani după căsătorie, purtau flori la gear

55
. 

Costumul bărbătesc cuprinde căciula56
 și pălăria, cămașa dreaptă și cămașa cu 

platcă din pânză de bumbac limpede sau chirachie, pantalonii de tip dulvari
57

 sau 

cioareci
58, prinși la mijloc cu brâu lat din lână țesută în patru ițe sau chimir din piele 

toval
59

, giubeaua
60

 și opincile purtate peste piciorul învelit în obiele, legate cu 
vânări61. Iarna aceștia purtau haine din aba sau dimie (mantaua cu gluguș62

 sau gheba, 

abălușa63
, zăbunul, gluga

64) și cojoace sau pieptare (numite cheptărică, boandă sau 

bondă) din piele de oaie. 

                                                           
53

 Cozile sunt încrucișate la ceafă și ridicate pe creștetul capului, unde se sucesc una într-alta. 
54

 Cozile sunt strânse grămadă la ceafă, unde se fixează într-un coc oval, fiind trecute una 

într-alta și legate cu ațele lor. 
55

 Sursă orală: Ioana Spiridon (n. 1909, Satu Nou), interviu Steluța Pârâu (1975, Satu Nou). 
56

 Căciula din blană neagră, seină sau albă se înscrie în următoarele tipuri: țuguiată, rotundă, 
mocănească și cu cerc. Căciula țuguiată se poartă cu vârful teșit într-o parte sau spre spate. Căciula 
mocănească are fundul mai larg decât baza, iar cea cu cerc sau cu zagară este bordată la bază cu o 
manșetă suprapusă. 

57
 Dulvarii, bernevicii, șalvarii, pârpâții sau poturii au turul mare și se poartă încrețiți pe un 

șiret (bârneț). Ornamentația lor este determinată de aplicarea găitanelor și bârnașelor în jurul buzuna-

relor, pe cusătura laterală în lungime și la tivul de jos. 
58

 Cioarecii păstrează forma specifică a costumului mocănesc. 
59

 Piele de taur sau vită, tăbăcită. 
60

 Ilic în formă de vestă, cu răscroitură rotundă la piept, încheiat cu două rânduri de nasturi și 
decor de găitane aplicate. 

61
 Șireturi răsucite din păr de cal. 

62
 Haină largă și cu clini mari, cu un capișon care atârnă pe spate sub guler. Era purtată peste 

pieptar sau cojoc. 
63

 Haină până la șolduri. 
64

 Haină purtată de ciobani cu o croială simplă, dintr-o foaie de dimie albă, îndoită pe lungi-
me și unită la un capăt cu o cusătură primind forma de capișon. 
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Alimentația 

Alimentația românilor se conturează după aceleași demarcații între cotidian și 
festiv, permis și interzis, perioade de dulce și de post. Aceste structuri dihotomice 

interferează cu habitudinile generate de preceptele religioase (ortodoxism, catolicism, 
stilism, mișcările protestante), cu profilul ocupațional principal și cu resursele 
alimentare oferite de cadrul natural. 

În perioada tradițională se remarcă preparatele realizate din vegetale culese din 
natură sau cultivate în grădină: ciulama și tocană din ciuperci, bureți albi și vineți 
tocați, prăjiți cu bulion, borș din urzici, urzici bătute cu usturoi, borș din lobodă cu 
smântână, ștevie prăjită etc.

65
. 

Acolo unde nu se găseau, anumite materii prime erau procurate la schimb de la 
rușii lipoveni (peștele), bulgari (anumite legume și leguminoase) sau aromâni (produse 
lactate). Societatea multiculturală nord-dobrogeană a funcționat pe baza trocului sau a 

achiziționării unor alimente de la târgurile săptămânale organizate în localitățile cu rol 
nodal. 

Vom prezenta în continuare câteva repere ale alimentației românilor, insistând pe 
alimentele cu valoare rituală sau ceremonială, în special din categoria cocăturilor. 

Pentru masa din Ajunul Crăciunului se pregăteau din timp pelincile lui Iisus, 

scutecele Domnului
66

 sau turtele Maicii Domnului
67

. Acestea semnificau veșmântul 
Mântuitorului, reconstituind astfel scena nativității christice. Din carnea porcului sacri-

ficat înainte de Crăciun se pregăteau cârnați, caltaboși, sângerete, tobă, răcitură și frip-

tură. În perioada sărbătorilor de iarnă, colacii68
 pentru colindători jucau un rol esențial. 

Momentul ceremonial al mulțumirii colaculului se desfășura sub forma unui dialog 

dintre conducătorul cetei și flăcăi, moment în care se rosteau propriu-zis expresii 

augurale.  

Pe data de 9 martie se împărțeau mucenicii, copturi rituale antropomorfe sau 
rotunde, ofrande legate de cultul morților și de obiceiurile de fertilitate agricolă. Ei erau 
și mai sunt denumiți de românii din diferitele localități ale județului măcinici, colăcei 
sau sfințișori.  

                                                           
65

 Sursă orală: Sabina Iordache (n. 1912, Baia), interviu: Steluța Pârâu (1982, Baia). 
66

 Foișoare coapte pe plită, unse cu sirop din apă și zahăr, apoi cu nucă (Luncavița).  
67

 Foi subțiri, coapte pe plită, unse cu sirop din apă și zahăr, cu nucă pisată, care se împart pe 
o prescură sau un colăcel (Greci). 

68
 Ivan Evseev afirmă că aceste copturi „mediază opoziţiile copt-necopt, natură-cultură; 

stabileşte legăturile dintre cei vii şi cei morţi, dintre cer şi pământ, dintre zei şi oameni. Colacul ritual 
(rotund) este simbolul Soarelui sau al Lunei, semnificaţie susţinută prin ornamentele sale care 

transfigurează o hierogamie cosmică.” (Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, 

Timişoara, 1994, p. 44). 
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În perioada pascală, românii pregătesc ouă roșii, cozonac și friptură de miel. În 
noaptea Învierii se duc la sfințit şi alte alimente sau condimente precum brânza, untul, 
grâul, sarea, peştele, plante aromatice sau medicinale. Cozonacul constituie un preparat 

standard pentru masa pascală. În trecut, el căpăta însemnătate rituală, numai după 
sfinţire, fiind destinat în unele sate exclusiv familiei. De exemplu, la Enisala, 
cozonacul sfințit nu se împărțea, el se păstra și se mânca câte o bucățică ca anafură. În 
alte localități, de exemplu la C.A. Rosetti, schimbul de produse pascale sfințite în 
noaptea Învierii constituie un important element de agregare comunitară și de respect 
față de bătrânii comunității. 

În contextul naşterii, pentru a treia zi sau seară se pregăteau turtele Maicii 
Domnului (foișoare) sau Turta Ursitoarelor

69
. Cu ocazia cumetriei se coceau colaci 

pentru naș și nașă, colacul de botez sau azma de pâine70
. 

Copturile rituale pentru nuntă marchează momente ceremoniale cu însemnătate 
deosebită, în care intervin credinţe magice, rituri de trecere şi inițiere: iertăciunea (doi 
colaci de brațe, mai mari), ieșirea miresei din casa părintească (colacul miresei, 
pupăza71), mersul alaiului spre biserică (jemeni

72). Pe de altă parte, colacii erau oferiți 
în dar actanților marcanți ai nunții: nași, socri, uneori și nuntașilor73

. 

Înmormântarea și pomenirea morților constituie una dintre cele mai importante 
depozitare ale credințelor arhaice și creștine legate de moarte și lumea de dincolo, 
manifestate inclusiv în pregătirea alimentelor cu rol ritual. În comunitățile românești, la 
nivel tradițional, se poate consemna o diversitate de copturi și preparate din grâu, 
învestite cu valențe psihopompe, memoriale etc.  

Coliva este un aliment ritual împărțit pentru pomenirea morților, la înmormântări 
și pomeni. Aceasta preia semnificația grâului panspermic, sămânță regeneratoare, 
simbolizând renașterea la toate nivelele vieții. În creștinism, grâului i s-a suprapus o 

imagine cristoforică, devenind simbol vegetal al Mântuitorului. După unele informații 
de teren, anumite persoane spălau grâul pentru colivă în șapte ape. Putem corela 
această uzanță cu simbolistica cifrei șapte, percepută ca simbol al duratei și legăturii cu 
Dumnezeu, al celor șapte virtuţi sau celor șapte daruri ale Sfântului Duh74

. 

Alt preparat servit ca ofrandă funerară este călăvia, întâlnită în unele sate şi sub 
numele de călăíe sau călăhie. Acest aluat ritual era pregătit şi în alte contexte, 
                                                           

69
 Ofelia Văduva (coord.), Valori identitare în Dobrogea: hrana care ne unește și desparte, 

București, 2010,  p. 84. 
70

 Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 48. 
71

 Coptură de formă dreptunghiulară, cu 4 mere și 4 crengi de busuioc în colțuri (Visterna). 
72

 Copturi care se aruncă după alaiul de nuntă, când pleacă la cununie (Visterna). 
73

 O pereche de colaci pentru fiecare familie invitată, care se dădea la masa mare (Valea 
Nucarilor); colaci mici pentru meseni (Luncavița) – Ion Ghinoiu (coord.), op. cit.,  p. 130. 

74
 Luc Benoist, Semne, simboluri și mituri, București, p. 87.  
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cotidiene sau sărbătoreşti, cu rol de pomenire, fiind împărţit de sufletul morţilor. El era 
copt şi împărţit ori de câte ori se făcea pâinea la cuptor, în special toamna75

.  

Colacii pentru înmormântare şi pomană prezintă forme, destinaţii şi roluri rituale 
bine stabilite printr-o adevărată rânduială. Colacii principali, fără de care nu se putea 
realiza ritualul îngropăciunii şi parastaselor, erau Capetele pentru biserică, al ţărânii, 
pentru trei zile sau pentru nouă zile. Capul sau Capătul era format din Colac Mare 

(însemnat cu pristornicul), alături de alţi colaci denumiţi: Aranghel/Arhanghel (decorat 

cu patru cruci din aluat – Luncavița), Prescure (în formă de cruce – Visterna, 

Cârjelari), Crucea (Peceneaga), Rotunda (Casimcea, Stejaru, Peceneaga), nouă colăcei 
mai mici etc.

76
. 

Pomul mortului era împodobit cu mere, ouă și modelări din cocă denumite 
scară, pasăre, foarfece, porumbel. Aceste ofrande erau împărţite la cimitir, uneori 
peste groapă, copiilor sau celui ce ducea acest însemn funerar. 

 

Rituri de trecere 

Prima scaldă a copilului se realiza, în general, în a treia zi de la naștere. În unele 
localități, copilul era spălat în apă obișnuită, neîncepută sau descântată, în care se 
adăugau aghiazmă, busuioc, fagure de miere, lapte, un ou, flori, o piatră sau monede. 

În alte sate, dimpotrivă, în prima scaldă se punea în apă numai busuioc. La scosul din 
mir se punea zahăr, să fie copilul dulce, sau grâu, să fie bogat77

. Ceremonialul se 

desfășura în cadrul restrâns al familiei, în prezența obligatorie a mamei și a moașei. 
În același context, se punea Masa Ursitoarelor, în faţa geamului sau la capul 

copilului, în camera unde a născut lăuza. În funcție de credințele locale și familiale, pe 
masa ursitoarelor se puteau așeza: apă, vin, țuică, pâine, colaci, un colac mare rotund 

(pe care îl lua a doua zi moașa), trei colaci mici, turta ursitoarelor (azimă cu puţină sare 
pe ea), făină (pentru a vedea urmele Ursitoarelor), făină de porumb, o sită cu mălai, 
bani (să fie copilul bogat), miere de albine, zahăr, ceapă (ca să aibă lăuza lapte), sare 

(care se păstra și se punea în apa de scăldat când era copilul bolnav), un caiet, un 
creion, pânză, ac, un pieptene, un inel, o verighetă sau cercei din aur, lumânări, daruri 
pentru moașă (șorț, săpun).  

Scalda rituală la scoaterea din mir
78, după botez, se realiza cu apă neîncepută, în 

care se pun busuioc (pentru noroc), monede de argint (curăţenie şi bogăţie), zahăr, 
miere (să fie dulce), lapte (să fie alb şi luminat), ou (să se rostogolească prin viaţă ca 

                                                           
75

 Sursă orală: Vasile Istrate (n. 1954, Neatârnarea), interviu: Al. Chiselev (2014, Tulcea). 
76

 Ofelia Văduva, op. cit., p. 88. 
77

 Sursă orală: Adriana Isif (n. 1905, Satu Nou), interviu: Steluța Pârâu (1975, Satu Nou). 
78

 Numită scalda după botez, apa de mir, scoaterea din mir, se ia mirul. 
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oul), pană (să fie uşor), nucă (dacă e băiat, să fie frumos la cap), grâu (să aibă parte de 
pâine). 

Zilele anterioare evenimentului nupţial erau dedicate pregătirilor (tăiatul anima-

lelor, adusul apei, aprinderea focului, prepararea alimentelor rituale
79, realizarea însem-

nului de nuntă80), când se manifestau rituri preponderent propiţiatorii, de iniţiere şi de 
fertilitate. Sâmbăta dinaintea nunții se organizau Mărgele, la mireasă acasă, petrecerea 
constituind un rit de separare a acesteia de categoria fetelor. 

Duminică, după cununie, tinerii erau primiți de soacra mare cu un ștergar, cu 
care aceasta îi trăgea în casă și juca cu ei în jurul mesei, în semn că sunt uniți și că 
mireasa este primită în familie81. În alte sate, soacra oferea mirilor spre degustare câte 
o jumătate din același ou, pentru a trăi împreună ca o familie unită82

.  

Luni dimineaţa după nuntă, în contextul ospățului organizat de socrii mici, se 
dovedea virginitatea tinerei căsătorite, această secvență ceremonială numindu-se vestea 

miresei sau rachiul miresei. 

Riturile funerare au cele mai bine conservate secvențe ceremoniale din re-

pertoriul evenimentelor din ciclul vieții. Ele interferează cu riturile de căsătorie83, în 
cazul funeraliilor unui tânăr necăsătorit (nelumit)84. După moarte, urma pregătirea 
decedatului pentru ultimul drum. În acest context avea loc scalda rituală, realizată de 
persoane de același sex cu decedatul, din familie sau din sat. Acesta era spălat afară, pe 
iarbă, în albie sau troacă. Scalda putea lipsi, dacă respectivul murea în două zile după 
săvârșirea Maslului, spălându-i-se doar obrazul cu agheazmă. În apă se puneau flori, 
bani, apă sfințită. În unele sate apa se tămâia de un membru al familiei85. Se spunea că 
mortul trebuie să fie curat când trece pe la vămi. 
                                                           

79
 Colacii miresei/mirelui/naşilor la români. 

80
 Bradul de nuntă se făcea de obicei sâmbătă seara, în general la mire, dar și la mireasă. El 

era împodobit cu hârtie colorată, flori, lână. Uneori el era fixat pe un par în mijlocul curții și se orna cu 
panglici, iar în vârf i se punea un colac împletit. Fetele și flăcăii scuturau bradul să prindă colacul, apoi 
făceau horă în jurul lui. Bradul era purtat spre biserică de cavalerul de onoare (diveriga, deavăr), apoi 

era adus acasă la mire și se dansa în jurul său. După hora miresei, participanții rupeau din brad și 
aruncau ramurile pe casă sau se urca întregul arbore pe casă. Din tija acestuia se făcea furcă de tors 
pentru mireasă, la un an după nuntă.  

81
 Localitatea Casimcea – Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 156.  

82
 Localitatea Peceneaga – ibidem, p. 156. 

83
 De exemplu, la Chilia Veche, în sâmbăta dinaintea nunții, viitorii miri duceau la biserică 

pomană și colivă pentru toți membrii decedați ai familiilor. Sursă orală: Georgeta Țugui (n. 1954, 
Chilia Veche), interviu: Al. Chiselev (2015, Isaccea). 

84
 Este vorba despre așa-numita „nuntă a mortului”, manifestată prin performarea unor 

cântece de nuntă, prin îmbrăcarea mortului în mire sau mireasă, prin apariția bradului de înmormântare 
ca mire sau mireasă postumă. La Florești, dacă decedatul era necăsătorit, la casa lui veneau lăutarii 
satului și după câteva melodii de jale, continuau cu un cântec de nuntă – Ioan Corleancă, Monografia 

comunei Horia (Ortachioi – Regina Maria) din Județul Tulcea, Tulcea, 2007, p. 237.  
85

 Localitatea Peceneaga – Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 184. 
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În satele româneşti acum se modela toiagul
86

, din lumânări puse cap la cap, de 
lungimea decedatului. Acestea se lipeau şi se puneau pe o farfurie în formă de colac 
sau spirală. El era aprins, pentru a-i lumina drumul la vămi87. Toiagul se aşeza în 
coșciug (pe pieptul mortului ori pe icoana care se așează pe pieptul mortului) sau în 
camera decedatului. Momentul aprinderii acestuia diferea de la sat la sat: după scaldă; 
înaintea slujbei de înmormântare; în timpul slujbei de înmormântare sau în anumite 
momente cheie (Stâlpii, prohodul)88; după slujba de înmormântare89

. 

Secvenţele rituale dinaintea înmormântării sunt legate de pregătirea colivei, 
acoperirea oglinzilor sau jocurile de priveghi. Momentul scoaterii mortului din casă era 
dublat de gesturi rituale sau ceremoniale, având ca scop, de cele mai multe ori, 

împiedicarea unei noi morți în acea gospodărie. Mortul ieșea întotdeauna cu picioarele 
înainte. Atunci se spărgea o cană, o oală sau un castron din lut de prag, ca să nu mai 
moară repede cineva din casă90. Același gest era interpretat la Visterna ca necesar 

pentru a nu pleca norocul din casă91
. De asemenea, se punea podul sau puntea, peste 

care trecea sicriul. La Luncavița se așezau peste prag pe un țol o cană, o strachină și 
pomul, pentru ca sicriul să fie trecut peste acestea când cei ce-l poartă îl scot din casă. 
Acestea erau date de pomană. La Peceneaga, coșciugul se așeza în curte pe două 
scaune, iar sub ele se punea o țoală din lână și o pernă care se dădeau de pomană unui 
străin92. În unele sate, la scoaterea din casă, coșciugul se trângea de trei ori de prag

93
. 

În localitatea C.A. Rosetti, dacă omul murea departe de locul de origine, în momentul 
în care acesta era adus în sat, tot drumul se stropea cu apă, înaintea mortului. Bătrânii 
spuneau că drumul decedatului va fi lin ca apa și că prin practicarea acestui gest ritual 

nu va dispărea mana grădinilor pe care alaiul funebru ar fi întâlnit-o în cale94
.  

 

Tradiții calendaristice 

Calendarul sărbătorilor de peste an se structurează în două cicluri de mare 
importanță ceremonială: cel al sărbătorilor de iarnă și cel pascal. 
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 Localitățile C.A. Rosetti, Niculițel, Luncavița, Valea Nucarilor, Visterna. 
87

 Localitatea Peceneaga – Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 191.  
88

 La Casimcea se aprinde în casă cât citește preotul Stâlpii și la biserică, când îl prohodește, 
iar la Chilia Veche stă aprins tot timpul slujbei. La Peceneaga, toaigul se aprinde cât îi citește preotul 
Stâlpii. Se aprinde la biserică, se taie apoi din el două bucățele din care se face o cruce care se lasă pe 
pieptul mortului – ibidem, p. 192-193. 

89
 La Casimcea se tămâiază cu el patruzeci de zile la mormânt. La Luncaviţa şi C.A. Rosetti 

el ardea timp de trei zile pe locul unde a murit persoana – ibidem, p. 193. 
90

 Sursă orală: Gherghina Păcuraru (n. 1922), interviu: Steluța Pârâu (1994, Alba).  
91

 Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 203.  
92

 Ibidem, p. 204. 
93

 Localitatea Visterna – ibidem, p. 205. 
94

 Sursă orală: Valentina Rahău (n. 1963, Letea), interviu: Al. Chiselev (2015, C.A. Rosetti). 



 

64 

 

Sfântul Nicolae este considerată o sărbătoare a pescarilor, a morarilor și con-

stituia momentul formării cetelor de colindători. În această zi se puneau crenguțe de 
măr în apă, pentru a înflori până de Anul Nou și a servi ca recuzită ceremonială sub 
forma sorcovei. În unele sate acest moment constituia începutul unei practici divina-

torii. De exemplu, la Parcheș, copilul a cărui ramură înflorea prima până de Anul Nou 
era considerat norocos în anul următor95

. 

Ajunul Crăciunului prefațează marea sărbătoare, fiind marcat de tabuuri alimen-

tare, de performarea unor practici și gesturi ritualice divinatorii, propițiatoare sau legate 
de cultul morților. În ajun de Crăciun sau de Anul Nou se făcea calendarul din foi de 
ceapă, pentru a afla succesiunea lunilor ploioase și secetoase ale anului care urma. 
Interpretarea se realiza în dimineaţa Crăciunului sau de Sfântul Vasile, estimându-se 

totodată şi cantităţile de precipitaţii lunare. Perioada Crăciunului constituia un moment 
prielnic performării unor acte magice augurale

96, propițiatorii sau divinatorii97
. Cultul 

morților este o altă componentă în structura sărbătorii, decodi-ficabilă în coacerea și 
oferirea colăceilor de împărțeală. 

În perioada sărbătorilor de iarnă erau sărbătorite și cinstite moașele satului. Pe-

rioada acestor petreceri, prin care se exprima recunoștința pentru femeile care au ajutat 
mamele la naștere, varia: de Anul Nou (Iulia), a doua zi după Anul Nou (Casimcea, 
Peceneaga). În localitatea Iulia, tinerele mame se duceau la moașă cu plocon de Anul 

Nou. Se organizau petreceri la care participau copiii moșiți. În acest context avea loc 

datul copiilor de grindă. Moașa îi punea un colac cu bani, o batistă și copilul era ridicat 
la grindă98

.  

Un act răspândit în numeroase localități cu români este cel al încuratului cailor 
de Bobotează, nu înainte ca aceștia să fie stropiți cu agheazmă mare de către preot, gest 
cu rol profilactic și apotropaic. 

În duminica Lăsatului Secului pentru postul pascal se organizau Olăriile, focuri 

pregătite și aprinse pe dealuri de grupurile de flăcăi, create pe baza vârstei, rudeniei, 
prieteniei sau vecinătății. Aceștia aprindeau Olăriile, dar și Amăgelile pe dealuri, 
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 Sursă orală: Niculae Graur (n. 1973, Parcheș), interviu: Al. Chiselev (2015, Tulcea). 
96

 Ne referim aici la actele verbale și gestuale de tipul colindelor. Repertoriul colindelor 

românești dobrogene este bogat, întâlnindu-se 169 din cele 193 de tipuri din indicele Brătulescu, la 
care se adaugă nouă tipuri inedite: al dulfului, urmărirea cerbului în curtea fetei de măritat, judecata fiului 
în mijlocul mării, hora de îngeri, flăcăul cu oaste, voinicul trecând Dunărea, cel dalb de-mpărat, voinicul 
împăcând pe cei doi domni, Maica căutându-și Fiul răpit de Iuda – Gheorghe C. Mihalcea, Poezia 

colindelor, imagine a vechii culturi românești, rezumatul tezei de doctorat, București, 1983, p. 8. 
97

 Dintre prevestirile divinatorii meteorologice amintim aflarea puterii iernii în splina porcului. 
Porcul era tăiat în trecut cât mai aproape de Crăciun, în unele sate chiar în ziua Crăciunului. În acel 
moment se examina forma splinei. Dacă era îngustă la cap şi groasă la capăt, atunci urma o iarnă grea.  

98
 Sursă orală: Maria Tunaru (n. 1940, Iulia), interviu: Steluța Pârâu (1989, Iulia).  
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existând o competiție indirectă între tineri, legată de cea mai lungă perioadă de ardere a 
focurilor. 

De Florii se sfințea salcia și se performau unele practici cu caracter divinatoriu și 
de legare a unor legături simbolice, între fete (însurățirea sau prinderea în goghii). 

Salcia sfințită era pusă apoi la poartă sau în casă la icoană99
. 

Joia Mare era o zi dedicată cultului morților, existând credința că în această zi 
sufletele celor trecuți în lumea de dincolo revin alături de cei ai casei pentru a petrece 
sărbătorile, urmând a se întoarce în ceruri la Rusalii. Pentru a se încălzi blajinii, se 

aprindeau focuri în curte, grădină sau pe stradă100
. 

Paștele reprezintă o celebrare a Învierii Mântuitorului și, prin extensie, a rege-

nerării naturii. Momentul central îl constituie participarea la slujba de Înviere, aducerea 
luminii acasă și sfințirea alimentelor rituale și a altor tipuri de ofrande, bune de leac 
(busuioc, sare, unt). În unele sate se obișnuia aprinderea focurilor în apropierea bise-

ricii sau cimitirului, când preotul spunea „Hristos a Înviat!”. Se ardeau porţile, bărcile 
vechi, scopul obiceiului fiind purificator, dar și pentru a elimina fizic unele elemente 

lemnoase nefolositoare. Uneori se trăgeau și focuri de armă101
. 

Românii au avut o locuire permanentă în acest teritoriu (prin prezența așa-

numiților dicieni), de-a lungul timpului existând infuzii de transilvăneni, moldo-

veni, munteni, dar și de români, aromâni și meglenoromâni stabiliți anterior din 
Cadrilater, în urma transhumanței, împroprietăririlor veteranilor de război și însură-

țeilor sau a proceselor de colonizare. Din acest motiv, românismul din Dobrogea 
constituie un fenomen complex de sinteză și exprimare a diferențelor, decodificat 

în etnonime, obiceiuri, alimentație ș.a. 
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 Ion Ghinoiu (coord.), op. cit., p. 294.  
100

 Alexandru Chiselev, Magia la românii și ucrainenii din nordul Dobrogei, Cluj-Napoca, 

2016, p. 153-154. 
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 Ibidem, p. 155. 
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Summary 

This article presents some essential aspects for understanding the Romanian commu-

nity of Northern Dobruja. The historical evolution reveals the existence of a real 

synthesis of the Romanian element, as it is possible to talk about the permanence of 

habitation in this region (dicieni – the autochthonous Romanians), on the one hand, 

and about constant inflows of Romanian populations (shepherds from Transylvania, 

farmers from Wallachia, Moldavia and Southern Bessarabia etc.), on the other.  

We have brought together elements related to the rural habitat, architecture, traditi-

onal clothing, gastronomy, calendar and life-cycle traditions. Romanians live in locali-

ties belonging to the types of plain or plain-hill villages and pertaining to the following 

micro-areas: Danube Delta and Danube Meadow, Babadag Plateau, Casimcea 

Plateau, Tulcea Hills and Măcin Mountains. Under these different oro-graphic condi-

tions, a variety of shapes and textures of villages are highlighted. The main occupa-

tions of the Romanians from this area were agriculture (especially cereal crops) and 

animal husbandry. Secondary occupations (viticulture, fishing, hunting and bee-

keeping) were occasionally practiced in all the localities of the investigated area. All 

types of traditions and alimentations can be correlated with the ecological condi-tions 

of the populations. So, we can highlight the agro-pastoral rites and a diet based on 

cereals, dairy and sometimes meat. Also, the folk costume used by Romanians from 

Dobruja is typical for the Danube Plain, both in terms of cutting and ornamentation; it 

is based on the stylization of the elements seen in nature or of the images with symbolic 

content. 

 

Keywords:  

Architecture, alimentation, crafts, folk costume, rites of passage, traditions. 
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Conservarea bisericilor de lemn cu plan treflat  

din zona Moldovei – conservarea unor realităţi politice  
din secolul al XIV-lea 
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Interesul pentru monumente ca dovezi de identitate culturală, ca mărturii ale 
istoriei și artei unui popor, este relativ recent. Expresiei „restaurarea monumentelor” i 
se asociază tot mai mult fenomenul de turism cultural1

. Chiar diluat, conceptul de 

monument – mărturie a identității cultural-istorice a unei comunități – a existat în 
conștiința colectivă într-un zgomot de fond al subconștientului comunitar. Astfel că 
biserica, într-un complex mesaj eshatologic al spațiului liturgic creștin, include și 
cimitirul în mijlocul căruia există. Realitățile artistice ale parcursului creație – mântuire 
– veșnicie sunt puse în Moldova medievală „sub semnul Biruinței lui Hristos asupra 
morții care justifică și adună în jurul său tot ceea ce consideră a fi biruință a Maicii 
Domnului, a îngerilor, a Sfinților sau chiar a cititorilor”2

.
 

S-a demonstrat, prin cercetări arheologice, că în ceea ce privește construcțiile 
bisericești, existau în Moldova începutului de secol XIV unele tradiții constructive 
exprimate în arhitectura bisericilor de lemn. În a doua jumătate a secolului s-a 

dezvoltat o atmosferă culturală ce a favorizat apariția unor biserici de zid la care s-au 

folosit soluții arhitectonice și decorative influențate de medii artistice bizantine, 
sârbești și gotice. Un exemplu al acestei evoluții este biserica Sfântul Nicolae din 
Rădăuți, unde săpăturile arheologice au demonstrat existența în interiorul actualului 
monument a unui edificiu bisericesc anterior, construit din lemn. Datarea construcției 
din lemn cel târziu în deceniul al doilea al secolului al XIV-lea precizează funcția sa de 
capelă a unei reședințe aparținând unui reprezentant de frunte al feudalității locale și 
atribuie biserica de zid perioadei lui Petru I Mușat, 1375-1391. Descoperind mor-

mintele atribuite lui Bogdan și Laţcu, cercetările arheologice propun următoarea 

                                                           
1
 Oliviu Boldura, Pictura murală din Nordul Moldovei. Modificări estetice şi restaurare, 

București, 2013, p. 9. 
2
 Gabriel Herea, Mesajul eshatologic al spaţiului liturgic creştin. Arhitectura şi icoana în 

Moldova secolelor XV-XVI, Suceava, 2013, p. 9-10, 124. 
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concluzie: anterior descălecatului în Moldova existau biserici de lemn; în perioada de 
consolidare a statului, domnii nu au reușit să susțină o campanie de construcții ecle-

ziale din piatră, ci au preferat să utilizeze edificii deja existente, lucru care a funcționat 
până la Petru I Mușat. 

În aceeaşi perioadă (începutul secolului al XIV-lea), dar mai evident în timpul 
lui Petru I Mușat, în Moldova a fost utilizat un plan arhitectonic uzual în Serbia în 
secolul al XIV-lea și foarte rar întâlnit în Bizanț: triconcul. În legătură cu apariția 
acestui tip de biserică la est de Carpați, academicianul Răzvan Teodorescu atrage 
atenția asupra faptului că în ultimul sfert al secolului al XIV-lea, Moldova se afla în 
conflict cu Patriarhia ecumenică din Constantinopol din cauza nerecunoașterii de către 

aceasta din urmă a episcopilor moldoveni Iosif și Meletie. Același tip de conflict exista 
în acea perioadă și între Patriarhia Ecumenică și Patriarhia Sârbă de la Peci, prin 
urmare, în virtutea unui dinamism diplomatic vizibil în alte conjuncturi istorice, dar 

doar intuit în cazul de față, Răzvan Teodorescu sugerează existența unor posibile și 
total neștiute contacte în sfera spirituală, între voievodul mușatin al Moldovei și 
Mitropolia de Suceava pe de o parte și Serbia Lazarevicilor și Patriarhul de Peci, pe de 

alta. De menționat aici și cazul bisericii de lemn a lui Dragoș-Vodă, din localitatea 
Putna, cu plan trilobat, presupus a fi adusă din localitatea Volovăţ, la porunca lui 
Ştefan cel Mare, care are partea de răsărit (altarul) datată ca fiind din secolul al XV-lea, 

dar la care datarea recentă prin metoda dendrocronologică de către cercetătorii 
Universităţii din Lund, Suedia, arată tăierea arborilor între 1345-1346

3
. 

Biserica moldovenească de lemn, cu abside laterale (87 din 148, secolul al 
XVIII-lea), pătrunde în Transilvania prin pasul Tulgheş, din Valea Bistriţei moldo-

veneşti, dar şi în Muntenia, planul trilobat fiind prezent și aici, la câteva exemplare 
izolate

4
. 

 

Istoricul bisericii din Oșești 
Actuala biserică din lemn (cod: VS-II-m-B-06865), după cum rezultă din pisa-

nia în lemn de deasupra intrării, a fost terminată la 2 iunie 1815, de către meșterul 
Chirilă Pâclă, venit din Basarabia în anul 1812. Se presupune că la construcţia bisericii 
s-au folosit bârnele stejarilor de pe actualul loc al bisericii, încheiate în clește. Înaintea 
acestui lăcaș a mai existat o biserică de nuiele: în 1772, la Oşeşti era menționat un 
preot; din catagrafia din anul 1809 s-a consemnat că biserica avea hramul Sfinții 
                                                           

3
 Stelian Onica, Merișor Dominte, Aspecte ale stării de conservare a iconostasului din biserica 

de lemn „Dragoș Vodă” din comuna Putna – jud. Suceava, în Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, 

Aurica Ichim, Sorin Iftimi (coord.), Monumentul – Tradiție și viitor, Iași, 2010, p. 656. 
4
 Ioana Cristache-Panait, Titu Elian, Bisericile de lemn din Moldova, în „Buletinul Monumen-

telor Istorice”, anul XLI, nr. 2, București, 1972. 
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Voievozi și ca slujbași pe Dimitrie, feciorul părintelui Toma, și pe diaconul Gheorghe 

Petrișor. La începutul secolului XX, în Marele Dicționar al României era consemnată 
la Oșești o biserică făcută la 1822-1826 de către obştea locuitorilor. Tot aici sunt 
consemnate următoarele în legătură cu așezarea satului Oșești: „în vechime nu a fost 

unde este astăzi ci pe dealul Ţintirimului, care este cam spre nord de satul Oșești 
actual. Acolo avea și o biserică cu cimitirul ei, din care cauză oamenii numesc acel 
deal Dealul Ţintirimului. Locuitorii s-au strămutat de pe acel deal din cauza năvălirilor 
tătarilor, retrăgându-se de pe acest loc unde erau adăpostiți de pădurile seculare ce se 
aflau pe atunci aici. Strămutarea s-a făcut pe la finele secolului al XIV-lea”5

. Deducem 

că odată cu mutarea satului a fost mutată și biserica, astfel că biserica de la 1815 a fost 

ridicată pe locul celei din nuiele și nu pe locul stejarilor din care s-a făcut biserica. 
Tuscanu Aurel, în rezumatul tezei sale de doctorat, „Bisericile de lemn din Podișul 
Bârladului” pomenește de un Chirilă Pâslă, meșter venit din Basarabia în 1811, care a 
ridicat biserica cu hramul Sf. Voievozi din Pogana, în 1812. 

Biserica din Oșești se înscrie în categoria celor cu planul trilobat, cu absidele 

laterale pentagonale, ca și absida decroșată a altarului. În fața intrării, pe latura de sud a 

pronaosului, a existat un pridvor deschis (închis cu ocazia reparației din 1881, când a 
fost construit deasupra turnul-clopotniță), cu stâlpi decorați în tăietură și crestați. Pereții 
exteriori au fost acoperiți cu scândură în două registre despărțite de brâul median în 
formă de funie. De sub streașina largă a acoperișului se văd console simple și căpriori, 
iar acoperișul inițial din șindrilă a fost înlocuit cu tablă. 

Reparațiile locașului au fost făcute în anii 1837, 1881, 1912, 1925, 1957 și 
1965. În anul 1912 a fost acoperită cu tablă, iar în anul 1925 a fost căptușită cu 
cherestea de brad. În 1957 s-a consolidat temelia, s-a turnat trotuar în jurul bisericii, a 
fost „spălată” catapeteasma și s-a făcut o nouă clopotniță. În 1965 a fost acoperită cu 
tablă zincată pe cheltuiala enoriașilor și cu ajutorul dat de Episcopia Romanului și 
Hușilor6

. 

Ancadramentul ușii de intrare, decorat cu motivul vrejului, pornind din câte o 
vază de la bază, continuă pe bârna transversală de deasupra intrării, întâlnindu-se cu 

cele două animale afrontate, de o parte și de alta a pisaniei: „S-au făcut acest sfînt lăcaș 
cu mila lui Dumnezeu. 2 iunie 1815”. 

Pronaosul este despărțit de naos prin patru stâlpi decorați cu motivul lalelei, 
uniți în partea superioară prin arcade. Bolţile pronaosului și naosului au bazele octogo-

                                                           
5
 George Ioan Lahovari, C.I. Brătianu, Grigore Tocilescu, Marele Dicționar Geografic al 

României, vol. IV, București, 1901, p. 615-616. 
6
 Cezar Diaconu, Istoricul bisericii „Sfinții Voievozi”, Oşeşti, 1965. 
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nale, în felii, delimitate de nervuri, intersectate în vârf sub formă de disc, prinse de 
acesta „în lambă”. 

Biserica avea în inventar obiecte de cult de o valoare ritualică, istorică și 
artistică deosebită, precum și obiecte de valoare istorico-documentară, ce se găsesc în 
acest moment în custodia Muzeului Eparhial al Episcopiei Huşilor. 

Iconostasul, cu o lățime de 6 m și înălțime de 3,90 m până la baza crucii, bază 
ce coincide cu începutul cupolei, este format din icoane provenind din mai multe 

momente istorice. Registrele, șase la număr, sunt: icoane de poală, împărătești, 
prăznicare, sfinți apostoli și sfinți prooroci, pe care sunt așezate crucea cu moleniile 
respective. Ușile diaconești sunt o realizare artistică recentă, probabil de la ultima 
renovare, din 1965, sau de la cea din anul 1957, când a fost consemnată spălarea 
catapetesmei. Icoanele împărătești se disting sensibil stilistic de restul iconostasului. 

Două dintre ele, icoana Maicii Domnului și icoana hramului au fost donate în anul 
1837 (26 iunie), de către Enache Maxim. Moleniile și Crucea din ultimul registru, ca și 
elementele de capăt de registru (stele/serafimi/lună și soare), sculptura acestora, sunt 
atipice, neregăsindu-se în restul iconostasului. Analiza stilistică a picturii este greu de 
realizat, o mare parte a picturii de pe Cruce, de pe molenia cu Maica Domnului și cea 
cu Sf. Ioan lipsind, iar restul fiind îmbrunat. Prezența elementelor de final de registru, 
dispuse simetric față de axul central al iconostasului ce coincide cu deschiderea ușilor 
împărătești (vârfurile de colonete din dreptul icoanei Deisis și Mahrama Veronicăi, dar 
și din locul crucii stelate de pe ușa împărătească, stelele-serafimi de lângă molenii) 
arată că iconostasul a suferit mai multe montări/demontări. Dacă nu din alte biserici, 
atunci chiar din biserica satului strămutată, s-a desfăcut iconostasul cu prilejul unor 
lucrări de anvergură, precum dublarea pereților cu scândură sau schimbarea șindrilei cu 
tablă. Mobilitatea deosebită a acestui iconostas este explicată dacă privim verso-ul. 

Astfel, se constată gruparea elementelor din registre în casete. Zonele de îmbinare sunt 
mascate prin prezența unor elemente decorative (colonete, rame). Informații despre o 
posibilă danie sau strămutare nu există. 

Pentru arta barocă moldovenească, catapeteasma restaurată la mijlocul secolu-

lui al XX-lea reprezintă o adaptare a stilului la condițiile mediului rural moldovenesc. 
Policromia altarului este simplă, dar armonizată pe toate cele șase registre, cu 

rame neîncărcate, frunze de acant simple ca formă, realizate în altorelief între registrele 
apostolilor și proorocilor sau sculptate la cruce și molenii, dar și la ușile împărătești. 
Stâlpii marmoraţi, având capiteluri sculptate cu motive vegetale, se intercalează cu 
vrejuri sinuoase cu boboci de floare și frunze de acant, frunze mici grupate ce imită 
palmetele sau „stâlpi” verticali alcătuiți din motive florale stilizate. 
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Frizele sculptate au motive ornamentale simple, geometrice și vegetale. Sub 
icoanele împărătești acestea sunt poleite cu foiță de argint, protejată de o glazură vernil 
verde. Degradările sunt accentuate de condițiile de microclimat, dar și de intervențiile 
necorespunzătoare suferite în timp. Urme ale atacului insectelor xilofage (orificii de 

eclozare) se observă cel mai bine la baza altarului și pe unele frize din structura 
altarului. Fragilizarea lemnului în toată desfășurarea sa este semnificativă, acesta 
suferind modificări în aspect și rezistență mecanică, în unele locuri având aspect 
buretos, în secțiunea elementelor rupte. Din cauza acestui atac xilofag și a unor șocuri 
mecanice, unele elemente sculptate s-au desprins. 

Pentru a masca uzura policromiei, lacunele superficiale sau profunde ale 

stratului de preparație, s-a recurs la peliculizarea cu bronz a elementelor sculptate. 

Intervenția cu bronz se observă peste tot ce înseamnă sculptură (stratul de bronz este 
destul de subțire și nu se extinde la toate registrele). Chiar dacă a fost cu un caracter 
intenționat de înfrumusețare, a agravat procesul de degradare deja existent. 

Diversele șocuri mecanice și intervențiile necorespunzătoare asupra policro-

miei au favorizat desprinderea în timp a unor elemente decorative originale. Cele mai 
evidente sunt la întâlnirea dintre registrele I-III cu registrele IV-V. Casetele registrelor 

apostolilor și proorocilor, dar și stâlpii prezintă o aplecare în față, spre naos, de 10 

grade față de verticală. Crucea și moleniile au o aplecare mai mare, de 15-20
 
de grade. 

Aceste mișcări duc la schimbarea centrului de greutate din întreaga structură, cu o mai 
mare solicitare mecanică a unor părți din ea. Fluctuațiile condițiilor de mediu au repre-

zentat factori determinanți pentru agravarea stării de conservare a altarului. Lipsa 

ventilației și creșterea încărcăturii microbiologice a aerului au dus la pierderea proprie-

tăților adezive ale cleiului folosit la îmbinările elementelor componente ale decorațiilor 
sculptate, dar și a cleiului folosit în gesso-ul policromiei, provocând nenumărate 
desprinderi. 

Praful și murdăria aderentă se datorează unei precare întrețineri a curățeniei, 
dar și neatenției în utilizarea unor materiale grase (ceară, ulei) în spațiul de restaurat. 

Verso-ul, pe toată înălțimea sa, incluzând și grinzile care îl susțin, e vopsit cu o 
vopsea albă, alchidică. Sistemul de susținere al altarului este vizibil, dată fiind ampla-

sarea lui. Ușile de acces diaconești, de dată recentă, creează șocuri mecanice în în-

treaga structură, din cauza mișcărilor dimensionale ale lemnului aflat sub influența 
umidității, dar și a sistemului de prindere (balamale). 

Microclimatul, în care factorii fizico-chimici și biologici au conlucrat cu 
factorul uman prin intervenții necorespunzătoare, a determinat în special degradarea 

suportului, antrenând și preparația policromiei. 
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Prezentarea stării de conservare a iconostasului, a suprafețelor și pro-

centul degradărilor existente evaluat din totalul acestuia 

Iconostasul are următoarele suprafețe: 
- suprafața panoului de lemn policrom: 28,47 mp; 

- suprafața pictată: 11,80 mp; 

- verso: 27,00 mp. 
 

Degradările și suprafețele afectate la nivelul verso-ului altarului (27,00 mp): 

- atac xilofag 100 % (27,00 mp); 

   - lacune profunde 14 % (3,78 mp); 

- fisuri, fracturi și desprinderi/deplasări ale blaturilor la îmbinări 28% (4,56 mp); 

- intervenții ulterioare necorespunzătoare 100 % (27,00 mp); 

- lemn fragilizat 25 % (6,75 mp); 

- refaceri necorespunzătoare 10 % (2,70 mp). 
 

Degradări ale policromiei (28,47 mp): 

- atac al insectelor xilofage 100 % (28,47 mp); 

- murdărie ancrasată, aderentă, vopsiri 100 % (28,47 mp); 

- desprinderi oarbe și în acoperiș 23 % (6,55 mp); 

- elemente lipsă din ornamentul policromiei 12 % (3,42 mp);  

- abraziuni și zgârieturi 28 % (7,97 mp). 
 

Degradări ale stratului pictural (11,80 mp): 

- desprinderi oarbe 25 % (2,95 mp); 

- lacune în stratul pictural 20 % (2,36 mp); 

- pete de vopsea, var de tencuială 7 % (0,83 mp); 

- verni îmbrunat 100 % (11,80 mp); 

- murdărie aderentă 100 % (11,80 mp); 

- abraziuni cu pierderi ale stratului pictural și ale foiței de aur 13 % (1,53 mp); 

- fisuri, fracturi 32 % (3,77 mp); 

- intervenţii necorespunzătoare 10 % (1,18 mp). 
 

Metodologia intervenției: 
- Demontarea completă a casetelor de lemn, până la nivelul icoanelor împără-

tești, registrul fiind îngropat în solee; 
- Îndepărtarea altarului și a pieselor ce s-au desprins din interiorul cu o umidi-

tate relativă (UR) crescută; 
- Investigațiile biologice și fizico-chimice cu privire la tipurile de degradări și 

suport, policromie, strat pictural; 
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- Consolidarea profilactică a policromiei a stratului pictural și a suportului; 
- Completarea lacunelor, izolarea, reintegrarea, vernisarea lor; 

- Remontarea catapetesmei. 

Înaintea demontării altarului, a elementelor sculptate ale acestuia, sunt necesare 

operațiuni de desprăfuiri, dar și consolidări preventive in situ, în zonele cu risc. 
Consolidarea definitivă și intervențiile la suport se vor efectua după demontarea 
elementelor din altar. Fragilitatea suporturilor de la nivelul registrelor inferioare 

impune consolidarea lor prin impregnare cu o soluție de paraloid B72. Tratamentul de 

stopare a atacului insectelor xilofage se va face la toate elementele componente ale 

altarului (suport, policromie, elemente de structură) prin injectare și pensulare, 
monitorizând periodic (săptămânal) suportul tratat. După desprăfuirile in situ, curățirea 
verso-ului se va face prin metode fizico-chimice cu substanțe stabilite în urma testelor 
de solubilitate. Elementele sculptate mobile se vor remonta la finalul intervențiilor de 
restaurare. 

Toate suprafețele policromiei vor fi desprăfuite prin aspirare locală. Se vor 
îndepărta straturile de bronz și murdăria aderentă, cu evidențierea policromiei și a 
stratului de preparație, originale, cu substanțele stabilite în urma testelor de solubilitate. 

La policromie este necesară înlăturarea chituirilor din material incompatibil cu ori-
ginalul. Elementele componente se vor consolida și reîmbina folosind cepuri și tacheţi 
de îmbinare, chituri compatibile pe bază de clei de oase în combinație cu rumeguș și 
câlți. Pentru îndepărtarea murdăriei aderente se vor folosi amestecuri de solvenți 
chimici, în diverse concentrații. Consolidarea zonelor cu fisuri și desprinderi se va face 
prin reîmbinarea elementelor componente cu soluție de clei de iepure, cu folosirea de 

tacheţi și cepuri de îmbinare. Consolidarea desprinderilor „oarbe” se va realiza cu o 
soluție de clei de pește și praf de cretă, prin injectare și consolidarea desprinderilor „în 
acoperiș” ale policromiei. Elementele sculptate care lipsesc se vor sculpta din nou, iar 

după integrarea lor în ansamblu prin fixare, vor avea aplicate straturile de preparație 
pentru policromie. 

Chituirea lacunelor – lacunele profunde se vor completa cu un chit din rumeguș 
și clei de iepure până sub nivelul stratului suport original; lacunele superficiale se vor 

completa prin aplicarea unui chit dintr-un amestec de praf de cretă și clei de pește. 
Finisarea chiturilor se face prin metode fizice, utilizându-se, după caz, hârtii abrazive 
cu granulații fine și/sau bisturiul. 

Este necesară integrarea cromatică a chiturilor de pe elementele ornamentale 
păstrate, în culori de apă (acuarelă) prin tratteggio sau rittocco, urmărind imitarea 
tonului și volumetriei din jur, pentru a se armoniza cu ansamblul. Aspectele menționate 
mai sus vor fi precizate în concluziile comisiilor care se vor întruni în acest scop. 
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Desprinderile stratului pictural impun mai întâi operația de consolidare a 
acestuia. Intervenția se va efectua în funcție de zona de consolidare și de gravitatea 
degradării. Consolidarea preventivă se va face in situ, iar după eventualele consolidări 
ale suportului, unde este necesar, stratul pictural se va consolida definitiv. Consolidarea 

panourilor ce compun suportul se va face prin reîmbinare, după cazuistica întâlnită. 
Suportul prezintă urme ale atacului insectelor xilofage, orificiile de eclozare fiind 
prezente și pe suprafața stratului pictural. Tratamentul contra atacului insectelor 
xilofage se va face cu o soluție de Per-Xil aplicată prin injectare și pensulare asupra 
suportului. 

Stratul pictural prezintă murdărie aderentă și ancrasată, de aceea se impune 
operația de curățire integrală. După curățirea stratului pictural, chituirea se poate face 
în funcție de lacunele profunde sau superficiale; vor fi aplicate straturi succesive. După 
finisarea chiturilor, se impune integrarea cromatică în tehnica velatură în culori de 
verni, în tonul necesar pentru a da unitate imaginii. Suprafața va fi apoi vernisată 
pentru a proteja atât integrarea cromatică, cât și stratul pictural în întregime. 

Metodologia prezentată mai sus va asigura stoparea degradărilor existente – 

dinamice – consolidarea suportului și asigurarea unității estetice a ansamblului.  

Concluzii 

„Biserica de lemn este locul de interferență al artei culte cu arta populară și 
reprezintă din acest punct de vedere o sinteză a spiritualității medievale românești. Aici 
sunt adăpostite minunatele icoane pictate pe lemn și pe pânză, mobilierul cu splendida 
decorație încrustată, cartea veche românească și un bogat inventar de cult. Ambiantul 

acestuia este completat de decorul interiorului, asemănător cu cel al casei țărănești. 
Mobilierul tradițional din lemn, textilele de interior, pictura și sculptura se întâlnesc 
aici ca într-o adevărată expoziție”7

. 

Despre adevărurile de metodă și de fond, cuprinse în cuvintele lui N. Iorga, 
cercetarea bisericilor de lemn din Moldova – și prin extensie din toate regiunile țării – 

poate aduce temeinice confirmări: „Căci momentul istoric cuprinde în sine mai multe 
lucruri: un meșteșug de a clădi care nu se mai obișnuiește, o frumusețe care nu se mai 
poate îndeplini, și, pe lângă acestea, o sumă mai mare sau mai mică de amintiri, ceva 
din viața oamenilor care s-au strecurat rugându-se, luptând, trăind între acele ziduri sau 
între pereții aceia”. 

 

                                                           
7
 Dorinel Ichim, Monumente de arhitectură populară de lemn din Judeţul Bacău. Bisericile de 

lemn, Huși, 1984, p. 19. 
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Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți, unde săpăturile arheologice au demonstrat existența  
în interiorul actualului monument a unui edificiu bisericesc anterior, construit din lemn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biserica de lemn a lui Dragoş-Vodă, din localitatea Putna, cu plan trilobat,  

presupus a fi adusă din localitatea Volovăţ, la porunca lui Ştefan cel Mare 
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Biserica „Sf. Voievozi” Oșești, judeţul Vaslui (cod: VS-II-m-B-06865) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iconostasul bisericii din Oşeşti, județul Vaslui 
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Summary 

This article offers an extra-historical argument for preserving and restoring wooden 

churches in particular those with a trefoil plan. These fourteenth century monuments, 

preserving some political messages not fully understood, such as the Bogdana Church 

in Rădăuţi, Dragoș Vodăʼs Church from Putna, are compared with the Church of 
Oşești, Vaslui County. In the case of the Oşești Church, the loss of historical sources 

led to local historical inadvertences. 

 

Keywords:  

Wooden churches, trefoil plan, Oșești (Vaslui), Serbia, restoring. 
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Determinarea factorilor de microclimat –  

Palatul de la Ruginoasa 

 

Elena Maftei 

 

 

 

 

 

Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa este deținătorul 
unui patrimoniu care cuprinde documente și obiecte semnificative, unele chiar cu refe-

rire la actul Unirii Principatelor din anul 1859 sau care au aparținut familiei domni-
torului Alexandru Ioan Cuza. 

Patrimoniul include și obiecte aflate în custodie, fiind astfel diversificat, de o 
mare valoare artistică, istorică, documentară, incluzând cărți, documente, acte, banc-

note, numismatică-medalii, monede, fotografii, picturi, sculpturi, tapiserii, covoare, 

obiecte din argint, sticlă, cristal, porțelan, ceasuri, oglinzi. Ponderea cea mai mare o re-

prezintă obiectele cu structură din lemn (mobilierul). 

Datorită acestei varietăți de obiecte și materiale, conservarea patrimoniului 
expozițional al muzeului necesită o atenție sporită în scopul asigurării unui microclimat 

stabil pentru toate tipurile morfologice expuse sau depozitate. 

Activitatea permanentă și constantă a conservatorului este de a monitoriza 
factorii de microclimat care pot influența direct starea de conservare a obiectelor; prin 
interpretarea datelor se pot lua anumite măsuri în scopul reducerii ratelor proceselor 
chimice. 

                        

Repere istorice 

Clădirea actuală în care se află Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” din 
Ruginoasa a fost construită la 1811, de către vistiernicul Săndulache Sturdza; 

În perioada 1850-1855, fiul lui Săndulache, logofătul Costache Sturdza, a 
reconstruit palatul adoptând stilul neogotic. Reședința de la Ruginoasa a fost ipotecată 
la Banca Națională a Moldovei pentru suma de 60.000 de galbeni; 

La 13 ianuarie 1862, cu prețul de 52.000 de galbeni, domnitorul Alexandru 

Ioan Cuza a cumpărat moșia Ruginoasa, doamna Elena Cuza ocupându-se de reamena-

jarea noii reședințe domnești; 
Între anii 1890-1900, Palatul și moșia Ruginoasa au intrat în stăpânirea Mariei 

Moruzzi, văduva lui Alexandru, fiul cel mare al lui Alexandru Ioan Cuza; 
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După 1900, reședința de la Ruginoasa a intrat în proprietatea Epitropiei Spi-
talului „Caritatea” din Iași, în incintă funcționând Spitalul de copii „Cuza Vodă”; 

În anul 1936, din lipsă de resurse, Epitropia a concesionat Palatul Regiei 

C.F.R., care a organizat aici un Sanatoriu T.B.C., prilej cu care s-au făcut unele modi-
ficări interioare, necesare funcționării unui spital; 

În 1944, ansamblul de la Ruginoasa a fost foarte grav afectat de distrugerile din 
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Palatul, distrus parțial, a fost lăsat în para-

gină vreme de două decenii, fără acoperiș, fără ferestre, cu pereții străpunși de schije, 
în stare de ruină; 

În anul 1946, reședința de aici a fost salvată prin includerea pe lista Monu-

mentelor Istorice; 

În perioada 1969-1979, Palatul a cunoscut o restaurare, chiar o primă amena-

jare muzeală; 
Din anul 1980, Palatul a fost inclus în structura Complexului Muzeal Național 

„Moldova” Iași, care a organizat aici Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza”, des-

chis publicului în anul 1982; 
Începând cu sfârșitul anului 2008, clădirea s-a aflat într-un amplu proces de 

restaurare, menită să îi redea strălucirea de altădată, ceea ce a făcut ca activitatea de 
conservare a bunurilor de patrimoniu să capete prioritate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior din Muzeul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa 

(după ultima restaurare) 
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Palatul de la Ruginoasa în diferite etape (1892; 1944; 1975; 2010) 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Determinarea condițiilor de microclimat 
- Începând cu anul 2012, Palatul a cunoscut și o nouă amenajare muzeală, cu o 

tematică ce ține seama de standardele actuale în acest domeniu. Fiecare sală a muze-

ului, dar și spațiile de depozitare sunt prevăzute cu aparate Testo Saveris pentru măsu-

rarea temperaturii și umidității; 
- Încălzirea spațiilor este realizată cu ventiloconvectoare termostatate la 19° C; 

- Ca verificare suplimentară, periodic se amplasează şi aparate de măsură din 
dotarea Laboratorului din cadrul Centrului de Restaurare-Conservare al Complexului 

Muzeal Național „Moldova” Iași, care au confirmat corectitudinea aparatelor aflate în 
dotare. 
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Măsurarea parametrilor de microclimat 
a) Temperatura 

- Ca factor de degradare, se înscrie în rândul factorilor fizico-chimici de acti-

vare și poate genera dilatări sau contractări care pot afecta starea de sănătate a bunu-

rilor culturale; 

- La Palatul de la Ruginoasa temperatura (T°C) se determină cu termohigro-

metre, în grade Celsius și se realizează simultan cu determinarea umidității relative 

(UR), în procente %; 
- Determinarea temperaturii în încăperi se face la o înălțime de minim 0,5 m de 

la pardoseală și la o distanță de perete tot de minim 0,5 m; se fac mai multe măsurători 
în diferite puncte.  

b) Umiditatea relativă % 

- U.R. exprimă gradul de saturare al aerului cu vapori de apă; 
- U.R. este raportul dintre cantitatea de vapori de apă dintr-un spaţiu şi canti-

tatea maximă de vapori de apă pe care acelaşi volum de aer l-ar putea conţine, în 
formă invizibilă, la temperatura respectivă; 

- Umiditatea este unul din cei mai dăunători factori ai mediului ambiant. Deo-

sebita sa nocivitate este determinată de implicarea sa în toate clasele de procese 
chimice, fizice și biologice. 

 

Termohigrometru Testo Saveris, KlimaLogg Pro 
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Criterii pentru expunerea/depozitarea pieselor 

- Dacă un obiect este într-un microclimat favorabil şi nu există procese de de-

gradare active, obiectul trebuie menținut în aceleaşi condiții ambientale; 
- Microclimatul original poate fi ameliorat prin îndepărtarea sau atenuarea ca-

uzelor perturbatoare, cum ar fi ciclurile diurne şi modificările rapide; 
- Dacă este absolut necesar, microclimatul unui obiect trebuie schimbat pe baza 

unor studii specifice şi tranziția la noile condiții trebuie să fie foarte lentă; 
- În absența datelor despre istoria precedentă a unui obiect, alegerea parame-

trilor de microclimat trebuie făcută pe baza caracteristicilor lui fizico-chimice.  

 

Procesele de degradare modifică proprietățile obiectelor 

Fotografiile: pierderea imaginii, pătare, rupere, sfâşiere, ondulare; 
Mobilierul: descleieri și desfacerea elementelor componente, pătare, zgâriere, 

crăpare, deformare, detaşarea intarsiei etc.; 
Metalele: coroziune (parţială sau totală), coroziune malignă și benignă, (bron-

zuri), înnegrire (argintul), sfâşieri, loviri, detaşarea unor fragmente corodate; 
Ceramica: fragmentări, rotunjirea muchiilor, depuneri minerale insolubile; 
Cartea: casarea adezivilor și dezmembrări, deformarea și crăparea lemnului, 

decolorări, ruperi, crăparea, rigidizarea și putrezirea pielii etc.; 
Textilele: fragilizare, decolorare, tăieri pe liniile de faldare, rupturi, sfâşieri, 

scămoşare etc.; 
Pictura: suportul (lemn, pânză): fragilizări, crăpături, deformări convexe, sfâ-

şieri, rupturi; stratul pictural: cracluri, rigidizarea stratului pictural, clivaje, solziri, pier-
deri ale stratului de culoare, decolorare; verniul: murdărie, insolubilizare, opacifiere. 
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Exemplu: fluctuații ale UR% și T°C, induse de funcționarea discontinuă a 

sistemului de încălzire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microclimat 2015 

– valori medii lunare – 

Etaj 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

UR

% 
49 49,5 52 50 53 53,5 54 54,8 57,9 56 48,4 51 

T°C 20,5 20 21,5 22 21 23,5 24,2 25 21,3 19,5 20,8 20,7 
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Parter 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

UR

% 
48 48,5 48,5 47,5 55 61,7 63,1 64 57,6 55 47 48 

T°C 22 22,5 22 23 20,5 23 23,8 24 22,1 20 21,2 21 

 

 

 

 

 

Clădire anexă 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

UR

% 
53 56 49 48 50 51 50,2 50 52 52 45 42 

T°C 18 18 21 22 23 23,6 24,5 23 22 21 20 20 

 

 

 

 

 

 

În perioada 04.02-09.02, din cauza unei avarii la centrala termică, aceasta nu a 
funcționat. Întrucât temperaturile exterioare au fost pozitive, în interior temperatura a 

scăzut doar cu câteva grade. 
În perioada 15 octombrie – 30 aprilie, spațiile au fost încălzite cu agent termic. 
Luna iunie – în exterior, temperaturile au fost mai ridicate decât normalul termic. 
Lunile iulie și august – au fost multe zile caniculare, motiv pentru care în inte-

rior s-a folosit chiller-ul pentru normalizarea microclimatului. 

Luna septembrie – au fost multe zile cu temperaturi mai mari decât normalul 
termic. 
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Microclimat 2016 

– valori medii lunare – 

Etaj  

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

UR

% 
47 48,5 48 48 50 52 53 54 57,9 59 49 47,8 

T°C 21 20,2 21,5 20,7 19,5 18,9 24,8 23 21,3 19,8 18,8 18,7 

 

Parter 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

UR

% 
47 46,5 47,5 49 51 52,3 62,5 62 57,6 56 47,6 47 

T°C 22 21,5 22,8 21 20 19,2 23,4 22 22,1 19,7 19 19 

 

 

 

 

 

 

 

Clădire anexă 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

UR

% 
42 40 42 45 48 55 58 50 58 56 42 41 

T°C 21 22 21 20 18 19 20 22 22 20 20 19 
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În perioada 20 octombrie – 30 aprilie 2016, spațiile expoziționale și de depozi-
tare au fost încălzite. 

În luna iunie, precipitațiile au fost destul de abundente și au ocupat mai mult de 
jumătate din perioadă. 

Lunile iulie și august au fost deosebit de călduroase, secetoase, a predominat 
disconfortul termic și a fost folosit chiller-ul pentru optimizarea temperaturii în interior. 

Luna septembrie – în prima parte s-au înregistrat temperaturi mult mai mari 

decât normalul termic. 
Luna octombrie – deosebit de ploioasă, temperaturile s-au poziționat pe extre-

me, alternând cele foarte ridicate cu cele foarte scăzute; din 25 octombrie spațiile au 
fost încălzite cu agent termic. 

 

Tabel microclimat săli etaj muzeu 2017 
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Tabel microclimat săli parter muzeu 2017 
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Tabel microclimat clădire anexă 2017 

D
en

u
m

. 

Ia
n
. 

F
eb

r.
 

M
ar

t.
 

A
p
r.

 

M
ai

 

Iu
n
. 

Iu
l.
 

A
u
g
. 

S
ep

t.
 

O
ct

. 

N
o
v
. 

D
ec

. 

M
ed

ia
 

U
R

 

%
 

4
3
 

4
2
 

4
6
 

4
6
,5

 

5
3
 

5
9
 

5
7
 

5
9
 

5
9
 

6
0
,9

1
 

5
6
 

4
6
 

5
2
,2

8
 

T
em

p
. 
/ 
C

 

2
0
 

1
9
 

2
1
,8

 

2
0
,9

 

2
1
,3

 

2
1
,9

 

2
2
,5

 

2
3
,9

 

2
3
,4

 

1
9
,5

 

2
0
,4

 

1
9
,5

 

2
1
,1

7
 

 

Concluzii: 

Umiditatea relativă UR este cu 3,23 % mai mare în sălile situate la parterul 
muzeului, iar temperatura T este cu 0,16 C˚ mai mică în sălile situate la etajul clădirii 
muzeu. 

Tabel/grafic microclimat săli etaj muzeu 2017 
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Tabel microclimat săli parter muzeu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel/grafic microclimat săli parter și etaj, muzeu 2017 
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Tabel/grafic microclimat săli parter muzeu 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii: 

Umiditatea relativă UR este cu 3,23 % mai mare în sălile situate la parterul mu-

zeului, iar temperatura T este cu 0,16 C mai mică în sălile situate la etajul clădirii 
muzeu. 

În cursul lunii ianuarie, regimul termic a fost caracterizat de valori foarte scă-

zute, sub limita gerului în timpul nopților. S-au înregistrat minime și maxime cuprinse 
între 40C și -18

0C; ninsori abundente și viscol (o perioadă de peste 20 de ore 
caracterizată de viscol puternic). 

În luna februarie, temperaturile medii au fost cuprinse între -5
0C și 00

C, iar 

perioada 09-12 februarie a fost caracterizată de ninsori slabe și valori scăzute până la    
-22

0
C. 

În prima parte a lunii martie temperaturile au fost cuprinse între -10C și 50
C, iar 

precipitațiile au fost peste media climatologică. 
Spațiile au fost încălzite cu agent termic. 
Valorile parametrilor de microclimat sunt optime pentru funcţia de expunere a 

bunurilor de patrimoniu într-un spaţiu muzeal. 
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Tabel microclimat săli etaj muzeu 2018 
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Tabel microclimat săli parter muzeu 2018 
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Tabel microclimat clădire anexă 2018 
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Concluzii: 

Umiditatea relativă UR este cu 0,92 % mai mare în sălile situate la parterul mu-

zeului, iar temperatura T este cu 0,16 C mai mică în sălile situate la etajul clădirii. 
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Anexa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parter + etaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  93 

Concluzii 

Din datele înregistrate, se observă valori ușor diferențiate parter-etaj, întrucât 
clădirea este tronconică, atipică, zidurile având la parter grosimea de 110 cm și numai 
60 cm la etaj, motiv pentru care transferul de căldură din exterior spre interior se 
efectuează mai repede la etajul clădirii și astfel vara valorile de temperatură (0

C), sunt 

ușor mai ridicate în aceste săli, comparativ cu sălile situate la parter; 

Fenomenul se întâmplă invers în sălile situate la parterul clădirii, în perioada de 
iarnă, când transferul de căldură, de data aceasta din interior spre exterior, se face mai 
lent, temperatura (

0C) atingând aici valori ușor mai ridicate comparativ cu etajul 

clădirii, unde pierderile de căldură fac ca valorile înregistrate să fie mai mici cu 1-2
0
C; 

Au mai putut fi observate mici variații de căldură zi/noapte, întrucât centrala 
termică funcționează pe bază de combustibil lemnos și pentru nopțile fără temperaturi 
negative, se fac 1-2 focuri/zi, în loc de 3-4 focuri/zi, necesare în perioadele foarte reci; 

Se mai observă mici diferențe de temperatură (0C) între sălile situate la același 
nivel, până la 1-1.5

0C, datorate poziționării sălilor, respectiv Nord-Vest, comparativ cu 

Sud-Est, precum și diferențe datorate numărului mai mare sau mai mic de ferestre; 
Diferențe de temperatură (0C) mai mici, chiar până la 20C, se observă pe holul 

de la parterul clădirii, comparativ cu holul de la etaj, urmare a deschiderii frecvente a 

ușii de acces principal; 
Se observă menținerea aproximativ constantă a valorilor de microclimat, pe 

anotimpuri; 

Se observă scăderi sau creșteri lente ale valorilor umidității relative (%), 

urmate de reveniri la valori normale; 

Analizând curbele cu variațiile microclimatului din grafice, se observă scăderi 
de temperatură (0C) care influențează invers proporțional valorile umidității relative 
(%), cauzate și de condițiile meteorologice, iarna la temperaturi exterioare de -20, chiar 

-25
0C (folosind centrală termică proprie cu combustibil lemnos); vara, se pot observa 

creșteri de temperatură (0C), când perioade îndelungate temperaturile exterioare sunt 
poziționate mult peste +250

C (folosim chiller-ul din dotare, pentru optimizare); 

Se poate observa că variațiile microclimatului nu sunt mari și nu sunt bruște, 
iar tendința de scădere a valorilor este urmată de o revenire lentă spre normal. 

Continuarea măsurării parametrilor de microclimat, asigurarea unei ventilaţii 
permanente a spaţiilor menţionate, folosirea dezumidificatoarelor din dotare, dacă se 
impune, reprezintă atribuții obligatorii ale conservării. 
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Interpretarea factorilor de microclimat 

Efectele temperaturii: 

Căldura asociată cu umiditatea relativă scăzută poate duce eventual la deshi-
dratarea şi fragilizarea anumitor materiale. Căldura împreună cu UR crescută deter-
mină dezvoltarea mucegaiului şi creează mediul favorabil pentru microorganisme. 
Frigul (temperaturi mai mici de 10°C) împreună cu umiditatea relativă crescută şi o 
slabă circulație a aerului va duce la igrasie şi eventual la dezvoltarea mucegaiului. 

Efectele umidității relative: 
Materialele se dilată sau se contractă odată cu creşterea sau scăderea nivelului 

umidității; când umiditatea relativă este de peste 70%, atacul biologic devine o pro-

blemă chiar dacă temperatura este scăzută. În zonele cu o slabă circulație a aerului, UR 

nu trebuie să depăşească 60%. Chiar şi atunci când circulația aerului este bună, UR nu 
trebuie să depăşească 65%, pentru a evita apariția mucegaiului. UR scăzută (mai puțin 
de 40%) reduce la minim transformarea chimică, dar poate duce la contractarea mate-

rialelor, rigidizare, plesnire şi fragilizare. 
Efectele fluctuației temperaturii şi umidității relative: 
Când cantitatea de apă dintr-o sală este constantă, o scădere bruscă a tempera-

turii va duce la o creştere rapidă a UR, apărând condensarea şi făcând posibilă apariția 
mucegaiului şi a altor probleme datorate excesului de umiditate. Schimbările moderate 
pe o perioadă mare de timp duc la deteriorări minime în materialele care sunt libere să 
se dilate şi să se contracte, afectează dimensiunile şi proprietățile mecanice ale mate-

rialelor organice şi pot duce la deteriorări dacă au loc într-o perioadă scurtă de timp. 
Conservarea patrimoniului este o problemă complexă; dacă este disponibilă 

toată informația privind microclimatul pre-existent și există condițiile cele mai bune 
pentru păstrarea diferitelor categorii de materiale, nu se poate prevedea viteza feno-

menului de degradare în funcție de modificările așteptate. E necesară o investigație 
multidisciplinară, implicând primordial restauratori, dar și proiectanți, pentru a stabili 
starea de conservare a obiectelor în relație cu istoria precedentă și a determina valorile 
optime ale parametrilor de microclimat în care ele trebuie păstrate. Parametrii trebuie 
aleși în funcție de impactul direct asupra materialului obiectului și de impactul indirect 
(prin crearea unui climat favorabil factorilor de biodegradare, sau a reacțiilor chimice 
nedorite). 

Ocrotirea bunurilor culturale a devenit în ultimele decenii o problemă care 
preocupă stăruitor o sferă tot mai largă de specialişti, instituţii, organisme naţionale şi 
internaţionale, ceea ce reprezintă reflexul înţelegerii valorii şi semnificaţiei pe care 
aceste bunuri le prezintă. Odată cu dezvoltarea conştiinţei valorii acestora s-au mul-

tiplicat într-un ritm uimitor şi preocupările pentru păstrarea lor, pentru a asigura 
patrimoniului o protecţie rezonabilă, aceasta fiind una din cele mai remarcabile reali-
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zări ale celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut. Se caută modalitățile cele mai potri-
vite pentru conservarea bunurilor culturale, întrucât patrimoniul, sau moştenirea cultu-

rală, însumează mărturiile fundamentale ale istoriei şi civilizaţiei umane. 
Măsurile de conservare care ne sunt la îndemână pot să asigure patrimoniului o 

protecţie convenabilă dacă se aplică în totalitatea lor, tuturor obiectelor, și în mod 
permanent. 

Soluţia este conservarea preventivă și reprezintă singura cale prin care bunurile 
culturale pot fi apărate de procesele inevitabile de degradare, pentru că numai prin 
măsuri de conservare preventivă poate fi blocată acţiunea factorilor implicaţi în 
procesele de degradare, indiferent dacă aceştia sunt chimici, fizici sau biologici. 
Acţionând direct asupra factorilor respectivi, adică asupra umidităţii, a temperaturii şi 
luminii, vor fi blocate sau reduse efectele proceselor fizice sau chimice pe care aceştia 
le-ar putea provoca. Astfel, un obiect muzeal decolorat sau fragilizat nu va mai putea fi 

readus la starea iniţială, orice operație de restaurare s-ar încerca, deoarece cele mai 
multe din efectele proceselor fizice sunt ireversibile. 

Conservarea preventivă este o activitate cu caracter permanent, relaţia obiect – 

factori ai mediului ambiant fiind continuă. Bunurile culturale trebuie protejate oriunde 
s-ar afla: într-o sală de muzeu, în depozit, în tranzit (ambalate şi itinerate), fiind nece-

sară prezenţa permanentă a conservatorului. 
Ca urmare a instabilității condițiilor de microclimat, pot fi afectate toate bunu-

rile, în general evidențiindu-se decolorarea şi modificarea culorii naturale a mate-

rialelor, pătarea ireversibilă, scăderea rezistenţei, fragilizarea. 
După cum rezultă din tabelele și graficele cu valorile parametrilor de micro-

climat, spaţiile destinate funcțiilor de expunere/depozitare a pieselor de patrimoniu tre-

buie să îndeplinească anumite condiţii, semnificativă fiind stabilitatea microclimatică, 
adică absenţa oscilaţiilor de temperatură şi umiditate. De aceea trebuie să ne orientăm 
eforturile în principal asupra aspectului prevenirii, fără de care nu poate avea loc nici o 

acțiune. A preveni reprezintă un ansamblu de măsuri luate în vederea prelungirii 
duratei de viață a obiectelor din muzee, evitând pe cât este posibil degradarea lor natu-

rală sau accidentală, acționând asupra cauzelor degradării. Evidențiem astfel impor-
tanța prevenției, pentru a descoperi cauza și a diminua efectele. 
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Summary 

“Alexandru Ioan Cuza” Memorial Museum of Ruginoasa is the owner of a heritage 
containing significant documents and objects, some of them related to the Union of the 

Principalities of 1859 and others which belonged to the family of prince Alexandru 

Ioan Cuza. 

The heritage equally includes objects in custody, being therefore extremely diverse and 

very valuable from an artistic, historical and documentary perspective. It includes 

books, documents, papers, bills, numismatics-medals, coins, photos, paintings, sculptu-

res, tapestries, carpets, silver objects, glass, crystal, porcelain, clocks, mirrors. The 

most significant part is represented by wooden objects, more precisely furniture. 

Due to the great variety of objects and materials, the conservation process of the 

museumʼs heritage requires special attention in order to ensure a stable microclimate 

for all the morphological types of pieces exhibited or stored. 

The conservatorʼs permanent and constant task is to monitor the microclimate factors 

which can directly influence the objectsʼ state of conservation. The interpretation of the 

resulting data can determine certain measures in order to reduce the rates of chemical 

processes. 

 

Keywords:  

Microclimate factors, monitoring, preventive conservation, museum, heritage. 
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Despre Ștefania Mărăcineanu. Câteva scrisori lămuritoare 

 

Lăcrămioara Agrigoroaiei 
 

 

 

 

 

În patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române Iași – Depozitul 

Central, se află un bogat fond documentar G.T. Kirileanu (1872-1960), care conține 
manuscrise, corespondență, cărți, fotografii. Corespondența însumează peste 1.400 de 

scrisori, cărți poștale, ilustrate, cărți de vizită cu însemnări, majoritatea trimise lui G.T. 

Kirileanu. Expeditorii sunt diverși istorici, etnologi, filologi, pictori, editori, cercetători 
din alte domenii, profesori etc. dar și persoane din anturajul Casei Regale, iar su-

biectele abordate sunt foarte diverse, având în vedere activitatea de peste 30 de ani a 
acestuia, ca bibliotecar al Palatului Regal

1
 și ca secretar general al Fundației „Regele 

Ferdinand I”2
, activitate care i-a oferit posibilitatea de a ajuta la rezolvarea solicitărilor 

primite în scris. Disponibilitatea acestuia de a oferi sprijin celor ce îl solicitau devenise 
chiar cunoscută printre apropiaţi3

. 

 Cercetând acest fond documentar, am descoperit un document4
 care ne-a 

stârnit curiozitatea: o scrisoare în limba franceză, semnată Marie Curie și datată Paris, 

1 august 1924, referitoare la Ștefania Mărăcineanu, însoțită de o epistolă, tot în limba 
franceză, a Ștefaniei Mărăcineanu însăși. La numărul de inventar imediat următor am 
găsit o carte poștală și o altă scrisoare5

, trimise de Irina Procopiu (1873-1954)
6
 lui       

G.T. Kirileanu, cu privire tot la Ștefania Mărăcineanu, însoțite, iarăși, de o scrisoare a 
aceleiași Ștefania Mărăcineanu. Faptul că o persoană aparent necunoscută face obiectul 
interesului unor personalități ale vremii interbelice ne-a provocat să continuăm cerce-

tările în ceea ce o privește. 

                                                           
1
 În perioada 1903-1930. 

2
 Între anii 1927-1935. 

3
 „Dragă Ghiță/ Deși îți blastemi răul obicei de a nu putea refuza să faci un bine, totuși îmi 

eau curajul și de astă dată ați scrie…”, fragment din cartea poștală trimisă de Octav Băncilă lui G.T. 
Kirileanu, în data de 16 martie 1919 (s-a respectat ortografia din epistolă) – Arhiva Muzeului Național 
al Literaturii Române Iași, nr. inv.: 34.13.1.02261/22. 

4
 Ibidem, nr. inv.: 34.13.1.04388. 

5
 Ibidem, nr. inv.: 34.13.1.04389. 

6
 Doamnă de onoare a Reginei Maria în perioada 1914-1938.   
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Ștefania Mărăcineanu (1882-1944) a fost prima femeie fizician de seamă din 
țara noastră7, omul de știință care a descoperit radioactivitatea artificială și ploaia 
artificială8

. S-a născut la București, unde a urmat toate ciclurile de învățământ pre-

universitar. În anul 1910 a absolvit Facultatea de Științe din cadrul Universității 
bucureștene și a devenit licențiată în științe fizico-chimice. În perioada 1910-1940, cu 

întreruperi datorate stagiilor de cercetare în străinătate și din cauza sănătății precare, a 

desfășurat carieră didactică, predând științe fizico-chimice, în paralel, atât în învăță-

mântul secundar, cât și în învățământul superior. 
În anul 1919 a primit o bursă de specializare din partea statului român la 

Universitatea Sorbona și a plecat la Paris, unde va rămâne pentru studiu și cercetare, cu 
intermitențe, până la sfârșitul anului 1929. În această perioadă și-a pregătit teza de 

doctorat, pe care a susținut-o public în mai 1924, obținând titlul de Doctor în Științe 
Fizice, în fața unei comisii prezidate de Marie Curie. 

În timpul cercetărilor pentru lucrarea de doctorat, pe care le-a efectuat în 
Laboratorul Curie de la Institutul Radiului, ea a descoperit, identificat și anunțat 
radioactivitatea artificială, dar nu a explicat științific fenomenul (soții Irène Curie și 
Frédéric Joliot o vor face și vor primi Premiul Nobel pentru chimie, în 1935). 

După susținerea tezei de doctorat, Ștefania Mărăcineanu se întoarce, pentru 
scurt timp, în țară, unde, la 1 ianuarie 1925, este numită asistentă la Laboratorul de 

Gravitație, Căldură și Electricitate din cadrul Universității București. După doar 
jumătate de an, în iulie 1925, pleacă din nou la Paris, pentru a-și continua cercetările, 
de această dată în cadrul Observatorului Astronomic din Meudon, unde va sta până la 
finalul anului 1929. 

Între anii 1923-1943 a publicat numeroase articole științifice în prestigioase 
reviste de specialitate, din țară și din străinătate.  

După întoarcerea definitivă în țară, cu sprijinul fizicianului și profesorului 
universitar Dimitrie Bungețianu (1860-1932), a înființat primul Laborator de Ra-

dioactivitate din România, după modelul Laboratorului de Fizică de la Institutul Ra-

diului din Paris, în cadrul Facultății de Științe din București, pe care l-a dotat cu banii 

proprii, primiți ca premiu din partea Fundației „Regele Ferdinand I”9
. 

                                                           
7
 Pentru realizarea prezentării vieții și activității Ștefaniei Mărăcineanu am preluat informații 

de pe site-ul www.stefania-maracineanu.ro, consultat în data de 16.03.2019. 
8
 În anul 1931 a obținut Brevetul pentru „mijloc de a provoca ploaia”. 

9
 „Dl. Președinte [Constantin Hiott, (1861-1941), ministru al Palatului Regal, președinte al 

Consiliului Fundației „Regele Ferdinand I”, n.n.] face apoi propunerea să se acorde un premiu de 
încurajare Dșoarei Mărăcineanu pentru însemnatele sale lucrări științifice, care fac mare cinste țării în 
lumea științifică din străinătate. Consiliul aprobă a se acorda suma de Lei 50.000.” – extras din 

„Proces-verbal No. 10/ Ședința de Vineri 4 mai 1928 ora 5 ½ d.a. la Palatul Regal”, în Ioana Gafton, 

http://www.stefania-maracineanu.ro/
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În 1937 a fost aleasă ca membru corespondent al Academiei de Științe din  
România. În anul 1940 a fost nevoită să renunțe la învățământul secundar, iar peste doi 
ani a fost nevoită să se pensioneze, cu gradul de șef de lucrări, din învățământul supe-

rior. 

Fondul documentar menționat la începutul lucrării, prin urmare și scrisorile și 
cartea poștală pe care le prezentăm în continuare, a intrat în patrimoniul Muzeului Na-

țional al Literaturii Române Iași în anul 1971, prin oferta făcută de dr. Todică Kirileanu 
(1921-1997), medic chirurg (fost director adjunct al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Bisericani, n.n.), publicist, nepot de frate al cărturarului nemțean. 
 

Documente
10

 

 

1. Scrisoare de recomandare trimisă de Marie Curie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       recto                                                                                verso 

                                                                                                                                                                 

Fundația Universitară „Regele Ferdinand I” din Iași. Scurt istoric pe baza documentelor. Prefață de 

dr. Liviu Papuc, Iași, 2018, p. 160. 
10

 Se cuvin aduse mulțumim colegei Monica Salvan pentru ajutorul acordat la traducerea și 
transcrierea scrisorilor.  
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Facultatea de Științe din Paris 

Institutul Radiului 

Laboratorul Curie                                                                             Paris, 1 August 1924 

Nr 1, Pierre Curie Paris sectorul V 

telefon Gobelins 14-69  

 

Fiind informată despre proiectul de înființare în România a unui Laborator de 
Măsurători pentru cercetarea materiei radioactive, dau Domnișoarei S. Mărăcineanu, 
care dorește să conducă un astfel de serviciu de măsurători, la cererea acesteia, 
următoarea mărturie.  

Domnișoara Mărăcineanu a lucrat timp de mai mulți ani în Laboratorul meu și 
a obținut recent titlul de Doctor în Științe Fizice. Apreciez mult munca pe care a 
depus-o în acest scop. Ea a dobândit mai ales o cunoaștere excelentă a măsurătorilor 
electrometrice precise și uneori i-am cerut să facă măsurători ca să mă ajute în 
cercetările mele. Cred că se poate conta în totalitate pe ea pentru realizarea unui 
Serviciu de Măsuri care presupune nu numai cunoștințe tehnice, dar și un spirit foarte 
conștiincios și meticulos. 

În ce privește numirea Domnișoarei Mărăcineanu la serviciul despre care e 
vorba, ar mai avea nevoie să-și completeze studiile în acest domeniu și să treacă în 

revistă toate tipurile de măsuri efectuate în mod curent pentru industriași și medici la 

Institutul Radiului din Paris. Câteva luni ar fi suficiente pentru această punere în te-

mă. Adaug că sunt foarte dispusă să-i dau toate instrucțiunile care pot să-i folosească 
pentru organizarea noului serviciu, astfel încât să devină cât mai utilă cu putință.  
                M. Curie 
 

     Dra Mărăcineanu/ 8 Str. Putzu de Piatră/ La Dna Rosetti Bălănescu 

 

Scrisoarea de mai sus este însoțită de un 
bilet (fig. alăturată) pe care Marie Curie a scris 
numele Ștefaniei Mărăcineanu și adresa Institu-

tului Radiului din Paris, notații care indică 
faptul că, în momentul expedierii documen-

tului, cercetătoarea româncă se afla încă la 
Paris, urmând ca la întoarcerea în țară să gă-

sească epistola ajunsă la gazda din București. 
Adresa menționată la sfârșitul scrisorii de 

recomandare completează informațiile, deja știute, despre locurile pe unde a trecut 
Ștefania Mărăcineanu. 



 

101 

 

În cercetarea noastră, am căutat să aflăm dacă textul scrisorii Mariei Curie, în 
limba franceză sau tradus în limba română, este cunoscut. Toate sursele de docu-

mentare, consultate în format on paper sau online, referitoare la omul de știință român, 
redau doar un mic fragment (cel în care se amintește despre lucrul Ștefaniei Mărăci-
neanu în laboratorul Mariei Curie) din întregul text, fără a se menționa sursa de unde a 
fost preluat citatul. Acest lucru ne îndreptățește să credem că prezentarea și transcrierea 
integrală a textului scrisorii de recomandare sunt inedite.  

La sfârșitul anului 1924 tânăra cercetătoare a solicitat sprijin financiar din 

partea Regelui, pentru a-și continua specializarea în domeniul radioactivității (cu do-

rința de a înființa în România un Laborator de radioactivitate, pe care să-l și conducă, 
așa cum reiese din scrisoarea Mariei Curie). Acesta este motivul corespondenței dintre 
Ștefania Mărăcineanu și Irina Procopiu, pe de o parte, și G.T. Kirileanu, de cealaltă 
parte, după cum vom vedea în epistolele următoare. 
 

2. Scrisoare Ștefania Mărăcineanu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              recto                                                                              verso 

  

Domnule, 

Îmi permit să adaug câteva explicații la scrisoarea domnișoarei Fălcoianu11
 și 

în același timp să solicit bunăvoința dumneavoastră în ce mă privește.  

                                                           
11

 Alexandrina (Lili) Fălcoianu (1867-1951), prietenă apropiată a Ștefaniei Mărăcineanu, 

directoarea Institutului Surorilor de Caritate „Regina Elisabeta”, între anii 1921-1937, cf. Dana-Roxa-

na Nicula, Familia Fălcoianu – Destine, fapte, întâmplări din perioada Marelui Război, în „Țara 
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Referitor la informațiile despre mine, le puteți lua nu doar de la domnul 
Antonescu

12
 ci și de la domnul Kiritzescu13, Director în Învățământul sec[undar] și 

sup[erior] la Ministerul Instrucțiunii, dar și de la profesorii mei de la Universitatea 
din București. Aș putea să vă aduc o recomandare scrisă din partea profesorilor de la 
Universitatea din București. Am de asemenea recomandări din partea doamnei Curie 
precum și certificatul de Doctorat de la Sorbona, pe care îl pot prezenta la cerere. 
Doresc să-mi completez specialitatea în domeniul Radioactivității și să termin o 
lucrare pe care am început-o după teză [de doctorat]. Sper că îmi veți da sprijinul 
dumneavoastră precum și explicațiile nec[esare].  

Vă rog să primiți, Domnule, asigurările mele de înaltă stimă în ceea ce vă 
privește, 

                S. Mărăcineanu 

 

Deși scrisoarea Ștefaniei Mărăcineanu este nedatată și nu menționează numele 
celui căruia i se adresează, textul sugerează motivul și cui i-a fost expediată. În acea 
perioadă, la G.T. Kirileanu au apelat adesea cei care aveau nevoie de susținere finan-

ciară, materială sau de oricare altă natură, deoarece el era personajul cel mai accesibil 
din anturajul Regelui, persoana cea mai aplecată spre nevoile oamenilor, care și-a 

desfășurat activitatea o lungă perioadă de timp în slujba Majestăților Lor.  
 

3. Scrisoare trimisă de Irina Procopiu lui G.T. Kirileanu 

 

15 oct. 1924
14

 
 

Scumpe Dle Kirileanu, 

Primește te rog pe Dra Mărăcineanu, Doctor în Științe, de la facultatea din 
Paris, elevă strălucită a Dnei Curie, dorește să-ți vorbească despre bursa înființată de 
Regele Carol pentru studiile în medicină, pe care până acum a avut’o Dra Paras-

chivescu. 

Cu cele mai bune sentimente de prietenie                                  Irina Procopiu 

 

                                                                                                                                                                 

Bârsei”. Revistă de cultură, 2018, articol accesibil online la adresa: www.tara-barsei.ro, consultat în 
data de 16.03.2019. 

12
 Victor Antonescu (1871-1947), jurist, fost director al Băncii Naționale, om politic, diplo-

mat (ambasador al României în Franța, în perioada în care Ștefania Mărăcineanu a beneficiat de bursa 

de studii). 
13

 Constantin Kirițescu (1876-1965), istoric, membru al Academiei Române, membru fonda-

tor al Academiei de Științe din România (a susținut-o pe Ștefania Mărăcineanu în obținerea bursei de 
studii în străinătate). 

14
 Transcrierea scrisorilor și a cărții poștale respectă ortografia din textul original. 

http://www.tara-barsei.ro/
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4. Carte poștală trimisă de Irina Procopiu lui G.T. Kirileanu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                

                              recto și final                                                                                verso                                                
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24 nov. 1924/ București 
Scumpe Dle Kirileanu, 

M.S. Regina mi-a spus eri că a vorbit cu M.S. Regele în privința Drei Mărăci-
neanu și că M. S. a bine-voit a consimți să dea zisei Domnișoare bursa ce o avea Dra 
Zahărescu (?) or așa ceva. 

M.S. Regina m’a însărcinat să-ți spun acest lucru, pentru ca să aduci aminte 
M.S. Regelui. 

Dra Mărăcineanu pleacă poimâine la Paris, cu 600 fr. pe lună, ajutorul M.S. 

ar fi neprețuit. 
Cu cele mai bune sentimente de prietenie,                                    Irina Procopiu 

 

Doamna de onoare a Reginei Maria este cea prin intermediul căreia circulă 
informația de la Cabinetul Reginei (cartea poștală are antetul „Casa Majestății Sale 
Regina”) către Cabinetul Regelui, prin bibliotecarul său – G.T. Kirileanu, și invers, 
astfel că, după patruzeci de zile de la prima intervenție scrisă a Irinei Procopiu, solici-
tarea Ștefaniei Mărăcineanu este rezolvată în mod favorabil de către Regele Ferdinand. 

Scrisoarea de mulțumire (redată mai jos) este scrisă de Ștefania Mărăcineanu 
fără întârziere, chiar dacă nu se menționează data. Pe plicul epistolei, G.T. Kirileanu 

notează rezoluția, așa cum făcea întotdeauna când era finalizată o solicitare: Regele i-a 

dat 3.000 fr. fr./ 25 Nov. 924 (care valorau atunci aproximativ 40.000 lei) 

 

5. Scrisoare trimisă de Ștefania Mărăcineanu lui G.T. Kirileanu 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Plicul scrisorii 
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recto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

verso 
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Mult Stimate Domnule Kirileanu, 

Scrisoarea Dumneavoastră mi-a produs o vie plăcere. Vă mulțumesc din suflet 
de tot ce ați făcut pentru mine. 

Datorez Majestății Sale Regelui o profundă recunoștință, pe care aș fi fericită 
a o putea exprima. Îmi voi da toate silințele a duce la bun sfârșit toate lucrările ce am 
în curs; ast-fel ca suma acordată de Majestatea Sa să fie cât mai rodnică. 

Îmi voi permite a oferi Majestăților Lor lucrările mele de la Paris cât și una ce 
am publicat la Academia Română zilele acestea, pentru ca Majestățile Lor să vadă 
munca ce depun. Știu toată protecția ce-mi acordă și Majestatea Sa Regina și-aș vrea 
să-i pot exprima profunda recunoștință și devotatele mele sentimente ce păstrez 
Majestăților Lor. 

Poate îmi veți spune Dvoastră mâne precum și Dna Procopiu, care ca și 
Dvoastră mi-a acordat tot sprijinul modalitatea prin care aș putea exprima Majes-

tăților Lor sentimentele mele de recunoștință. 
Sper, Domnule Kirileanu, a vă vedea mâne la ora indicată când îmi voi face o 

deosebită plăcere a vă oferi și ultima mea lucrare. 
Vă rog a primi, Stimate Domnule Kirileanu, expresia alesei mele recunoștințe 

și înaltei stime ce vă păstrez.                                                                          
S. Mărăcineanu 

 

Concluzii 

Finalizând documentarea pentru această lucrare, am descoperit un om de știință 
original, o personalitate a lumii științifice și academice, care a deschis drumul femeilor 
într-o lume a bărbaților. 

Studiind corespondența prezentată, ni s-a confirmat convingerea că această 
personalitate feminină a intrat, pe nedrept, în uitare. Astfel, cu ocazia împlinirii a 75 de 
ani de la moartea Ștefaniei Mărăcineanu și la 95 de ani de la obținerea doctoratului în 
științe fizice, cu o teză din domeniul radioactivității, am ales să reamintim o parte din 
viața și activitatea celei care a fost la un pas de Premiul Nobel

15
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cf. www.stefania-maracineanu.ro, consultat în data de 16.03.2019. 

http://www.stefania-maracineanu.ro/
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Résumée 

Dans l’Archive du Musée National de la Littérature Roumaine de Iași il y a une riche 
correspondance envoyée par les différents personnes à G.T. Kirileanu, bibliothécaire 
royal et secrétaire général de la Fondation „Le Roi Ferdinand I”. Certaines des le-

ttres se réfèrent à Stéphanie Mărăcineanu, un nome apparemment inconnu. Parmi ces 
lettres, on trouvent un document original, écrite par Marie Curie en 1924, une lettre 
de recommandation pour Stéphanie Mărăcineanu, qui nous a suscité la curiosité. Une 
autre lettre, écrite par Irina Procopiu, dame d’honneur à Reine Maria de Roumanie, 
parle aussi par la Stéphanie Mărăcineanu. C‘est pourquoi nous avons approfondé 
nous recherches, pour trouve la relation entre tous ces quatre personnalités évoquées.  
Nous avons découvert que Stéphanie Mărăcineanu était une femme chercheur qui a 
étudies a Paris, où elle a obtenu le grade de Docteur en Sciences Physiques, est qui a 
travaillé dans la Laboratoire Curie de L’Institut du Radium. 
Avant de partie à Paris, à la fin de l’année 1924, elle demande et obtient, grâce à Irina 
Procopiu et G.T. Kirileanu, une aide financière du Roi de la Roumanie, pour continuer 
ses études et recherches sur la radioactivité. 
Notre article présente les documents relatifs à cette aide financière. 
 

Mots-clés:  
Lettres, Marie Curie, Stéphanie Mărăcineanu, Irina Procopiu, G.T. Kirileanu. 
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Valori ale patrimoniului muzical folcloric bucovinean: 

familia Flocea-Grosu din comuna Pojorâta, județul Suceava 
 

Irina Zamfira Dănilă 
 

 

 

 

 

Comuna Pojorâta din județul Suceava este formată din satele Pojorâta și Valea 
Putnei, fiind situată într-o zonă deosebit de pitorească, la poalele muntelui Giumalău, 
în văile râurilor Moldova și Putna. Este o veche localitate, atestată documentar din 
1697, care a făcut parte din Ocolul Câmpulungului, sau „Republica țărănească”, fiind 
una dintre cele 15 așezări ce intrau în componența acesteia1

. 

Pojorâta este renumită și ca o bogată vatră de istorie și de străvechi tradiții 
românești din Bucovina. Sunt practicate, până astăzi, obiceiurile ocazionale de peste 

an, mai ales cele de iarnă (colindatul în Ajunul Crăciunului și al Anului Nou – cu 

plugușorul) și cele familiale (de nuntă și înmormântare, fiecare cu genurile muzicale 
specifice). Acestea sunt păstrate și practicate de către tineri și vârstnici, conștienți și 
mândri de tezaurul spiritual pe care îl dețin de generații. Unul dintre vechii rapsozi ai 
Pojorâtei este Zinovia Țâmpău (născută în 1920), sora Mariei Surpat (1905-1999) din 

Sadova. Ambele interprete au fost descoperite de savantul etnomuzicolog Constantin 

Brăiloiu în timpul anchetei monografice realizate în 19352, iar folcloriștii Tiberiu 
Alexandru și Constantin Prichici le-au cules și transcris repertoriul. Ca și Maria Surpat, 
Zinovia Țâmpău era renumită pentru interpretarea doinei vocale Mândră floare-i 

norocu și a cântecelor propriu-zise de strat vechi, în stil tărăgănat (doinit), fiind și o 
inspirată creatoare de noi melodii și versuri. 

 

Membrii familiilor Flocea și Grosu – date biografice și de repertoriu3
 

Una dintre familiile bucovinene din Pojorâta, în care arta muzicală folclorică a 
fost transmisă din tată în fiu, este familia Flocea. Cel mai vârstnic membru, din prima 
                                                           

1
 Viorica Cernăuțeanu, Pojorâta – izvoare ale trăiniciei, București, 2012, p. 13. 

2
 Ibidem, p. 167. 

3
 Am obținut în mod direct informațiile care urmează, în urma anchetei folclorice pe care am 

întreprins-o, la recomandarea doamnei etnomuzicolog dr. Constanța Cristescu de la Centrul Cultural 
„Bucovina” din Suceava (și căreia îi mulțumesc pe această cale) la familia lui Romică Grosu, în orașul 
Câmpulung Moldovenesc și la familia lui Marcel Flocea, în comuna Pojorâta, în zilele de 1-2 februarie 

2019. Le adresez calde mulțumiri pentru ospitalitate și bunăvoința cu care mi-au răspuns la întrebări, 
oferindu-mi informații interesante și valoroase. 
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generație a neamului de muzicanți ai Flocenilor, este Gheorghe Flocea (1890-1973), 

născut în Pojorâta; de mic, a învățat să cânte la fluierul mic, fără dop4. Deși din 
copilărie a rămas cu un defect fizic la o mână, cânta foarte corect și executa foarte 
frumos ornamentele cu cealaltă, astfel că a ajuns să fie considerat „al doilea după Ilie 
Cazacu” (fluieraș de talent din Fundu Moldovei). Atunci când cânta de pe stânca înaltă 
a Măgurii, seara, când era liniște în sat, fluierul lui Gheorghe Flocea se auzea de 
departe, cale de doi-trei kilometri. Împreună cu Nicolae Zlăvoacă la vioară, Ilie Flocea 

la vioara a doua („hang”) și Ștefan Porcinescu (la cobză), au format un taraf, cântând 
cu măiestrie, în perioada interbelică, la hora satului, nunți, cumetrii și de sărbători, în 
Pojorâta și satele învecinate. Repertoriul acestor talentați interpreți autodidacți era 
format, în principal, din melodii de joc neocazional zonale sau locale: Hora Câmpu-

lungului, a Cernăuțiului, Hora de la Pojorâta5
 sau Hora mare; De doi, Țărăneasca, 

Fudula, Ardeleana, Cioful, Ciobănașul, Coasa, Triilișești6
 ș.a., dar și de joc ocazional 

din cadrul obiceiurilor cu măști animaliere (jocul Caprei), precum și din melodii rituale 
de nuntă („Jalea miresii” – Ia-ți mireasă, ziua bună, Jocul cel mare, Di trii ori pe după 
masă;) ș.a. Știau să cânte și melodii de dans de origine străină precum valsuri, polci, 
cazacioc, ceardaș, datorită elementelor de cultură și civilizație austro-ungare existente 

în zonă, dar și multitudinii de etnii care conviețuiau în aceste locuri. În anul 1942, 
Gheorghe Flocea a participat, ca fluieraș, împreună cu Spiridon Flocea la cobză și un 
grup numeros de săteni, la Festivalul obiceiurilor de iarnă de la Cernăuți, unde au 
realizat o reconstituire sub formă de spectacol a ritualului de nuntă de la Pojorâta.  

Patru dintre fiii lui Gheorghe și ai Rozaliei Flocea, anume Octavian, Darie, 

Dragoș și Ion, înzestrați cu har muzical, au învățat să cânte la instrumentele cu corzi 
(vioară, hang, braci, cobză), la îndemnul și sub îndrumarea tatălui lor, pasionat încă din 
tinerețe de muzica folclorică. Deși după cel de-al Doilea Război Mondial au urmat 
vremuri foarte dificile, chiar foamete prin multe zone ale Moldovei, Gheorghe Flocea a 

reușit să procure, cu efort, trei viori pentru băieții săi, de la muzicanți din zonă. De 
pildă, de la Sidor Andronicescu, vestit viorist și constructor de instrumente din Fundu 
Moldovei, a cumpărat un braci pentru fiul său, Dragoș. L-a solicitat și pe renumitul 
lăutar Milean din Vama să vină să îl asculte pe fiul său Octavian Flocea, care cânta la 
vioară, și să îi dea sfaturi pentru a se perfecționa. De asemenea, fiul Dragoș Flocea a 
învățat și a „furat” secretele braciului de la Toader Ujică, colegul de taraf al lui Milean.  

                                                           
4
 Fluierul mic este un instrument de suflat arhaic, cu șase găuri și fără dop, specific Moldovei și 

utilizat, în special, în profesia de păstor, răspândită și în zonele submuntoase ale Bucovinei. 
5
 Această melodie a învățat-o de la Ilie Cazacu. Interpreta Sofia Vicoveanca a preluat-o de la 

Gheorghe Flocea, i-a adăugat text și a lansat-o ca una dintre piesele sale de mare succes, cu titlul Asta-i 

hora mare.  
6
 Viorica Cernăuțeanu, op. cit., p. 175. 
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După cel de-Al Doilea Război Mondial, activitatea tarafului lui Gheorghe 
Flocea a fost preluată și continuată de cei patru fii muzicanți ai lui Gheorghe, care 
reprezintă cea de-a doua generație de muzicanți din neamul Flocenilor. Astfel, 
Octavian (1931-2000)

7
 cânta la vioară („primaș”), Darie (1928) la vioara a doua 

(„hang”), Dragoș (1936-2010) la violă („braci”) și Ion (1921-2012)
8
 la cobză. Prin 

intermediul tradiției orale, au învățat repertoriul de melodii de joc practicat de tatăl lor, 
pe care l-au interpretat la sărbătorile satului (nunți, cumătrii, baluri), dar și la unele 
festivaluri locale, precum și la activitățile artistice impuse de Festivalul „Cântarea 
României”, specifice perioadei dinainte de 1989.  

Am avut șansa să stau de vorbă cu Darie Flocea (născut în 1928), seniorul 
familiei (ultimul dintre fiii lui Gheorghe Flocea încă în viață), în casa lui de la Pojorâta, 
unde locuiește împreună cu fiul său, Marcel Flocea. Mi-a povestit, cu o multitudine de 

detalii care trădează o memorie remarcabilă, despre profesia sa de muncitor în 
exploatarea lemnului, în care a trecut prin toate etapele și funcțiile, pornind de la 
plantatul puieților de copac, trecând apoi la realizarea produsului finit de cherestea și 
dobândind, prin muncă și perseverență, funcția de normator, care presupunea 
responsabilități de verificare și control. Pentru această funcție de răspundere a făcut 
cursuri la Gheorghieni – Mureș unde, deși era printre puținii tineri de acolo care aveau 
doar șapte clase (ajunsese și cu două săptămâni întârziere la cursuri), a reușit să 
termine printre primii, întrecându-i chiar și pe colegii care absolviseră liceul sau 
facultatea. A fost singurul din promoția respectivă care a primit certificatul de 
„normator tehnolog”. Informații deosebit de impresionante și frumos povestite mi-a 

oferit și despre refugierea în Oltenia a tinerilor premilitari din calea armatei ruse 
(adolescenți de 15-17 ani care erau pregătiți din punct de vedere militar), la care a 
participat, mergând pe jos sute de kilometri, prin zăpadă și frig, cu opincile în picioare, 
sau cu trenul, în condiții de igienă precare. S-a întors acasă după trei luni de refugiu. 
De la Darie Flocea am obținut și informațiile valoroase legate de activitatea muzicală a 
tatălui său, Gheorghe (expuse mai sus), privind felul în care interpreta, repertoriul 

                                                           
7
 A fost de profesie muncitor în domeniul exploatării lemnului, în Pojorâta și ulterior mecanic în 

telecomunicații (linior). Era cel mai dotat din punct de vedere muzical dintre cei patru frați muzicanți, 
devenind primaș (viorist întâi) în taraful pe care l-a format împreună cu frații săi. Folcloristul literat Ion F. 
Ciubotaru a cules în 1980 un număr de melodii de joc de la Octavian Flocea, melodii care au fost 
transcrise de etnomuzicologii Florin Bucescu și Viorel Bârleanu în volumul Melodii de joc din Moldova. 

Caietele arhivei de folclor, vol. IX, Iași, 1990. 
Soția lui Octavian Flocea, Raveica (născută în 1930), era o femeie de o frumusețe naturală, 

inteligentă, harnică, chibzuită (vezi foto în Anexa 2). 
8
 A lucrat ca muncitor în exploatarea lemnului. În timpul liber cânta la cobză și deținea și 

funcția de pălimar (paracliser) la biserica din Pojorâta. 
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practicat, pasiunea sa de a cânta și răbdarea și perseverența cu care i-a îndrumat și 
inițiat în studiul viorii pe fiii săi. 

Fiul lui Darie, Marcel Flocea (născut în 1957 în Pojorâta), este și el pasionat  
de muzica și cultura populară bucovineană. Deși a  absolvit Liceul de construcții din 
Câmpulung și este de profesie mecanic de utilaje, născându-se într-o familie de 

muzicanți, a îndrăgit de mic muzica folclorică, ascultându-i cu interes și curiozitate pe 
tatăl și unchii săi atunci când cântau, fie acasă la petrecerile din familie, fie cu alte 
ocazii din viața satului. A „furat” meseria de la aceștia, învățând să cânte la fluier și la 
vioară-braci. La Școala generală din Pojorâta a intrat în ansamblul instrumental 
coordonat de profesorul său, Făgel Proboteanu, format, în principal, din două 
acordeoane, două viori, un fluier, cu care a susținut spectacole în zonă. Cu această 
formație, îndrumată și de dirijorul și muzicianul George Sârbu (de la Ansamblul 
profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava) au participat, sub egida Casei 
Pionierilor, în 1974, la un spectacol televizat, în care au interpretat, timp de 30 de 
minute, suite de jocuri din zona Câmpulung și Fundu Moldovei, fiind deosebit de 

apreciați. Din păcate, din cauza unui accident la mâna dreaptă, suferit la vârsta de 17 
ani, nu a mai putut cânta la fluier, continuând însă, după armată, de la vârsta de 21 de 
ani și până pe la 27 de ani să performeze la dobă și alte instrumente de percuție, în 
cadrul unui taraf, la nunți și cumătrii. Până astăzi, a fost și este în continuare un fin 
cunoscător al interpreților și formațiilor valoroase de folclor, păstrători ai tradiției 
autentice bucovinene. 

  Și copiii săi, Andrei, Silviu-Darie și Raluca Flocea au moștenit înclinațiile 
artistice ale familiei. Astfel, toți trei au învățat, încă din copilărie, dansul tradițional 
bucovinean, activând și în prezent în cadrul Ansamblului „Străjerii Bucovinei”. Silviu-

Darie Flocea chiar s-a perfecționat în domeniu, fiind licențiat în Istoria Artei și, în 
viitorul apropiat, și în Etnografie, în cadrul Universității din București. Este un pasionat 
colecționar de costum popular vechi românesc, deținând o valoroasă colecție de acest 
gen, care cuprinde și veșminte vechi, unele chiar de 100 de ani, acasă la Pojorâta. 

Dumitru Flocea (născut în 1957 în Pojorâta), fiul lui Octavian Flocea, de 
profesie învățător, a urmat și el, de la o vârstă fragedă, calea muzicii tradiționale, 
deschisă de bunicul Gheorghe, tatăl Octavian (poreclit „Goguțu”) și unchii Darie, Ion 
și Dragoș, pe care îi asculta cu mult interes, exersând pe ascuns la dobă („prin șură”). 
A absolvit Liceul Pedagogic din Suceava și Institutul Pedagogic din Brașov. În timpul 
cursurilor liceale s-a inițiat și în studiul viorii și al muzicii vocale, desfășurând apoi, 
timp de generații, o bogată activitate didactică și artistică cu rezultate remarcabile cu 
elevii săi, pe care i-a îndrumat în localități precum Valea Putnei și Izvor (comuna 
Pojorâta), Putna-Săcrieș, Argel, Rașca, Moldovița, Holohoșca, Sadova, Moldova-



 

112 

  

Sulița (Lucina). Serbările școlare organizate de Dumitru Flocea (poreclit „Didi”) cu 
elevii claselor primare la care predă, desfășurate de multe ori pe durata a două ore, pun 
accent pe latura datinilor, dansurilor și muzicii autentice bucovinene, având un 
important caracter formativ, de transmitere a acestor valori perene tinerei generații. În 
paralel cu activitatea didactică, Didi Flocea a cântat la nunți și alte ocazii de sărbătoare; 
este foarte priceput și la strigăturile de la joc, pe care le interpretează savuros, cu 
precizie ritmică și mult haz. În prezent cântă la dobă în taraful condus de Romică 
Flocea (nepotul său de soră), ansamblu renumit pentru nivelul artistic muzical ridicat în 
zona Câmpulung, în împrejurimi și în toată Moldova. 

Romeo Constantin Grosu (născut în 1974 la Câmpulung), este reprezentant al 
celei de-a treia generații de muzicanți ai neamului Flocenilor. Este fiul Elenei Grosu9

 

(născută Flocea), fiica lui Octavian și a Raveicăi Flocea. A absolvit școala generală și 
liceul la Câmpulung. Având talent muzical și o ușurință nativă în mânuirea instru-

+mentelor, a învățat să cânte, ca autodidact, la vioară, fluier, chitară și la cobză. În 
timpul școlii, a frecventat și cercul de muzică instrumentală al Casei Pionierilor, unde a 
deprins tehnica de bază a altor instrumente (clarinetul, saxofonul, contrabasul, chitara 
bas, acordeonul, pianul), fiind susținut în studiul acestora de profesorul său, Niță Bârsă. 
Încă de la vârsta de 12 ani a început să cânte la nunți, împreună cu unchiul său, 
Dumitru (Didi) Flocea și cu Ticu Poienaru (interpret valoros din Fundu Moldovei), în 
cadrul tarafului „Rapsozii Câmpulungului”. A cântat și alături de „generația a doua” – 

cu unchii Dragoș, Octavian și Darie – așa cum s-a întâmplat, de pildă, în 1987, în 
cadrul etapei zonale a Festivalului „Cântarea României”. 

De la vârsta de 17 ani a colaborat, alături de profesori din Câmpulung, în 
cadrul Ansamblului „Intimgrup”, foarte apreciat de către un public larg. Interpretarea 

lui Romică Grosu este una deosebit de expresivă, deoarece el consideră că aceasta 
trebuie să fie calitatea principală a muzicii – aceea de a transmite emoție. Se consideră 
un bun executant la multe dintre cele cincisprezece instrumente la care cântă, dar se 
simte cel mai relaxat cu chitara și percuția. Impresionează la acest veritabil artist 
ușurința cu care poate trece, în interpretare, de la un instrument la altul, memoria 
prodigioasă, vastitatea și calitatea repertoriului pe care îl deține și care cuprinde o 
varietate mare de genuri: de la muzică veche din zona Câmpulungului și a Rădăuțiului 
(Țărăneasca, Bătrâneasca de la Fundu Moldovei, Bătrâneasca de la Rădăuți, De doi, 
Hora Câmpulungului, a Cernăuțiului, Bătuta lui Ilie Cazacu, Jocul Caprei, Jelea 

                                                           
9
 Elena Grosu, născută Flocea, este fiica cea mare a lui Octavian și Raveica Flocea. Înzestrată 

cu talent muzical, Elena a cântat cu vocea și s-a inițiat în studiul viorii în timpul studiilor la Liceul 

Pedagogic din Suceava. 
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miresei etc.), la prelucrări instrumentale ale unor cover-uri de cea mai bună calitate, 
muzică ușoară și rock. 

 Romică Grosu a devenit primul muzician profesionist al vechii familii de 
muzicanți bucovineni ai Flocenilor din Pojorâta, absolvind cursurile Academiei de 
Teatru, Arte Plastice și Muzică „Gavriil Musicescu” din Chișinău (2000-2005). A 

activat ca profesor de muzică la Școala pentru copii cu nevoi speciale (2001-2005), în 
prezent predând la Clubul Copiilor din Câmpulung, la Cercul de muzică vocal-
instrumentală, unde formează la rândul său generații de copii și tineri, inițiindu-i în 
tainele muzicii tradiționale bucovinene. Obține cu elevii săi rezultate deosebite, cum ar 
fi, pentru a da doar un exemplu, premii întâi la numeroase ediții ale Festivalului 
Internațional „MuzRitm”, din Vatra Dornei. De asemenea, face parte, ca instrumentist, 
din renumitul Ansamblu folcloric „Arcanul” din Fundu Moldovei. Deține propria sa 
formație instrumentală, cu care cântă în variate împrejurări (nunți, cumetrii, alte ocazii 
festive), fiind renumiți și solicitați din diferite colțuri ale Bucovinei. 

Alexandru Mihai Grosu (născut în 1984), a învățat încă din copilărie să cânte la 
cobză și la chitară, „furând” tainele acestor instrumente de la fratele său mai mare, 
Romică Grosu. Consideră că prima sa pasiune a fost vocea, în domeniul muzicii vocale 
manifestându-se cu talent și ușurință native, iar cea de-a doua, chitara. A absolvit 

Școala generală la Pojorâta și Liceul Silvic la Câmpulung. A știut mereu că vrea să 
devină solist vocal, de aceea și-a început practica muzicală în diferite formații de 
muzică ușoară cu care a activat, în timpul liceului, în Câmpulung, iar după absolvirea 
acestuia, în cluburi din Iași. S-a decis, însă, să învețe mai mult și să se perfecționeze, 
pentru a-și îndeplini visul de a deveni muzician profesionist. A urmat cursurile de 
licență (2010-2014) și de master (2014-2016) ale Facultății de Interpretare Muzicală a 
Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, la specializarea Canto, la 
clasa lectorului univ. dr. Cătălina Chelaru. Una dintre cele mai importante reușite în 
domeniul interpretării vocale de până acum este susținerea rolului principal masculin 
din musical-ul One born from a tear al compozitorului ieșean Dan Spânu, interpretat în 
premieră în octombrie 2014 la Iași, iar ulterior și la Bacău, Ploiești și Piatra Neamț. În 
prezent, este membru al Ansamblului folcloric profesionist „Constantin Arvinte” al 
județului Iași, predă chitara la Palatul Copiilor și este colaborator al Ansamblului de 
muzică tradițională „Teodor T. Burada” al Universității Naționale de Arte „George 
Enescu” din Iași. 

Fiica lui Romică și a Niculinei Grosu, Teodora Grosu (născută în 2002 în 
Câmpulung), moștenește talentul muzical al familiei, fiind astfel o reprezentantă a celei 
de-a patra generații de muzicieni ai neamului Flocenilor. În ultimele clase de gimnaziu, 
a învățat să cânte la nai de la tatăl său și, fiind atrasă de acest instrument popular destul 
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de rar folosit la noi, s-a hotărât să urmeze cursurile Colegiului de Artă „Ciprian 
Porumbescu” din Suceava, la secția teoretică, având ca instrument secundar naiul. A 
participat la concursuri de interpretare naționale și locale, unde s-a făcut remarcată (de 
exemplu, concursul „Emanuel Elenescu” de la Piatra-Neamț sau Festivalul „Silvestru 
Lungoci” de la Horodnic ș.a.). De asemenea, a făcut parte din grupul de muzică folk 
„Simbol”, îndrumat de Valentin Ianos, care a fost premiat în cadrul concursurilor de la 
București, Călărași, Suceava ș.a. În prezent, este membră a corului Liceului de Artă 
care, sub conducerea profesoarei Iulia Buraciuc, a participat la Festivalul „Vivat 
Musica” din Polonia, unde a obținut Premiul special al juriului. Teodora cântă cu mare 
plăcere la nai, are înclinații muzicale reale, concretizate printr-o intonație și ritmică 
precisă și o expresivitate aparte. Ea consideră că muzica folclorică nu este deloc 

simplă, ci pune probleme de interpretare, unele dintre acestea, cum ar fi execuția 
ornamentelor, fiind destul de dificile din punct de vedere tehnic, deoarece, de cele mai 

multe ori, ornamentele nici nu sunt notate în partitură. În opinia Teodorei Grosu, 

„fluierul lui Pan” este un instrument muzical tradițional aparte, care necesită o tehnică 
de virtuozitate, iar modelele sale în interpretare sunt Gheorghe Zamfir și Vasile Iovu. 
Își dorește să urmeze Conservatorul, la specializarea principală – nai. 

 

Concluzii 

Muzicanții și muzicienii familiilor Flocea și Grosu originare din Pojorâta – 

Suceava dețin un bogat fond de melodii folclorice bucovinene de cea mai bună calitate, 
de reală autenticitate și valoare. Se remarcă prin pasiunea deosebită pentru arta muzi-

cală folclorică, manifestată preponderent în domeniul muzicii instrumentale. Instru-

mentele preferate la care au performat sunt cele ale tarafului tradițional moldovenesc, 
fluierul sau vioara, cobza și doba (pentru prima și a doua generație de rapsozi), dar și 
cele utilizate în ultimele decenii în cadrul orchestrelor populare – acordeonul, trom-

peta, clarinetul, saxofonul, chitara, diferite tipuri de tobe (generația a treia, reprezentată 
de Romică și Alexandru Grosu). Un loc aparte în tradiția familiei Grosu îl ocupă naiul, 
care a fost abordat mai întâi de Romică Grosu, devenind apoi instrumentul preferat al 
Teodorei Grosu, o talentată urmașă din a patra generație a renumitului neam de mu-

zicanți ai Flocenilor din Pojorâta Bucovinei. 
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Ansamblul țărănesc care a interpretat spectacolul Nunta de la Pojorâta – Cernăuți (1942).  
Gheorghe Flocea (primul din stânga – rândul al doilea) 

 

 
Darie Flocea (născut în 1928) Marcel Flocea (născut în 1957) 
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Dumitru Flocea (născut în 1957) 

Romeo Constantin Grosu  

(născut în 1974) 

Dragoș, Octavian, Darie Flocea și Romică Grosu 
(1987, la Festivalul „Cântarea României”) 

Alexandru Mihai Grosu  

(născut în 1984) 

Teodora Grosu  

(născut în 2002) 
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Anexa 1a – Partituri din culegeri de folclor 

 

 
Horă – informator Octavian Flocea, culegător I.H. Ciubotaru (1980)

10
 

 

 

 
Horă – informator Octavian Flocea, culegător I.H. Ciubotaru (1980)

11
 

 

                                                           
10

 Viorel Bârleanu, Florin Bucescu, op. cit., p. 136. Melodiile cuprinse în Anexa 1a reprezintă 
doar o parte din cele culese de la Octavian Flocea și editate în antologia folclorică citată. 

11
 Ibidem, p. 154. 
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Huțulca – informator Octavian Flocea, culegător I.H. Ciubotaru (1980)

12
 

 

 

 
Coșnencuța –  informator Octavian Flocea, culegător I.H. Ciubotaru (1980)

13
 

                                                           
12

 Ibidem, p. 324. 
13

 Ibidem, p. 383. 
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Anexa 1b – Partituri culese și transcrise de Irina Zamfira Dănilă  
de la informatorii: Romică Grosu, Dumitru și Marcel Flocea14

 

                                                           
14

 Am cules mai multe melodii de la taraful Flocea-Grosu în cadrul anchetei folclorice din 
februarie 2019, care vor fi prezentate însă ulterior, într-o apariție editorială mai extinsă a acestui studiu. 
Alese mulțumiri lui Daniel Popa pentru tehnoredactarea muzicală a partiturilor inserate în Anexa 1b. 
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Anexa 2 – Fotografii-document din Arhiva familiei Flocea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

          

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

   

 

 

Raveica și Octavian Flocea – miri,  

în port tradițional bucovinean 

Raveica și Octavian Flocea în tinerețe 

Raveica Flocea cu furca de tors;  

Octavian Flocea (în mijloc) 
 

Raveica și Octavian  
cu copiii Elena și Dumitru (Didi Flocea) 
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Raveica Flocea în ie de sărbătoare Raveica și Octavian Flocea la maturitate 

Octavian, nepotul Dumitru (Didi)  

și Raveica Flocea 

Dumitru (Didi) Flocea copil (în mijloc)  
în port tradițional bucovinean 

Mariana Flocea (soția lui Marcel Flocea)  
la stative (război de țesut) 
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Irina Zamfira Dănilă în anchetă folclorică  
la familia Romică, Teodora și Niculina Grosu (1-2 februarie 2019) 

Familia Flocea din Pojorâta în straie de sărbătoare: 
 Marcel, Silviu, Andrei, Darie, Mariana și Raluca (de la stânga la dreapta) 
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Summary 

This article presents the evolution of the Flocea-Grosu family, a representative family 

of musicians from the village of Pojorâta, Suceava county. The oldest member of this 

musical family is Gheorghe Flocea, born in 1890; he was a virtuoso of the shepherd’s 
pipe without a stop. In the interwar period, Gheorghe Flocea, Nicolae Zlăvoacă (violin 

players), Ilie Flocea second violin (“hang” player) and Ștefan Porcinescu (kobza 

player) started performing as an ensemble at the village round dance “hora”, at 
weddings, christening parties and on feast days in Pojorâta and the neighbouring 
villages. The repertoire of this group of self taught musicians consisted mainly of local 

or regional dance melodies that were not created to be performed on special 

occasions: Ciobănașu / The Little Shepherd, Trilișești / Three Polish Style Melodies, 

Ardeleana / The Dance after the Transylvanian Manner, Fudula / The Prig Maiden, 

Coasa / The Scythe, Cioful / The Straggly, as well as dance melodies created for various 

customs including animal-like masks (the Goat), as well as ritual melodies for wedding 

ceremonies (“The Bride’s Rueful Song” – Sweet Bride, Make Your Farewells) a.o. 

After the Second World War, the Flocea band’s activity was continued by four of 
Gheorghe Flocea’s sons, who were very talented and musical: Octavian (playing first 
violin – “primaș”), Darie (second violin – “hang”), Ion (kobza player) and Dragoș 
(viola –  “braci”). They learnt the folk repertoire via oral tradition; it consisted of 

dance melodies they learnt from their father, which they performed at village feasts, as 

well as at certain local festivals and some artistic events required by the National 

Festival “Cântarea României” / “Singing Romania”, that was specific to the communist 

regime before 1989. 

The next generation of musicians, active starting with the 80’s, included Gheorghe 
Flocea’s grandsons. Dumitru, Octavian Flocea’s son, played the violin and the drum, 

while Elena, sister of Dumitru, married Grosu, sang and played the violin. Darie 

Flocea’s son, Marcel, played the drum. Elena Grosuʼs two sons continued the musical 

tradition up to the present: Romeo Constantin Grosu (born in 1974) and Alexandru 

Mihai Grosu (born in 1986), both becoming professional musicians with specialized 

studies. The fourth generation of musicians is represented by Teodora Grosu, the 

daughter of Romeo Constantin Grosu, who is a pupil and plays the naï (Pan flute). 
 

Keywords:  

The Flocea-Grosu family, musician, instrumental folklore music, Pojorâta, Bukovina. 
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Vizitatorul de ieri și de azi al muzeului –  

reflecțiile unui muzeograf 

 

Elena Ploşnița 

 

  

 

 

 

Muzeul de astăzi se concentrează pe relaţia cu publicul şi încearcă să-l încura-

jeze pe acesta spre descoperirea colecţiilor, spre inspiraţie, învăţare şi relaxare. Cele 

trei funcţii ale muzeului capătă, în prezent, o nouă semnificaţie. Muzeul tradiţional, 
orientat pe obiect, colecţii, pe cercetarea, achiziţia, conservarea şi interpretarea lor, 
coexistă cu muzeul modern, orientat către oameni, devenit agent de diseminare a 

informaţiilor, modelator de opinii, loc de relaxare şi agrement. Performanţa socială a 
unui muzeu este determinată şi de numărul de vizitatori ce îi trec pragul. De aceea, mu-

zeul se orientează spre vizitator, pentru satisfacerea aşteptărilor şi aspiraţiilor sale. Are 
loc modificarea de paradigmă, care constă în „mutarea centrului de interes de pe acti-
vitatea de cercetare a obiectului muzeal la aceea de atragere şi implicare a publicului în 
descoperirea şi cunoaşterea multiplelor aspecte ale culturii materiale şi spirituale”1

.  

Vizitatorul contemporan este factorul determinant, factorul-cheie al schimbării 
muzeului sub aspectul structurii, funcţiilor, destinaţiei. Pentru a satisface doleanţele şi 
aşteptările acestuia, muzeul trebuie să cunoască vizitatorul. În acest scop, începând cu 
sfârşitul secolului al XIX-lea, în Statele Unite ale Americii, apoi şi în Europa, s-au 

făcut cercetări socio-psihologice ale publicului muzeal. Rezultatele investigaţiilor au 
permis specialiştilor din domeniu să schiţeze portretul vizitatorului de muzeu. Astfel, 
pentru prima jumătate a secolului al XX-lea a rezultat un portret necunoscut al 

vizitatorului, iar pentru a doua jumătate a secolului al XX-lea s-a reuşit prezentarea 
unui portret general; astăzi avem un profil detaliat al vizitatorului de muzeu. Acesta a 

fost realizat pe parcursul a zeci de ani, pe baza informaţiilor culese din statisticile 
muzeale şi din Cartea de impresii, care este și astăzi prezentă în fiecare muzeu. 
Începând cu anii ’60 ai secolului al XX-lea, în muzee se fac cercetări sociologice 
sistematice, iar spre sfârşitul secolului aceste cercetări devin un atribut permanent al 

                                                      
1
 Lavinia-Aniela Popa, Muzeul şi publicul – tendinţe actuale, în „Revista muzeelor”, nr. 3-4, 

București, 2003, p. 33. 
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muzeelor. În această perioadă instituţia muzeală şi-a declarat ca scop principal comuni-

carea cu publicul, încercând să-şi încadreze activitatea în limitele teoriei marketingului, 
care presupune implicarea muzeului în relaţii de piaţă, orientate spre vizitator. 
Observăm că numai în a doua jumătate a secolului al XX-lea muzeele se concentrează 
mai mult pe vizitator şi se interesează de gusturile şi doleanţele lui. Rezultatele investi-
gaţiilor sociologice demonstrează că, pe parcursul anilor, se schimbă nu numai por-
tretul vizitatorului, motivele, aşteptările, interesele, doleanţele, ci şi mentalitatea 
muzeului despre omul care îi trece pragul şi implicit se modifică misiunea și sensul 
strategiei de lucru cu auditoriul muzeal. 

Noțiunea de vizitator doar fixează actul intrării pe porțile muzeului. Mulţi 
specialişti în comunicare muzeală renunţă la această noţiune şi încearcă să introducă 
noi termeni care ar corespunde întocmai scopului celor care vizitează muzeul. Până în 
prezent, sunt valabili mai mulţi termeni: public muzeal; auditoriu muzeal; vizitator; 
privitor de muzeu; client muzeal; consumator muzeal. În condiţiile economiei de piaţă, 
muzeului îi revine sarcina de a-şi forma propriul public, iar vizitatorul de muzeu este 
obiect permanent de studiu al cercetărilor sociologice. Noi identificăm şi grupăm 
vizitatorii muzeului după anumite criterii, caracteristici: socio-demografice, socio-

psihologice, conform nivelului de percepere a expoziţiei, conform nivelului de pre-

gătire. În cadrul cercetărilor sociologice încercăm să identificăm interesele şi necesi-
tăţile diverselor tipuri de vizitatori. Noi ne dorim ca vizitatorul să vină în muzeu, iar 
cercetările arată următoarele motivații: 

- a petrece timpul liber cu familia şi prietenii; 
- a petrece timpul în doi; 
- pentru atmosfera muzeului; 

- pentru interesul față de o anumită expoziţie; 
- din rațiuni turistice. 
Vizitatorul unui muzeu caută să-şi identifice personalitatea, caută confirmarea 

idealurilor sale, el aşteaptă distracţii şi vrea pur şi simplu să-şi petreacă frumos timpul 
liber, speră la un contact social şi cultural. 

De ce oamenii nu merg în muzeu? Pentru că: 
- nu ştiu ce înseamnă muzeu şi nici nu ştiu ce se petrece într-o asemenea 

instituţie; 
- nu se simt confortabil pentru că nu sunt specialişti într-un domeniu, nu cunosc 

istoria sau arta; 

- din lipsă de timp liber; 
- pentru cei fără posibilități financiare, muzeul este o afacere scumpă; 
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- vizitatorii cu copii consideră că muzeul nu este locul potrivit, că sunt reguli 
stricte, unde copiii primesc permanent observaţii; 

- persoanele cu handicap nu vor să intre în muzeu, ca să nu atragă mai multă 
atenţie asupra lor; 

- tinerii nu găsesc socializare în muzeu. 
Pentru atragerea publicului diversificăm ofertele, elaborăm noi programe 

culturale, oferim produse culturale solicitate, ţinând cont de misiunea şi rolul educativ 
al muzeului. Nu întotdeauna reuşim, pentru că „publicul contemporan este atras, mai 

ales, de reconstituiri (reale sau virtuale) capabile să ofere senzaţii cât mai aproape de 
viaţă. Vitrinele cu obiecte înşirate, în poziţii simetrice, ca în magazinele de cosmetică, 
nu prea mai sunt apreciate. Expoziţiile muzeale nu se mai află în concurenţă doar între 
ele ci, mai ales, cu noile medii, care atrag prin viteză, ritm şi «culoare»”2

. 

Cunoaştem numărul vizitatorilor care trec pragul instituţiilor muzeale, prefe-

rinţele şi doleanţele lor, caracteristicile demografice, nivelul de satisfacţie al vizita-

torilor etc. Statisticile muzeale înregistrează diverse tipologii de vizitatori: locali şi 
turişti; în grup şi individuali; tineri şi vârstnici; gânditori şi relaxaţi; reali şi virtuali; 
nemulţumiţi şi dezorientaţi; auditoriul potenţial şi real; auditoriul-ţintă şi vizitatorul 
ideal; vizitator şi client. Fiecare tip de vizitatori însumează diverse particularităţi, cu o 
anumită evoluţie în diferite etape de dezvoltare a societăţii. 

 

Vizitatorul local şi vizitatorul turist 
În orice statistică muzeală o să găsim două tipuri distincte de public muzeal: 

vizitatorul local şi vizitatorul turist. Sunt două tipuri permanente, înregistrate odată cu 
deschiderea instituţiei muzeale pentru public. Pentru orice instituţie muzeală este 
important să cunoască statistica vizitatorilor locali şi turişti, pentru că muzeul nu este o 

instituţie din sfera serviciilor sociale, ci realizează o funcţie a statului, una foarte 
importantă – păstrarea memoriei. Referindu-ne concret la Republica Moldova, este 

necesar să menţionăm că o mare parte a publicului muzeal de ieri o formau turiştii din 
republicile unionale ale Uniunii Sovietice. În perioada 1975-1989, muzeele republicii 

erau vizitate anual de 2-3 milioane de turişti sovietici. Astăzi, vizitatorul local este 

segmentul cel mai important de public. Muzeul este o resursă a turismului cultural, dar 
turismul nu este un segment dezvoltat în Republica Moldova. Este o diferenţă enormă, 
o ruptură completă între potenţialul natural şi cultural al republicii şi relaţia cu 
instituţiile muzeale. Nu avem o strategie de dezvoltare a turismului cultural şi nici un 
program de dezvoltare a muzeelor. Majoritatea agenţiilor turistice nu au contracte sau 
                                                      

2
 Virgil Ştefan Nițulescu, Muzeografia europeană: noi tendinţe, în „Revista muzeelor”, nr. 3-4, 

București, 2003, p. 53. 
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acorduri de colaborare cu instituţiile muzeale. Muzeele republicii nu prezintă un 
produs cultural de calitate înaltă, nu au expoziţii moderne, multe clădiri se află în stare 
de degradare. Nu există un mecanism de susţinere şi coordonare a iniţiativelor legate 
de elaborarea şi promovarea noilor produse culturale. Starea generală a muzeelor și 
faptul că principalele obiective ale infrastructurii muzeale sunt închise sau se află în 
stare de degradare nu contribuie la includerea muzeelor în sfera activităţii turistice. 
Considerăm că în statisticile muzeale ale Republicii Moldova va domina şi în urmă-

toarele decenii vizitatorul local, reprezentat mai ales de publicul şcolar. În alte ţări ale 
lumii, situația este diferită. În Franţa, de pildă, întotdeauna, şi ieri şi astăzi, pe primul 
loc a fost şi rămâne vizitatorul turist, pe când, în Statele Unite ale Americii, statisticile 

demonstrează că întotdeauna a predominat vizitatorul local. Este adevărat că sunt 
muzee în care segmentul cel mai important de public îl constituie turiştii şi sunt muzee 
în care publicul local este majoritar, dar aceasta nu schimbă statistica generală. Astăzi, 
turismul cultural se transformă într-un fenomen de masă şi aduce un nou tip de 
vizitatori legaţi de familie, generând profiluri noi de vizitatori. 

Problema numărului de vizitatori turişti şi locali este de mare actualitate. Peste 

tot în lume, muzeele sunt în căutarea şi aplicarea unor proiecte şi programe moderne de 
atragere a publicului la muzeu, organizează noi servicii specializate de educaţie, relaţii 
publice, comunicare, marketing etc. Şi totuşi, ne întrebăm, este justificat acest efort? 
Cunoscutul om de artă rus N. Mihalkov scria în 1986: „Există două tendinţe negative 
în dezvoltarea muzeului – pe de o parte, muzeul se transformă într-un depozit de 

vechituri neînsufleţite fără viaţă şi a doua – muzeul se transformă într-o hală de 
spectacol industrial. Turiştii merg unul după altul, în goană, fără ca să vadă ceva, fără 
ca să se oprească, fără ca să mediteze, fără ca să se gândească, să cugete, pentru că vine 
următorul. Aşa nu se poate. Este o abordare vicioasă, amorală a muzeului, o asemenea 
abordare trezeşte dezgust faţă de instituţia muzeală. Nu cred că este necesar sau trebuie 

să determinăm popularitatea muzeului numai prin numărul vizitatorilor, aşa cum nu 
putem determina calitatea unui tablou prin numărul vizitatorilor care s-au oprit în faţa 
tabloului. Acesta nu poate fi singurul criteriu. Nu este important câţi oameni au intrat 

în muzeu, important este câţi au ieşit interesaţi de ceea ce au văzut, câţi vor reveni, şi 
câţi nu vor mai reveni nici o dată, care nu au avut nici o bucurie, şi sunt fericiţi că au 
ieşit, în sfârşit, din muzeu; au plecat şi încearcă să uite de această vizită în muzeu ca de 
un vis groaznic, să uite de această galopare forţată în cipici de stat pe podelele 
lunecoase ale sălilor de muzeu”3. Muzeologul Kenneth Hudson considera că 
„problema muzeului, în mare parte constă în aceea că el este locul pentru plimbări 
pietonale. Într-un muzeu trebuie să te mişti dintr-un loc în altul şi adesea este obositor. 
                                                      

3
 А.А. Змеул, Характеристика музейной аудитории, Москва, 2017, стр. 13. 
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Muzeul în acest sens radical se deosebeşte de bibliotecă. În bibliotecă nu avem 
vizitatori, avem cititori. Oamenii care vin în bibliotecă nu vizitează nimic, ei se 

folosesc de bibliotecă. Muzeul permanent vorbeşte de vizitatori, şi printre altele se 
consideră că cel mai bun muzeu este acel care a atras mai mulţi vizitatori. Este o cale 
greşită. Dacă vom judeca muzeele după numărul de vizitatori, riscăm să greşim în 
aprecierile noastre. Dacă numărul de vizitatori creşte anual, permanent, înseamnă 
aceasta că muzeul se dezvoltă?”4. Există o anumită limită a numărului de vizitatori 
pentru o instituţie muzeală? K. Hudson numea cifra de 50 de vizitatori pe zi. Cei de la 

Muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg au ferma convingere că orice instituţie muzeală 
trebuie să acorde o atenţie deosebită în primul rând publicului local, iar instituţia lor 
este capabilă să deservească zilnic 700 de vizitatori, nu mai mulţi; mai mulţi înseamnă 
a acţiona în detrimentul clădirii muzeului – monument istoric, de arhitectură şi al 
patrimoniului muzeal. Numărul de vizitatori nu poate să fie criteriul de bază al calităţii 
instituţiei muzeale. Este important să cunoşti câţi vizitatori poate suporta muzeul tău, 
ca tuturor să le fie comod, iar produsul cultural oferit de muzeu să fie accesibil tuturor 
celor ce trec pragul instituției. 

 

Vizitatorul în grup organizat şi vizitatorul individual 
Din masa de vizitatori locali şi turişti, reiese o altă componentă a statisticii 

muzeale: vizitatorul organizat în grup şi cel individual. Vizitatorul de ieri venea în 
grup, era adus la muzeu, dar astăzi statistica muzeală în toată lumea se schimbă şi înre-

gistrează mai mulţi vizitatori individuali. Vizitatorul în grup, de cele mai multe ori este 
adus în muzeu şi este legat de un anumit program, este vizitatorul lipsit de dreptul de a 
alege ce să vadă, cu cine să comunice în muzeu; vizita lui în muzeu este limitată în 
timp. Vizitatorul organizat în grup este turistul călător şi elevul sau studentul. Vizita-

torul individual este un om mai calm şi liber, pentru care muzeul devine loc de relaxare 
şi de comunicare; el ocupă un loc aparte în structura publicului muzeal și, de multe ori, 
el este numit vizitator de expoziţie. Are un statut educaţional înalt, experienţă în 
vizitarea muzeelor şi expoziţiilor. Astăzi, instituţia muzeală îşi reorientează activitatea 
de la grupuri la vizitatorii individuali. Sunt, totuși, critici care consideră că lipsa 
grupurilor organizate în muzeu arată lacune de comunicare între şcoală şi muzeu. Chiar 
dacă este greu de acceptat, este necesar să înţelegem că funcţia de relaxare şi petrecere 
a timpului liber se plasează treptat înaintea celei informative, instructive. Astăzi, 
muzeul este perceput peste tot în lume ca loc de relaxare, mai puțin ca mijloc de 
cunoaştere sau formare. În sălile expoziţionale ale multor muzee întâlnim muzeografi-
consultanţi care lucrează cu fiecare vizitator, în mod individual. Când în sală sunt mulţi 
                                                      

4
 Kenneth Hudson, New Museums in Europe 1977-1993, Milano, 1994, p. 11. 
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vizitatori, în grup, ei văd, înţeleg, privesc mai puțin. Este necesar să încurajăm vizitarea 
muzeului în mod individual. Şi elevul şi studentul trebuie să vină în mod individual la 
muzeu, trebuie să fie educați în cultul frumosului şi al trecutului. Astăzi, în Republica 

Moldova, dar şi în România, elevii şi studenţii vizitează muzeele fiind aduşi de şcoală 
sau de facultate, nu vin în mod independent. Este o problemă pentru multe instituţii 
muzeale. 

 

Auditoriul-ţintă 

Muzeul abordează vizitatorul ca o categorie-cheie în activitatea sa. Numai în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, muzeele încep să aprecieze vizitatorul şi să se 
intereseze de gusturile şi doleanţele lui. Pe timpuri, vizitatorul era un „oaspete nepoftit” 
și neimplicat al muzeului. Astăzi, muzeul încearcă să atragă cât mai mulţi vizitatori şi 
se orientează spre necesităţile lor, face informaţia accesibilă şi uşor de înţeles. În a 
doua jumătate a secolului al XX-lea, muzeul avea sarcina să atragă cât mai multe 
categorii sociale, oameni cu studii superioare, transformând auditoriul potenţial în 

auditoriu real. Astăzi, muzeul se gândeşte mai mult la auditoriul-ţintă – căruia i se 
poate adresa cu succes pentru muzeu şi totodată pentru oameni, visând la vizitatorul 
ideal. Grupul-ţintă pentru majoritatea muzeelor o formează tinerii – elevii şi studenţii. 
Oferta muzeală pentru grupul-ţintă trebuie să fie una reală şi elaborată în concordanţă 
cu cerinţele şi necesităţile sale. Sunt necesare activităţi de genul atelierelor, ghidajelor 
de tip interactiv, expoziţiilor atractive, locurilor speciale de meditaţie şi relaxare. 
Muzeul trebuie să devină un cadru de socializare – aceasta vor tinerii, dezvoltarea 

personalităţii libere. Expoziţiile permanente, depăşite istoric şi muzeografic, nu pot fi 
punct de atracţie pentru auditoriul-ţintă. Sunt necesare programe noi, utilizarea de 

metode eficiente de atragere a publicului. Muzeul se gândeşte nu numai să îmbunătă-

ţească, să lărgească orizontul cultural al vizitatorului, să îl facă mai erudit, mai spiri-
tual, estetic mai dezvoltat, social mai responsabil, dar are în vedere şi că, prin persona-

litatea sa, vizitatorul poate să contribuie la îmbunătăţirea activităţii muzeului, să devină 
factorul lui de dezvoltare. 

 

Vizitatorul cu un înalt nivel de educaţie 

Un element important, o trăsătură deosebită a portretului vizitatorului contem-

poran este nivelul înalt de educaţie. Vizitatorul de ieri era unul mai puţin informat, dar 
cu dorinţa de a-şi dezvolta orizontul cultural prin vizite la muzeu. Vizitatorul de astăzi 
este unul destul de competent, cu experienţă şi este foarte greu să îl uimeşti cu ceva. 
De aceea, majoritatea muzeelor se străduiesc să creeze expoziţii interactive sau zone 
interactive. Interactivitatea presupune o participare activă a vizitatorului la comunica-
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rea muzeală, cu scopul de a obţine noi cunoştinţe şi noi emoţii. Muzeele introduc 
aplicaţii de realitate virtuală în cadrul expoziţiilor, organizează expoziţii digitale, 
expoziţii multimedia interactive. Tehnologizarea expoziţiilor este necesară pentru că 
„viitorul muzeelor din întreaga lume constă în îmbinarea cu succes a metodelor clasice 

de expunere a obiectelor în vitrine cu videoproiecţiile (simple sau cartate) imaginilor, 
textelor sau sunetelor care dau viaţă unui patrimoniu neînsufleţit. Mijlocul cel mai 
rapid de a ajunge la sufletul unei noi generaţii, nativă tehnologic, este îmbrăţişarea fără 
rezerve a celor mai noi tehnologii de pe piaţa petrecerii timpului liber şi a comunicării 
în timp real, definită de interconectare globală”5. Numărul mare de vizitatori cu studii 
superioare determină instituţia muzeală să ţină cont de statutul educaţional al vizitato-

rului şi să vină cu noi oferte care ar putea satisface cerinţele intelectuale ale vizita-

torului contemporan. 

 

Grupuri gender 

Cea mai puternică poziţie în cultură o ocupă femeile. Toate statisticile, toate 

sondajele argumentează acest lucru. Segmentul cel mai important de public muzeal îl 
constituie publicul feminin – 60-65%. Femeile sunt o componentă majoră a publicului 
muzeal, dar acest lucru, din păcate, nu trezeşte interesul muzeului să supună expoziţiile 
şi programele unei analize gender. Femeile participă activ la crearea auditoriului 
muzeal – sunt înregistrate nu numai pe poziţie de vizitatori, dar sunt cele care, în 
calitate de mame, bunici, educatoare, pedagogi, aduc copiii în muzeu. Femeile au 

dominat în statistica muzeală în trecut şi domină şi astăzi. Dacă ne referim la vârsta 
femeii vizitator, sondajele arată că publicul cel mai numeros face parte din grupa de 
vârstă 15-25 de ani, urmat de cei din grupa de vârstă de peste 60 de ani. Un procent 

mic îl reprezintă grupa de vârstă 25-45 de ani. 

 

Tinerii şi vârstnicii 
În general, există două categorii de public muzeal – majoritatea, formată din 

cetăţeni născuţi înainte de anul 2000, și cei născuţi după 2000. Diferenţa majoră între 
aceste două categorii de vârstă este dată de tehnologiile informaţionale. Milenialii sunt 
născuţi în epoca Internetului, iar generaţia X recuperează decalajul din domeniul 
tehnologiilor informaţionale. Am putea face o distincție între tineri şi vârstnici. Este 
important să menţionăm că muzeul, în sfârşit, a început să înveţe a comunica cu tinerii. 
Există o nouă tendinţă în statistica muzeală, se înregistrează două categorii distincte: 

                                                      
5
 Valer Rus, Expoziţia multimedia şi interactivă „Pe drumul spre Marea Unire”, în „Revista 

muzeelor”, nr. 1, București, 2018, p. 18 
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tineri şi vârstnici, vârsta medie fiind aproape absentă din statistici. Începând cu anul 
1991, auditoriul muzeal a început să întinerească – tot mai mulţi tineri vin în muzeu. 
Pentru publicul tânăr, importantă este socializarea culturală. Muzeul trebuie să 
organizeze evenimente care să intereseze publicul muzeal, publicul tânăr. Conceptul de 
muzeu în care trebuie să stai drept şi să asculţi explicaţiile ghidului este unul depăşit. 
Vremea serilor de muzică şi poezie a cam apus, în schimb sunt solicitate expoziţii mai 
dinamice, cu mai multe demonstraţii şi cu organizarea unor mini-spectacole, filme 

documentare, instalaţii tehnice puse în mişcare în scop demonstrativ, lecţii privind 
istoria şi arta, actualizarea exponatelor şi a manierei de prezentare, mai multă infor-
maţie privitoare la exponate, puncte de informare la intrarea în muzeu etc. Vizitatorul 
tânăr caută senzaţionalul; desigur, doreşte să se informeze, dar preferă totuşi senza-

ţionalul. Vizitatorul de astăzi are gusturi polivalente şi este interesat de diverse 
domenii. Doreşte să participe, să se implice în muzeu în activităţi de divertisment, 
formative şi interactive. Vizitarea muzeului de către tineri are o motivaţie socială şi 
culturală. Publicul în muzeu este consumator de imagine şi informaţie, iar imaginea 
trebuie să ofere credibilitate. Astăzi, în multe muzee, principalii vizitatori sunt recu-

noscuţi – tinerii studioşi, care, în mare parte, vin în mod organizat la muzeu, nu 

întotdeauna din iniţiativă proprie. Dar tinerii cu o anumită experienţă culturală, de fapt, 
nu frecventează muzeele, pentru că ele, muzeele, nu propun noi forme de lucru cu 
publicul, în afara standardelor, nu vin cu noi expoziţii interesante şi atractive din 
punctul de vedere al conţinutului şi prezentării artistice, nu vin cu oferte care ar dărui 
senzaţii şi emoţii. Muzeul poate deveni mai vizibil prin digitalizare, proiecţii de film, 
ateliere, concerte şi recitaluri, precum şi alte tipuri de promovare şi reclamă – trebuie 

să vizeze un public cât mai variat. Socializarea culturală în aer liber este o dorinţă atât a 
tinerilor, cât şi a vârstnicilor. 

 

Vizitatorul nemulţumit şi vizitatorul dezorientat 
Dacă vizitatorul de ieri poate fi caracterizat, de multe ori, ca fiind unul 

nemulţumit, astăzi putem vorbi de vizitatorul dezorientat. Vizitatorul contemporan 
nimereşte în muzeu şi se orientează greu; la teatru ai bilet, ocupi locul indicat în bilet şi 
priveşti, la bibliotecă te aşezi la o masă liberă şi citeşti, iar în muzeu vizitatorul 
nimereşte într-o lume pe care urmează să o descopere, este singur. Muzeul este, de 
fapt, un spaţiu al singurătăţii publice, este cumul de singurătăţi, care, fiecare în parte, 
încearcă să devină individual. Este singurătatea muzeografului şi singurătatea vizita-

torului. Muzeul este unul din puţinele locuri unde vizitatorul este aşteptat, unde sunt 
permanent oameni dornici de informaţii noi şi distracţii. Şi totuşi, vizitatorul se simte 
singur în muzeu – acesta rămâne un spaţiu străin. Instituţia muzeală este mai degrabă 
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nu un institut social, ci unul individual. Sfera culturii este una diversă şi „în multe 
aspecte este orientată spre consumul individual, care are loc în spaţiul public. La 
bibliotecă, teatru, muzeu este interzis să faci gălăgie pentru că astfel încurci vecinul 
tău, pătrunzi în spaţiul altui om. În muzeu vizitatorul încearcă să-şi protejeze propriul 
eu, descoperă pentru sine o altă realitate. Muzeul este unul din puţinele locuri unde poţi 
să conştientizezi individualitatea proprie în raport cu lumea înconjurătoare şi să ieşi din 
muzeu cu noul tău eu. Iată de ce este important să-i dai vizitatorului timp, posibilitatea 

să stea în faţa vitrinei, tabloului etc”6. Într-un spaţiu public necunoscut, este complicat 

să comunici. Vizitatorul nu ştie cum să se comporte în muzeu pentru că nu înţelege ce 
se vrea de la el. Muzeografii sunt conştienţi de această situaţie, dar prea dedicaţi co-

lecţiilor muzeale, iar vizitatorul este lăsat în voia singurătăţii, nimeni nu îl învaţă cum 
să perceapă specificul public al muzeului. El rămâne singur în spaţiul singurătăţii 
publice. Muzeul trebuie să înveţe a trezi în vizitator individualitatea, altfel el va ieşi din 
muzeu dezorientat şi, poate, chiar nemulţumit. 

 

Vizitator şi client / consumator muzeal 

Înainte, în secolul al XX-lea, muzeul avea vizitatori; astăzi are clienţi, consu-

matori culturali. Muzeul abordează vizitatorul ca o categorie-cheie în activitatea sa. 
Dacă abordăm vizitatorul ca o categorie a economiei de piaţă, muzeul se adaptează la 
necesităţile lui, pentru a-l atrage, pentru a-l face să se întoarcă. Totul este bazat pe 
marketing, important este să avem cât mai mulţi clienţi. Muzeul și-a pierdut unicul său 
vizitator fidel – omul gânditor, curios şi capabil ore întregi să privească cu atenţie 
„gâzele în vitrine”. Odată cu apariţia clienţilor în muzeu, au apărut şi problemele de 
accesibilitate şi anumite restricţii. Restricţii pentru vizitatori există în majoritatea 
muzeelor – este vorba de taxa de intrare, biletul. Intrarea cu plată nu este un act 
democratic, ba mai mult, este o discriminare şi nici nu contribuie la democratizarea 
instituţiei. Muzeul trebuie să fie accesibil pentru toate categoriile sociale, pentru orice 
nivel de intelect. Şi aici muzeul contemporan mai are mult de lucru. Sunt necesare 

activităţi muzeale cu adresabilitate specifică. Majoritatea vizitatorilor vin în muzeu să 
se odihnească, ieri veneau după informaţie; ieri erau vizitatori gânditori, astăzi există 
clientul relaxat, care se odihneşte. El ocupă un loc determinant în statistica muzeală. 
Ce înseamnă să te odihneşti, să te detaşezi de rutina zilnică – clientul relaxat nimereşte 
într-o altă lume, şi aici el nu trebuie încărcat cu informaţie multiplă şi complexă, mai 
bine îl laşi să se cufunde în atmosfera muzeală, să asculte „liniştea muzeală”. 

 

                                                      
6
 В.Дукельский, Пространство публичного одиночества. В: Музей и личность, Отв. 

ред. А.В. Лебедев, Москва 2007, стр. 8. 
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Vizitatori reali şi vizitatori virtuali 
Schimbările auditoriului muzeal la începutul secolului al XXI-lea sunt legate 

de Internet – avem de acum vizitatori virtuali (cei până în 40 de ani) şi vizitatori reali 

(cei peste 40 de ani). Vizitatorul secolului al XXI-lea intră în muzeu cu pretenţii mari, 
cerinţe deosebite faţă de oferta muzeală, vrea multe emoţii şi interactivitate. Având în 
vedere trăsăturile specifice ale omului contemporan, cu o realitate supraîncărcată 
informaţional, cu o percepere fragmentară a tot ce se petrece în jur, muzeul încearcă să 
utilizeze toate tehnologiile informaţionale ca să-l transforme pe vizitatorul observator 

pasiv într-un vizitator participant activ al actului muzeal. Muzeul îşi doreşte mai mulţi 
vizitatori reali, dar numărul celor virtuali este în creştere. Nu este cazul să-i învinuim şi 
să-i blamăm pe cei care nu vizitează muzeele, ei sunt pur şi simplu non-vizitatori. Lor 

nu le place muzeul? De ce? Este problema noastră să identificăm cauzele, noi trebuie 
să facem muzeul distractiv. Nu trebuie să uităm să ne însuşim faptul că vizitatorul vine 
în muzeu nu pentru a învăţa, ci pentru a privi. Este necesar să ţinem cont de evoluţia 
societăţii contemporane şi să elaborăm programe care ar sensibiliza publicul şi ar 
atrage noi vizitatori în muzee. Şi în acelaşi timp, chiar dacă muzeul se schimbă sub 
influenţa necesităţilor, doleanţelor publicului, nu putem să permitem ca vizitatorul să 
dicteze reguli pentru muzeu. Muzeul întotdeauna vrea să ştie cât este necesar, util şi 
interesant pentru public, sperând să primească feedback.  

 

Concluzii 

Paradoxal, dar real: foarte multă vreme, locul central în muzeu îl ocupa expo-

natul, nu vizitatorul. Astăzi, vizitatorul este subiect activ al comunicării muzeale. 
Evoluţia societăţii contemporane generează noi tipuri de vizitatori muzeali. Cercetările 
în domeniu ne-au permis să analizăm schimbările în componenţa, în structura publi-
cului muzeal şi să identificăm anumite tipuri de vizitatori cu caracteristicile lor 

specifice. Concluziile care se cer a fi enunţate sunt următoarele: 
- vizitatorul de ieri era „oaspete nepoftit” al muzeului, el avea dorinţa de a 

corespunde cerințelor muzeului; 
- vizitatorul de astăzi este unul aşteptat şi dorit în muzeu, iar muzeul se orien-

tează spre satisfacerea doleanţelor lui; 
- muzeul contemporan este unul distractiv, nu instructiv; 

- muzeul se transformă treptat într-un centru cultural, de educaţie, recreere, 
divertisment; 

- vizitatorul contemporan vine în muzeu nu pentru a învăţa, ci pentru a privi; 
- evoluţia tehnologiilor informaţionale va produce în următorii ani schimbări 

radicale în componenţa publicului muzeal, vor apărea noi tipuri de vizitatori ai mu-

zeului. 
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Summary 

The present study is a theoretical reflection based on the museum practice of what 

such a phenomenon as the museum audience – categories of visitors – means. The 

contemporary visitor is a determinant factor, the key element for the museum’s change 
in terms of structure, functions and destination. Today, the traditional museum focused 

on the object, on collections and their research, on acquisition, preservation and 

interpretation, co-exists with the modern, human-oriented museum, becoming an agent 

in disseminating information. The museum’s social efficacy is also determined by the 
number of its visitors, so the museum focuses on the visitor to meet his expectations 

and aspirations. In the last decades, the portrait of the museum visitor has changed 

radically. The transformations refer not only to the visitor, to his motives, expectations 

and interests, but also to the museum’s attitude in relation to the personality of the 
person visiting it, and therefore the mission, the working strategy with the museum’s 
audience.  

Museum statistics record different categories of visitors: locals and tourists; in groups 

and individual; young and elderly people; thoughtful and relaxed; real and virtual; 

dissatisfied and disoriented; potential and real audience; the target audience and the 

ideal visitor; visitor and client. The author of the study analyses the changes in the 

composition, the structure of the museum audience, identifying certain categories of 

visitors with their specific characteristics and draws some conclusions: 

- the contemporary museum is entertaining, not instructive; 

- the museum gradually turns into a cultural center of education, recreation 

and entertainment; 

- the contemporary visitor does not come to the museum to learn but to look; 

- the development of information technologies will bring radical changes in the 

composition of the museum audience in the coming years, new categories of visitors 

will appear. 
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Cercetarea în domeniul patrimoniului muzeal 
„Știința restaurării și conservării se află într-o dinamică permanentă, dezvol-

tându-se neîncetat pe baza cercetărilor realizate în domeniul patrimonial”1. Acțiunea de 
conservare și restaurare a patrimoniului cultural este, în primul rând, o problemă de 
cercetare științifică și, apoi, de execuție tehnică. 

Protejarea patrimoniului muzeal constituie o preocupare permanentă a tuturor 
specialiștilor și, în special, a celor ce lucrează în domeniul conservării și restaurării 
obiectelor. Lor le revine răspunderea de a supraveghea cu atenție fiecare piesă în parte, 
indiferent dacă se află în laborator, depozit ori într-o expoziție. Piesele aflate în 
componența patrimoniului muzeal sunt complexe, atât din punctul de vedere al 
materialelor, cât și din acela al tehnicilor folosite pentru realizarea lor. Acestea conțin 
atât material organic, cât și anorganic. 

În stabilirea unei strategii de conservare a obiectelor este necesară evaluarea 
factorilor care influențează procesul de îmbătrânire naturală. În activitatea de 
conservare s-au elaborat și s-au impus teorii calitative privind influența mediului 
asupra vitezei de degradare a obiectelor și a fost acceptată teoria conform căreia 
stabilitatea materialelor la acțiunea factorilor distructivi depinde de natura lor chimică 
(compoziție, structură) și de agresivitatea mediului. Degradările ireversibile ale 
bunurilor din colecțiile muzeale reprezintă un aspect deosebit de important în contextul 
stabilirii măsurilor corespunzătoare de creștere a durabilității obiectelor din patrimoniul 
cultural și justifică intensificarea cercetării în domeniu, o direcție de studiu la care 

cercetătorii, dar și ceilalți specialiști, își aduc contribuția. 
Studierea caracteristicilor materialelor din care sunt confecționate piesele, a 

mecanismelor de degradare, dar și a comportamentului la tratamentele neconvenționale 
de conservare-restaurare oferă date esențiale în domeniul introducerii celor mai 
eficiente metode, tehnici și materiale pentru salvarea patrimoniului național, care să 

                                                           
1
 Ioan Opriș, Ocrotirea patrimoniului cultural, București, 1986. 
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implice riscuri minime nu doar pentru personalul uman și pentru mediu, ci și pentru 
caracteristicile obiectelor din colecții. 

 

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” 
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” din București reprezintă o 

instituție de interes național, dinamică, un simbol al Armatei României, unde istoria, 
cultura, arta, educația și tradiția interferează perfect, rezonând în viața militară și cultu-

ral-educativă a Capitalei. Patrimoniul Muzeului Militar Național este deosebit de com-

plex, format din colecții și bunuri culturale, unele rare sau cu valoare de tezaur, toate 
extrem de importante. 

Publicul larg are ocazia să admire piesele restaurate etalate în cadrul expoziției 
permanente a muzeului, sau cu ocazia expozițiilor temporare organizate de secțiile de 
restaurare, arheologie sau istorie ale instituției noastre sau ale altor instituții partenere. 

Printre cele mai valoroase obiecte se numără: revolverul inventat de căpitanul 
Vasile Dimancea, obuziere de mare putere pe cale ferată (Skoda cal. 420 mm – unicat 

în lume) și șenileta Malaxa tip UE, tunul antitanc Reșița cal. 75 mm, autotunul 
TACAM R-2, modulul de coborâre al navei spațiale sovietice Soyuz 40 (la a cărei mi-
siune în spațiu, în 1981, a participat și pilotul român Dumitru Prunariu), sabia dom-

nului Constantin Brâncoveanu etc. 
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Sabia Domnului Constantin Brâncoveanu 

(Colecția de armament alb și de foc) 
 

În prezent, patrimoniul Muzeului Militar Național este alcătuit din peste 
300.000 de obiecte tridimensionale și materiale documentare și este valorificat în 
modalități diverse, atât în expoziții permanente și temporare ale muzeului și filialelor 
sale, cât și prin participarea la proiecte culturale comune, cu instituții de profil militar 
sau civile, muzee din țară și străinătate. 
 

Laboratorul de conservare-restaurare 

În cadrul muzeului, un rol esențial îl are laboratorul de conservare-restaurare, 

unde, aplicând tehnici actuale de lucru, restauratorii și conservatorii acționează cu 
responsabilitate și pasiune pentru ca obiectele de patrimoniu să își regăsească 
autenticitatea și sănătatea, asigurând, astfel, perpetuarea mesajului lor istoric și estetic 
către publicul vizitator și cercetarea științifică. 

Laboratorul de conservare-restaurare este organizat în cinci ateliere (metale, 
textile, ceramică, piele și hârtie, documente și carte veche) cu personal specializat și a 
fost dotat de-a lungul timpului cu echipamente specifice activității diverselor domenii, 
pentru derularea în condiții optime a proceselor tehnice și tehnologice destinate 
obiectelor de patrimoniu.  

Conservarea obiectelor de muzeu este realizată de conservatori experți, atestați 
de Ministerul Culturii și se desfășoară atât în depozitele de colecții, cât și în sălile de 
expoziții.  

Obiectivele principale ale conservării preventive și curative sunt asigurarea 
unor condiții optime de depozitare și expunere, prevenirea și diminuarea efectelor 
factorilor de degradare fizico-chimică și biologică. Aceste acțiuni se fac direct de 
conservatori sau prin îndrumarea și coordonarea activității specifice a altor specialiști 
cu sarcini în gestionarea sau manipularea bunurilor de patrimoniu. 
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Cartea de vizită a colectivului nostru o constituie lucrările de excepție realizate, 
de-a lungul celor zece decenii, pentru salvarea patrimoniului Muzeului Militar 

Național, dar și pentru alți beneficiari, prin colaborarea cu muzee importante din țară și 
străinătate. 

Vârsta „pacienților” asupra cărora sunt aplicate tratamentele curative se întinde 
pe o scară cronologică extrem de vastă, de ordinul miilor de ani, începând din neolitic 
și până în secolul al XX-lea.  

Degradările pe care le prezintă aceste obiecte sunt de natură și gravitate foarte 

diferite, în funcție de materialele din care au fost confecționate și de agenții distructivi 
care au acționat mai mult sau mai puțin agresiv asupra lor de-a lungul secolelor. Sunt 

necesare uneori eforturi considerabile pentru recuperarea unor obiecte concepute încă 
de la origine ca lucrări efemere, a căror longevitate nu era considerată o condiție 
principală. 

Tratamentele aplicate au menirea de a stopa procesele de degradare și de a 
optimiza starea de conservare a obiectelor, care să transmită ulterior privitorilor, în 
mod inteligibil, mesajul lor intrinsec. 

 

Tendințe și orientări privind modernizarea laboratorului 
O importanță deosebită se acordă tendințelor actuale în activitatea de con-

servare, precizându-se metodele de decontaminare și strategiile de conservare pre-

ventivă în muzee.  
Obiectivul general al cercetărilor îl constituie identificarea și evaluarea unor 

metode noi, neconvenționale, de protecție față de influența unor condiții de micro-

climat în procesele de îmbătrânire a materialelor din colecțiile de patrimoniu muzeal.  
Pentru atingerea acestui obiectiv, în cadrul cercetărilor la nivelul laboratorului, 

s-au avut în vedere mai multe aspecte, toate acestea fiind rezultatul unei activități de 
cercetare continuă:  

a. Studiul efectelor principalilor factori de microclimat (temperatură, umiditate, 
iluminat) asupra caracteristicilor de permanență și durabilitate ale materialelor; 

b. Investigarea și diagnosticarea cât mai exactă a stării de sănătate și a compo-

ziției cantitative și calitative a materialului suport; 
c. Compatibilitatea materialelor cu obiectul suport; 

d. Utilizarea celor mai bune substanțe și materiale în tratamentele de prevenire, 
curățare sau completare; 

e. Folosirea rășinilor epoxidice sau acrilice necesare operațiilor tehnologice de 
reîntregire a formei.  

Pentru realizarea acestui deziderat depozitele și sălile de expunere trebuie să fie 
dotate cu aparate de măsurare a factorilor ambientali, conectate la calculatoare care, cu 
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ajutorul unor programe speciale, înregistrează datele și prezintă evoluția în timp a 
acestora. 

Majoritatea metodelor de investigare moderne sunt operate prin calculatoare, 

toate rezultatele/informațiile obținute fiind pe suport digital. Cele mai multe rezultate 
sunt oferite sub formă de imagini 2-D (fotografii, hărți, spectre) sau format 3-D (pentru 

vizionarea formelor sau a caracteristicilor zonei investigate). 

O bună analiză a unui obiect sau a unei suprafețe a aceluiași obiect se bazează 
pe capacitatea receptorului de a detecta cât mai multe detalii. Receptorul primar și 
natural, adică ochiul uman, este limitat atât în sensibilitate, cât și în profunzime. Acesta 
poate detecta, în condiții normale, doar o parte a spectrului electromagnetic și anume 
un domeniu cuprins între 380nm și 750nm, denumit domeniul vizibil. Se pot obține 
nivele de detecție mult mai mari folosind aparatură și tehnici moderne.  

Investigarea inițială a unor piese prin microscopie optică, utilizând un stereo-

microscop Leica EZ 4D, la diferite trepte de mărire, urmărește descifrarea modalității 
de realizare și a tehnicii de confecționare a obiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, imaginile macro și microscopice, înregistrate cu aparate foto sau micro-

scoape optice, ne oferă detalii pe care ochiul uman nu le poate detecta.  
Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine stereomicroscopică pentru un fir textil din lână,  
realizată cu un stereomicroscop Leica, aflat în dotarea laboratorului nostru 
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Aceste imagini pot fi îmbunătățite la rândul lor prin procese de prelucrare de 
imagine. Cu o serie de tehnici imagistice de investigare aflate la dispoziție, se poate 
realiza o documentare solidă asupra oricărui tip de obiect. De exemplu, se poate realiza 
o comparație prin suprapunere între imagini foto înregistrate cu aparate foto și imagini 
înregistrate cu o cameră multispectrală. Acestora li se mai pot adăuga și hărți de 
fluorescență obținute în urma scanării suprafeței cu tehnica LIF. Alăturarea și supra-

punerea imaginilor rezultate vor scoate în evidență elementele subliniate de fiecare 
metodă în parte.  

Tehnicile și dispozitivele de investigare-diagnosticare: XRF, FTIR, SEM, 

înregistrarea de imagini multispectrale, înregistrarea de imagini termice, scanarea 

fluorescenței indusă cu ajutorul laserului utilizând tehnica LIF, scanarea 3-D cu 

fascicul laser, curățarea cu laser, etc. oferă informații optime cu privire la starea de 
conservare și restaurare, precum și la calitatea suprafeței unui obiect, sub formă de 
imagini și nu numai. 

Majoritatea metodelor de analiză și caracterizare a suporturilor obiectelor 
supuse restaurării sunt realizate în prezent prin tehnici instrumentale de mare finețe: 
spectroscopia FTIR, difracția de radiații X (XRD), analiza termogravimetrică, colori-
metria, microscopia optică, spectrometria de fluorescență (XRF). 

Utilizarea băilor ultrasonice, a microsablării, a aparatelor de curățare cu aburi 
sub presiune, curățarea cu laser, constituie variantele optime pentru activitatea de resta-

urare a obiectelor aflate în patrimoniul muzeal. 
Spectrometria IR si Raman sunt de departe cele mai folosite tehnici pentru 

analiza obiectelor de artă și pentru studiile arheologice. Muzeografii, oamenii de știință 
și istoricii de artă solicită metode de analiză nedistructivă pentru efectuarea studiilor de 
autenticitate și de degradare. 

Spectrometria în infraroșu cu transformată Fourier (FT-IR) este o metodă 
extrem de utilă de identificare a compușilor organici și anorganici, bazându-se pe 

absorbția selectivă a radiației în domeniul infraroșu mijlociu (MIR) de către legăturile 
chimice care alcătuiesc substanțele analizate. Radiația IR este inofensivă și, ca atare, 
perfect sigură pentru studiul obiectelor de artă valoroase. 
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Spectrul infraroșu al unei probe necunoscute poate fi identificat cu ajutorul 

software-ului de căutare în bibliotecile spectrale ale diferitelor clase de compuși. 
Materialele care nu pot fi identificate prin spectrometrie FT-IR vor putea fi 

analizate prin Raman și vice-versa, metodele fiind complementare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorită inovațiilor tehnologice încorporate în noul spectrometru Raman hand-

held BRAVO, acesta a devenit un excelent instrument pentru investigarea nedistructivă 
a obiectelor de artă, fiind portabil, de mare precizie și fiabil. 

Mai mult decât atât, frescele, clădirile istorice, obiectele din lemn și cărțile 
vechi pot fi analizate cu ajutorul instrumentelor RMN de tip time-domain care pun în 
evidență absorbția apei, porozitatea și alte proprietăți asociate cu stabilitatea structu-

rală. 

 

 

 

 

 

 

Pe plan internațional, curățarea cu laser a obiectelor de patrimoniu reprezintă 
una dintre cele mai performante tehnici utilizate în ultimii ani în restaurare, fiind o 
metodă neinvazivă (absența contactului fizic dintre instrument și suprafața piesei de 
patrimoniu) și prezentând o maximă precizie, vizând doar aria deteriorată, fără alte 
efecte mecanice negative asupra altor arii ale piesei supuse restaurării. 
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De asemenea, posibilitatea operării cu laserul asupra unor zone extrem de fra-

gile sau deteriorate, fără consolidarea preliminară a piesei, ceea ce ar presupune utili-
zarea unor materiale abrazive sau a unor substanțe chimice asupra pieselor și așa ex-

pertizate ca fiind extrem de fragile, anulează o serie de intervenții agresive și este de 
natură de a salva piesa în forma ei naturală. 

           

Analizoarele portabile TRACER 5i™ sunt unice în flexibilitatea lor de a inves-

tiga nu numai probe omogene, ci și eșantioane complexe, eterogene și neuniforme. Ele 
ajută la identificarea, compararea și cuantificarea elementelor și compușilor mate-

rialelor de probă în contextul mediului lor.  
Acestea oferă informații imediate pentru o înțelegere științifică dinamică a 

obiectelor, a artefactelor și a mediului înconjurător. Seria Tracer a devenit standardul 
de facto pentru investigațiile artei și arheometriei și pentru aplicații de cercetare și 
predare. 
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În plus față de capacitățile standard de calibrare și analiză așteptate de la un 
sistem XRF portabil, sistemul Tracer este unic în ceea ce privește flexibilitatea pentru 
investigarea substanțelor neuniforme și pentru instruirea în domeniul XRF. 

 

Concluzii 

Cercetarea științifică conjugată cu utilizarea tehnologiei avansate prezentată 
vor furniza: 

- date noi privind condițiile optime de păstrare a bunurilor culturale din depozi-
tele muzeale; 

- noi metode pentru protecția și conservarea obiectelor sensibile la agenți 
biologici de degradare, activi în anumite condiții de microclimat; 

- noi instrumente de decizie privind modul de acțiune pentru eliminarea 
contaminării biologice, adaptate la politicile internaționale de Management Integrat al 
Dăunătorilor (Integrated Pest Management), cu utilizarea unor metode alternative 

tratamentelor de dezinsecție cu substanțe chimice, în vederea protejării patrimoniului și 
a personalului de muzeu. 

Implementarea și exploatarea rezultatelor cercetării științifice în practica res-

taurării și conservării bunurilor culturale se referă la valorificarea cu maximă eficiență 
a rezultatelor avansate din cercetarea științifică de înalt nivel și cu aplicabilitate ime-

diată în domeniul complex și vast al patrimoniului cultural.  
Obiectivele sunt următoarele: valorificarea și difuzarea cunoștințelor și rezulta-

telor de cercetare, acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice și tehnologice 
în domeniul prioritar al patrimoniului, inițierea și dezvoltarea de colaborări viabile cu 
parteneri din mediul economic public și privat, creșterea gradului de implicare și vizi-
bilitate pe plan internațional. 

Cercetarea științifică în domeniul conservării-restaurării propune un salt cali-
tativ important privind organizarea laboratorului în sensul creșterii justificate a 
preocupării și a efortului de perfecționare a resursei umane și tehnologice și are o 
contribuție inovatoare, propunând transferul către mediul economic și societate.  

Modernizarea laboratorului se va face prin noi metode și tehnologii de conser-
vare-restaurare a colecțiilor de bunuri culturale mobile, care vor fi integrate în cadrul 
larg al ansamblului de măsuri cu scopul prelungirii duratei de viață a obiectelor și care 
au o contribuție majoră la salvarea patrimoniului militar național. 
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Summary 

The conservation and restoration of cultural and military heritage is primarily a 

matter of scientific research and then of technical implementation. In this case a key 

role is played by the conservation and restoration laboratory where heritage objects 

regain their authenticity and health, thus ensuring the perpetuation of their historical 

and aesthetic message to the visitors. Scientific research must be combined with the 

use of advanced technology proposing a qualitative jump on upgrading the laboratory 

by new methods and technologies for the conservation and restoration of cultural 

property collections to prolong the life of the objects and to save the national military 

heritage. 

 

Keywords:  

Laboratory, conservation, restoration, military heritage, advanced technology. 
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