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„Marea Oltenie” în viziunea savantului gorjean  
Ion Popescu-Voite ti 

Zenovie Cârlugea 
          
            Între marile personalit i ale culturii române originare din Oltenia, care s-au 
aplecat cu osârdie a defini spiritul oltenesc, în complexitatea specificit ii sale, se 
num r  i geologul-savant I. POPESCU-VOITE TI. Dup  ce, în lucr ri de 
specialitate, studiase structura geologic  a Olteniei, îndeosebi a Gorjului natal, 
venind cu observa ii interesante de tectonic , stratigrafie, paleontologie i botanic , 
I. Popescu-Voite ti se arat , la un moment dat, preocupat a defini, pe considera ii 
geografice, istorice, etnografice i spirituale, OLTENIA, ca regiune a spa iului 
românesc mult mai ampl  decât aceea îndeob te cunoscut  i alc tuit  din cele 
cinci jude e, un areal vast ce ar cuprinde „pe to i Românii care populeaz  atât 
câmpiile cât i dealurile, de jur împrejurul Masivului Muntos de la Apus de Olt, 
cuprin i, deci, între Olt, Mure , Tisa i Dun re.” A adar, o Oltenie care i-ar 
aronda, constitutiv, Ha egul i Banatul: 
          „În elesul acesta larg ce dau denumirii de oltean, reiese nu numai din 
dezvoltarea morfologic  i structural  unitar  a acestui inut românesc, dar i din 
unitatea ce se desprinde din studiul lor etnic, unitatea care trebuie s  fi fost foarte 
puternic  la început de nu s-au putut terge nici pân  ast zi a ez mintele lor în grai 
i fire, cu toat  vitregia soartei de mai târziu.” 

           Vitregiile istorice au pus, pe de o parte, între b n eni i mehedin eni, 
„grani e artificiale”, pe de alt  parte, între gorjeni, vâlceni, ca i între cei din ara 
Ha egului i F g ra ului. Rezultatul acestor desp r iri for ate ar consta în 
„încetinirea schimburilor osmotice naturale între fra i”, c ci „în afar  de c ile de 
leg tur , t iate de Dun re i Olt i Jiu, de-a curmezi ul întregului masiv muntos 
oltenesc i care se puteau oarecum str jui, aceste leg turi au fost tot timpul 
între inute de însu i acest masiv, unitar alc tuit i ca structur  i ca f ptur , care le-
a fost tot deodat  i leag n, i izvor de bog ie, i loc de refugiu la vremuri de 
restri te.”  
             În primul rând, apreciaz  eseistul, trebuie luat în considerare factorul 
geografic al regiunii, „cu toate condi iunile prin care se impune, ca: sol, subsol, 
morfologie, clim  etc.” Cercet torul face aici un fel de morfologie a mentalit ilor 
(v. Spengler cu „morfologia culturii”, din care s-a inspirat i Lucian Blaga în 
filosofia culturii), când consider  c  „nu mai pu in adev rat este c  manifest rile 
suflete ti ale unui popor sunt influen ate într-o mare m sur  de situa ia geografic  a 
regiunii ce locuie te, prin urmare de clima, de forma i de structura geologic  a 
acestei”… 
               Acest masiv, a ezat între Olt, Mure , Tisa i Dun re, este, din punct de 
vedere structural, „unitar constituit, atât în fundamentul s u de cristalin, cât i în 
petecele de calcare mezozoice, p strate pe ici pe colea, în fâ ii mari, cu aspect 
alpin”. Din întregul lan  carpatic, aceasta ar fi regiunea care „a ajuns cel dintâi la 
maturitate ca uscat continental”- „este deci cel mai vechi uscat continental al rii 
noastre”. Regiunea aceasta, în care cercet torul identific , geografic, OLTENIA 
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MARE, ar fi cunoscut, de-a lungul existen ei sale multimilenare, cel mai îndelungat 
fr mânt geologic. A adar, o distilare fizico-chimic  îndelungat , care, în repetate 
decant ri de milenii, a dus la o materie vie superioar . Nu e, a adar, de mirare, 
vestitul orgoliu etnic al b n eanului care se consider  „frunce-ntâi” sau al 
olteanului „cu 24 de m sele”… 

 La fel de unitar ,, i în m sur  s  explice ipoteza geo-etnic  a OLTENIEI 
MARI este i factorul istoric al regiunii”. Documentele istorice i „elementele 
fundamentale ale limbii” dovedesc c , în acest areal, romanizarea a fost puternic , 
altfel romanii n-ar fi putut st pâni efectiv  „Dacia Superioar ”, cu minele ei de aur 
i fier, „dac  nu i-ar fi asigurat c ile mari de leg tur  cu metropola, de-a lungul 

Dun rii, Oltului i Jiului, nu numai prin cet i i castre, dar i prin colonii masive, 
mari, puternice i stabile”. „Coloniile romanice”, având  „o nuan  iliric  
pronun at ”, s-au altoit pe „fundamentul trac” al dacilor, rezultând românii „ce 
populeaz  azi masivul muntos de la Vest de Olt i câmpiile de la poalele lui”: 

 „Fondul sângelui oltenesc este, deci, iliro-trac, c ci influen ele suferite 
mai târziu, i în special de la sârbii cu care au venit în contact de-a lungul 
Dun rii, au fost neînsemnate”. 

A adar, popula ia acestui inut („MAREA OLTENIE”) are un fond 
sufletesc unitar („recunoscut de to i etnografii i istoriografii, f r  excep ie”), bazat 
pe „unitatea fondului s u etnic” i pe una a „condi iunilor biologice sub care s-au 
des vâr it caracterele sale etnografice.” 

În sus inerea acestei afirma ii, Ion Popescu-Voite ti citeaz  portretul 
comportamental pe care Nicolae Iorga îl f cuse locuitorilor de dincoace de Olt: 

 „Vioi, întreprinz tori, gata de lupt  ca i de isprav  în orice domeniu; iu i 
la mânie i iu i treab . Inteligen a lor e practic ; vorba lor e scurt , nervoas , cu 
totul particular  i foarte colorat. Limba cap t  la ei un pitoresc care nu se 
întâlne te aiurea. Amintirile lor au o not  special , cuprinzând numai o parte din 
faptele trecutului nostru. O democra ie activ  îi deosebe te, cu boieri mul i i mici, 
care se sim eau una cu ranii.”  (N. Iorga, Arhivele Olteniei, An I, Craiova, 
1922). 
                    Caracteristicile „izbitoare” al olteanului ar fi vioiciunea i spiritul 
întreprinz tor . „Voiciunea” s-ar reflecta în jocurile populare: b tuta, c lu arul,  
brâule ul, iitura, b n eana, logo ana .a., pentru care se cer „agerime”, „iu eal ”, 
„sprinteneal ”, - inimitabile în rela ie cu al i etnici români. Aceea i „voiciune” se 
manifest  în toate activit ile lor, de la glumele în ep toare care cer imediat replic   
„la felul cum apuc  sapa ori coasa, în fine în întreaga lor inut , de la opinca strâns 
legat  pe picior pân  la c ciula apur , de sub dunga c reia str lucesc ochii ca doi 
c rbuni aprin i”. 
                   Cât prive te spiritul întreprinz tor al olteanului, acesta este, practic, „o 
mo tenire romano-iliric ”, de reg sit, ar spune istoriografii , „numai la Olteni i la 
Macedoneni, dintre to i Românii”. Spre exemplu, ciobanii, în îndelungatele lor 
transhuman e, ar fi trecut Dun rea, ba chiar Balcanii, iar olteanul „legat de glia 
ogorului s u”, dup  ce i-a terminat muncile gospod riei sale, nu preget  a ajunge 
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cu sapa sau coasa pân  în inima B r ganului, pentru a c uta de lucru, vorba 
cântecului: 
„Au plecat olteni la coas …!” Ce s-ar face „coni a” bucure tean , se întreab  
retoric eseistul, f r  precupe ii-cobili ari, care cutreier  str zile cele mai 
îndep rtate, orientându-se asupra „necesit ilor culinare ale cartierului”, cobili ari 
care - zice Nicolae Iorga – „dau o not  pitoreasc  Bucure tilor, prin portul lor, prin 
strig tul lor caracteristic”... Este un portret memorabil al olteanului – cobili ar, 
iste , vioi, „bine dispus” i „glume ”, care , uneori, profitând de neaten ia „coni ei”, 
o „ciupe te” la num rarea restului, pentru ca, a doua zi, în caz c  a fost sesizat  
„gre eala”, s-o repare „f r  obiec iune”… 

Cât prive te „partea idealist ” a sufletului oltenesc, „cultura româneasc  se 
poate mândri cu drept cuvânt de contribu ia ce i-au adus i-i aduc oltenii”, întrucât, 
motiveaz   eseistul, „prin Oltenia a p truns pentru prima dat  cultura la Români”. 
E vorba, mai întâi, de o „cultur  religioas ”, venind de peste Dun re. Este amintit 
c lug rul Nicodim, „pribeagul macedonean” (N.Iorga), care, pe la 1370, aduce cu 
el „înv tura c r ilor biserice ti slavone”, ctitorind m n stirile Tismana, în Gorj, 
Vodi a, de lâng  Turnu-Severin, Prislop, în Ha eg... 

Aici, în Oltenia, „se pun, deci, pentru prima dat , bazele unei vie i spirituale 
la Români”. Odat  cu via a m n stireasc , aici se na te i se dezvolt  „literatura i 
arta religioas ”, care culmineaz , mai târziu, cu acel monument de art  bizantin , 
care este M n stirea Curtea-de-Arge .    

Tot în Oltenia se scrie „prima carte de literatur  popular , în limba 
poporului român” – Alexandria, dup  un original sârbesc (traduc torul nu putea fi 
decât ori b n ean ori mehedin ean). Influen a Alexandriei ar fi considerabil  în 
spa iul culturii române, dup  ea înv ând carte mul i c rturari români sau marcând 
destinul unor domnitori: un Alexandru L pu neanul, sub influen a acesteia, i-ar fi 
schimbat numele, iar un Mihai Viteazul i-ar fi pus în gând s  reînvie, prin acte de 
vitejie, „toate ispr vile marelui macedonean”. 

 i literatura istoric  în limba român  tot în Oltenia apare pentru prima 
dat : e vorba de o epopee a lui Mihai Viteazul, scris  pe la începutul secolului al  
XVII-lea, de un logof t anonim, dar i din îndemnul Buze tilor. Însu i N. Iorga o 
aprecia drept „cea dintâi cronic  scris  în limba popular , i ea vine tot din 
Oltenia”. O a treia carte scris  în române te (dup  acela i N. Iorga), ceva mai 
târziu, îns , apare tot în Oltenia, la Râmnicu-Vâlcea , - este vorba de Istoria 
Universal , tradus  de c lug rul Mihail Moxa. 

Cât prive te ora ul Craiova ( „care a devenit centrul politic i cultural al 
Olteniei”), aici apare prima traducere a lui Dante (de Maria P.Chi u), iar ora ul este 
legat de numele unor mari c rturari. 

Privit sub aspect politic i na ional, trecutul Olteniei nu alunec  „pe 
povârni ul periculos al politicianismului regional”, de i primele organiza iuni 
politice române ti le g sim tot la olteni: „Banatele Basarabilor” , „ale lui Litovoi i 
frate-s u B rbat”, din care poate c  descind – afirm  N. Iorga –  „ i întemeietorii 
dinastiei de Arge  a Domnilor pe toat  ara Româneasc ”. 
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Mul i din banii Craiovei au ajuns în scaunul domnesc i mai to i boierii, 
precum Craiove tii (din care se trag Neagoe, Buze tii .a.) „aveau leg turi de sânge 
cu domnii i o mare trecere pe lâng  cur ile vecine”. Ace tia erau „buni patrio i, 
gata s - i sacrifice i averea i via a pentru interesul românesc general.” Chiar 
„r scoala lui Tudor de la 1821”, ap rut  undeva în Gorj, a c p tat apoi „un scop 
politic, nu local, ci cu totul general”, fiind îndreptat  împotriva abuzivului regim 
fanariot. 

 În toate actele lor, oltenii au f cut dovada în elepciunii fa  de interesele 
române ti i a unei „energii cu adev rat virile” . „Puii de lei” de pe aceste 
meleaguri au dat dovad  de un eroism excep ional; sunt aminti i „eroii regimentelor 
oltene ti, care, în Valea Jiului, în Valea Oltului, la Oituz, la Cire oaia i la 
M r e ti, au pecetluit  cu sângele lor unirea tuturor românilor.” Cu „pioas  
evalvie” este amintit  „eroina neamului românesc –  ECATERINA  TEODOROIU.                  

 „O latur , pe cât de interesant , pe atât de frumoas  a sufletului oltenesc, 
este muzicalitatea lui.” Nic ieri nu se cânt  atât de mult i atât  de frumos ca în 
Oltenia – „vorbesc de muzica popular , nu de cea clasic ”. 

Bog ia i frumuse ea folclorului oltenesc sunt recunoscute, de altfel. 
Eseistul afirm  cu mândrie de gorjean con tient c  este p str torul unei zestre 
nealterate: „În satul Voite ti i în satele din jur cunoscute mie, eu n-am v zut 
l utari igani ca-n Muntenia, Moldova ori Transilvania, ci numai Români 
localnici.” 

Mare iubitor al p mântului natal, în întreaga lui tradi ie i spiritualitate, 
I. Popescu-Voite ti face, în contextul acestei pledoarii pro domo, în care 
argumentul tiin ific  se îmbin  cu intui ia eseistic , un portret memorabil al 
mentalit ii oltene: 

„Suflete deschise, iubitori de adev r i de frumos, ageri, inimo i, vioi, 
întreprinz tori i energici pân  la eroism, dac  împrejur rile o cer; urma i ai unor 
genera ii care au luat parte activ  la toate actele mari din via a poporului 
românesc  – iat  cine sunt Oltenii’’.     


