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acia, ale cãrei fruntarii corespund în genere cu ale României
mari de astãzi, prezenta o veche tradiþie
vânãtoreascã încã din cele mai îndepãrtate epoci preistorice.
Dupã ce intrã în istorie, adicã în ultimele trei secole înainte de Hristos ºi
mai ales în timpul influenþei ºi apoi al
stãpânirii romane, Dacia este încã ºi
mai bine cunoscutã, atât prin monumentele descoperite aici, cât ºi prin
documentele vremii.
Pentru epoca ante-romanã, scrierile
istoricilor ºi ale poligrafilor greci (ca
Herodot ºi Xenofon) în care se gãsesc
informaþiuni privind vânãtoarea la
traci, sunt aproape în întregime aplicabile ºi dacilor, popor învecinat ºi de
aceeaºi obârºie. Aceste scrieri le-am
menþionat la locul cuvenit.
Din epoca romanã – în care este cert
cã vânãtoarea se practicã în Dacia în
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modul arãtat la romani – dateazã multe
monumente ºi obiecte pe care sunt
reprezentate scene de vânãtoare. Muzeele din Bucureºti conservã multe
asemenea piese, descoperite mai ales în
urma cercetãrilor arheologice întreprinse în ultimii ani, cum a fost de pildã
sarcofagul aflat în secolul trecut de
banul M. Ghika la Reºca sau Celei (jud.
Romanaþi) ºi pe care îl menþioneazã
Al. Odobescu în Pseudokinegetikos
(cap. V). Acest sarcofag prezintã pe
pãrþile laterale douã brâie de figuri:
brâul superior înfãþiºeazã vreo douãzeci
ºi patru de animale ºi trei sau patru
vânãtori, cu câini ºi felurite arme de
vânãtoare. Este sigur sarcofagul în care
a fost înmormântat vreun vânãtor de
seamã.
De la retragerea romanilor din Dacia
ºi pânã la sfârºitul Evului Mediu, nu
avem nicio informaþie despre felul cum
se practicã vânãtoarea în þãrile noastre,
exceptând Transilvania, care se gãsea
încã de pe la anul 900 sub stãpânirea
ungureascã ºi despre care gãsim oarecare date în scriitorii vechi unguri.
Vom avea prin urmare a vorbi deosebit despre Muntenia ºi Moldova – provincii care încã din Evul Mediu au
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constituit state independente, reunindu-se apoi (la 1859) într-un singur stat,
România, – ºi deosebit despre celelalte
provincii, care, mai mult sau mai puþin
timp, au stat sub stãpânire strãinã pânã
la 1918.
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Titlul I

VECHIUL REGAT
(Muntenia ºi Moldova)
În cronicile ºi documentele locale
gãsim foarte puþine informaþiuni relative la vânãtoare; numai din ele nu am
putea sã ne dãm seama nici pe departe
cum se înfãþiºa în trecut vânãtoarea în
þãrile noastre; din fericire însã, o bunã
parte din strãinii care au venit pe la noi,
fie pentru comerþ ºi alte treburi personale, fie cu misiuni politice, au lãsat
însemnãri scrise care cuprind ºi date
despre vânat ºi vântoare. Pe baza informaþiilor mai însemnate aflate din izvoarele de acest fel ce mia fost posibil sã
cercetez voi prezenta în cele ce urmeazã
o schiþare în linii generale, a acestei
chestiuni, pe care cercetãri ulterioare
mai amãnunþit o vor putea completa ºi
lãmuri deplin.
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Capitolul 1
VÂNATUL

R

egiunea din sudul ºi estul Carpaþilor, care formeazã Muntenia ºi
Moldova – cu munþii acoperiþi de
pãduri rãºinoase ºi de fag, cu pãdurile
de stejar din zona deluroasã ºi din
câmpiile mãnoase, cu zãvoaiele din
luncile Dunãrii ºi afluenþilor ei, cu ºiruri
de lacuri ce se întind de la gura Jiului
pânã la limanul Nistrului – este în mod
firesc o regiune care oferã minunate
condiþii de trai unui mare numãr de
specii de vânat, aºa cum vedem ºi azi.
În trecut, când populaþia era neasãmuit mai rarã, iar agricultura prea puþin
dezvoltatã, cuprindea neînsemnate
întinderi de pãmânt (din cauza lipsei
mijloacelor de comunicaþie care sã
transporte cerealele produse aici, în alte
þãri pe care natura nu le-a înzestrat cu
un pãmânt tot atât de roditor), vânatul
avea toatã liniºtea necesarã ºi gãsea din
12

belºug hranã, ca sã se poatã înmulþi.
Despre bogãþia de vânat a þãrilor
noastre în trecut ne vorbeºte ºi toponimia. Printre numeroase localitãþi a
cãror denumire aminteºte numele unor
animale ca bourul, zimbrul, cerbul, castorul etc., mai putem menþiona regiunea
argeºeanã numitã Þara Loviºtei, de pe
Olt, al cãrei nume, de origine slavã,
înseamnã vânãtoare; era deci o regiune
excepþional de bogatã în vânat, ai cãrei
locuitori de altfel se îndeletniceau îndeosebi cu vânãtoarea, dupã cum s-a
stabilit; tot astfel Vâlcea, numele – de
asemenea slav – al altui þinut înseamnã
regiune bogatã în lupi.
Pe lângã datele scriitorilor strãini, ce
încep încã de prin secolul al XVI-lea, o
dovadã incontestabilã a belºugului de
vânat este faptul cã din cele mai vechi
timpuri þãrile noastre au exportat cantitãþi mari de blãnuri, cum vom vedea
amãnunþit mai departe.
Dintre aceºti scriitori menþionãm în
primul rând un francez, Fourquevaux,
care a vizitat Moldova, în timpul lui
Petru V. ªchiopul (pe la finele secolului
al XVI-lea). Acesta a vânat, împreunã
cu tovarãºii lui (printre care ºi un
italian), în Basarabia, în pãrþile dinspre
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Orhei ºi Soroca, convingându-se de
belºugul de vânat, mai ales aripat (de
pildã, chiar dropii, pe câmpiile acoperite cu buruieni imense); în pãduri erau
mistreþi ºi urºi, care îndemnau ºi ei pe
cãlãtorii noºtri la vânãtoare. Pe drumuri, întâlneau adesea ºiruri de câte
douãzeci, treizeci de cãruþe; în fiecare
era câte o fatã; veneau la târg; toate
erau frumoase, fãrã gãteli, cu cununi
de flori în pãr (semn cã nu erau mãritate). Fourquevaux a cumpãrat de la
ele ouã, lapte, prepeliþe, „des cailles
qu’elles appeloient en leur langue prepelissa”.
La 1612, un negustor veneþian, Tommaso Alberti, cãlãtoreºte de la Constantinopol în Moldova; când ajunge
la Galaþi, se mirã de ieftinirea alimentelor, a peºtelui în special, dintre care
morunul foarte abundent; de asemeni
iepurii, care se vindeau cu 5 solidi unul.
Dupã zece ani, avem mãrturia altui
cãlãtor, polonez de data aceasta, Samuel
Twardowski, care între altele vede în
ostroavele Dunãrii la Giurgiu cârduri
de cocori cu pene albe ºi aude din tufiºuri þipetele lebedelor; dupã alþi zece
ani, în 1632, trece pe la noi, ducându-se
la Constantinopol, Paulus Strasbourgh,
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