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COMPLEXUL CHEILOR DIN BAZINUL

DIMBOVIŢEI

ION I.

Intre Podul

Dîmboviţei şi Rucăr

se

dezvoltă

o

POPF.SCU-ARGEŞEL

zonă

de

convergenţă

hidrografică axată pe capătul sud-vestic al culoarului tectono-eroziv
Rucăr-Bran. Astfel, Dîmboviţa primeşte, pe o mică distanţă, cei mai
importanţi afluenţi ai săi din cursul superior. Prezentînd mari denivelări

în raport cu masivele montane din jur, regiunea apare ca un uluc depresionar, la a că'!'ui formare au contribuit atît mişcările tectonice, cit şi eroziunea. Tocmai această lăsare axială explică configuraţia convergentă a
reţelei hidrografice, care s-a adaptat liniilor mari de cădere a pantei.
In timp ce Dîmboviţa - prin valea Vladului şi Boarcăşul îşi trage izvoarele din Munţii Făgăraşului, pe acest sector ea îşi adună afluenţii din toate
masivele care domină partea sud-vestică a culoarului. Din Piatra Craiului
primeşte pe Dîmbovicioara, din cadrul culoarului pe Oratea şi Cheia, din
Leaota coboară Ghimbavul, iar din Păpuşa, Rîuşorul. Cu excepţia celui
din urmă, atît Dîmboviţa cît şi afluenţii săi, străbat zone calcaroase, în
care şi-au săpat văi înguste sub fonriă de chei. Aşa se face că aici se dezvoltă cel mai mare complex de chei din ţară, atît după numărul lor, cît şi
după lungime şi ramificaţie. Prezenţa cheilor este în primul rînd rezultatul intersectării de către rîurile respective a unor masive calcaroase, dar
ea este şi în legătură cu evoluţia morfologică a regiunii.

GENEZA CHEIWR
Pentru a înţelege modul în care au luat naştere aceste chei este
necesar să avem în vedere atît o serie de elemente de ordin geologic cît
şi aspectele geomorfologice. Mai întîi, trebuie să ţinem cont de faptul că
acest culoar este o zonă de prăbuşire, în care cristalinul se afundă - dar
apare de jur-împrejur. Datorită scufundării cristalinului mările mezozoicului au invadat regiunea, astfel luînd naştere formaţiunile sedimentare în facies calcaros, conglomeratic şi grezos. Calcarele tithonioe sînt
rocile cele mai dure şi ele au fost acoperite de formaţiuni conglomeratice
şi grezoase de vîrstă cretacică. După retragerea mării cretacice regiunea
este exondată definitiv şi începe evoluţia ei subaeriană. Ţinînd cont de
faptul că formaţiunile conglomeratice şi grezoase au acoperit, dacă nu în
totalitate, în tot cazul în bună măsură calcarele, este uşor de înţeles că
reţeaua hidrografică s-a instalat iniţial în primele roci, mai puţin rezis
tente în comparaţie cu celelalte. In timp ce masivele muntoase din jur
http://cimec.ro
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au suferit mişcări de ridicare, această zonă, fie că a fost afectată mai
puţin intens de acestea, fie că a înregistrat mişcări de coborire, a corustituit
în permanenţă o arie mai joasă, spre care s-a îndreptat reţeaua hidrografică. Prezenţa a numeroase falii şi fracturi în cadrul formaţiunilor sedimenta·re, dovedeşte puternica frămîntare tectonică ce a avut loc atît în
mezozoic cît şi în neozoic. Este interesant că reţeaua hidrografică în general nu s-a adaptat acestor linii tectonice.
Aşadar, într-o primă fază riurile s-au adîncit în rocile cretacice mai
puţin rezistente. Urmează a doua fază, cînd reţeaua hidrografică se adîn·ceşte în continuare, atingînd nivelul calcarelor. Intrucît majoritatea rîurilor şi-au păstrat mai departe vechile trasee, persistînd să se adîncească
în calcare, putem deduce că sîntem în prezenţa unor văi de natură epigenetică. Epigeneza este uşor de dovedit în cazul cheilor din bazinul Dîmboviţei, întrucît se păstrează numeroase petice cretacice mai mici sau
mai mari, care acoperă astăzi o bună parte din calcarele tithonice. Deşi
-este o zană de lăsare în raport ou nivelele montane limitrofe, regiunea a
suferit totuşi anumirt:e mişcări de înălţare, impuse de ansamblul ridicărilor
lanţului carpatic. De aceea avînd în vedere mişcările respective nu
excludem nici antecedenţa, aceasta fiind .subordonată în cazul cheilor din
bazinul Dîrnboviţei fenomenului de epigeneză. Se pare că epigeneza a
fost evitată pe alocuri. Numai astfel se poate explica cotul spre nord-vest
al Dîmboviţei la ieşirea din cheia mare, unde riul s-a adîncit pe contactul
dintre cristalin şi formaţiunile cretacice. Intrucît contactul a avut o
cădere spre nord, Dîmboviţa n-a reuşit :să se adîn~ă în cristalin în
sectorul respectirv, alunecînd treptat spre nord. Considerăm că este vorba
.de un exemplu tipic de evitare a epigenezei.
In evoluţia cheilor din bazinul Dîmboviţei un rol însemnat l-au jucat
şi procesele carstice, în special cele endocarstice. Evident rolul principal
l-a avut eroziunea fluviatilă, care a acţionat în special ·?rin fenomenul de
marmitaj, dovadă - aşa cum vom vedea, urmele a numeroase marmite,
cit şi prezenţa lor în actualele talveguri.

Ftg. l -

Depresiunea

cars1ică

http://cimec.ro
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Fenomenele de carstificare se pare că au atins maximum de dezvolt.are în zona localităţii Podul Dîmboviţei, unde se conturează o depresiune cu aspect de polje (fig. 1).
ln timpul îndelungat de evoluţie morfologică a zonei in cadrul'
căreia sie dezvoltă cheile din complexul Dîmboviţei, a luat naştere un
nivel superior - al măgurilor, în care au fost sculptate o serie de depresiuni. Jn afară de depresiunea carstică de la Podul Dîmboviţei, mai apar
depresiunile Dîmbovicioara şi Rucăr, de natură tectono-erozivă. Depresiunea Rucăr se dezvoltă la contactul cristalinului cu calcarele titihoniceşi formaţiunile cret.acice şi deşi apar mai multe linii de falii ea a evoluat
intens sub impulsul eroziunii diferenţiale.

DESCRIEREA CHEILOR

ln cadrul complexului apar 18 chei, de importanţă mai mare sau·
mai mica, repartizate astfel :
2 pe Dî.mboviţa;
7 în bazinul Dîmbovicioarei :
6 în bazinul Oheii ;
1 pe Oratea;
1 pe Rata şi
1 pe Ghimbav.
Cheile Dimboviţei se dezvoltă în avale de Săti<:: aproape fără întrerupere pînă la Rucăr. lntre Sătic şi Podul Dîmboviţei se află Cheia Mică,
iar între Podul Dîmboviţei şi Rucăr, Cheia Mare. Ele mai sînt de
numite şi Cheia Plaiului, de Sus,
sau superioară şi re&IJe(!ti v Cheia
de Jos sau inferioară.
Cheia mică a Dîmboviţei are
o lll!Ilgime de cca 2 km şi se caracterizează prin preznţa pereţilor
verticali şi subverticali, înalţi de
Ze<!i de metri (fig. 2). ln partea
din amont a cheii, la contactul
dintre calcare şi cristalin, pe ambii
versanţi, apar grohotişuri deluviocoluviale. Debitul mare al Dîmboviţei face oa în albia minoră
să se de5făşoare un travaliu intens
de aluviuni, în general grosieDe,
cu multe elemente de natură crist.alină. La acestea se adaugă blocuri
mari calcaroase, provenite prin
procese de •prăbuşire. Datorită
eroziunii puternice efectuate de
apele riului împreună cu aluviunile transportate, se dezvoltă o
serie de marmite, de dimensiuni
relativ mari, care dau versanţilor
aspecte surplombate. Urmele feno- Fig. z _ Cheia mică a Dîmboviţei în avale
menelor de marmitaj se văd la
de peştera urşilor
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diferite nivele în :pereţii cheii. Marea cădere a talvegului este materializată prnntr-o serie de repezişuri care favorizează apariţia şi evoluţia marmitelor. In versantul drept al cheii se află peştera Urşilor descoperită în
urmă cu două decenii. Ea se înscrie la nivelul unor umeri care se
dezvoltă în lungul cheii, ceea ce indică legătura drenajului subteran cu
baza de eroziune oferită de rlul Dîmboviţa in evoluţia sa pe verticală.
De altfel la nivelul actual al talvegului apar numeroase izvoare.
Intre Cheia Mică şi Cheia Mare a Dîmboviţei, la nivelul inferior
al depresiunii carstice de la Podul Dîmboviţei, se dezvoltă o eheie puţin
adîncită, mai bine conturată în partea ei din amonte. Această cheie este
în stadiul incipient de formare şi are pereţii înalţi de maximum 6-8 m,
fiind sculptată într-un nivel de terasă aluvionară, al cărui .subasment este
de natură calcaroasă.
Cheia Mare a Dîmboviţei are o lungime de peste 4 km şi este săpată
între masivele calcaroase Dealul Crucii la vest şi la nord, Muntele Ghimbavul la est şi Fundul Neagului la sud. In raport 'CU înălţimile din dreapta,
în zona cheii talvegul coboară cu peste 200 m i.ar faţă de cele din stînga
aceste valori ajung la 600 m. In cadrul oheii riul face o serie de meandre.
A vînd în vedere originea eheii, acestea nu sînt altceva deeît meandre
supraimpuse. Cu excepţia unei mici porţiuni din zona de confluenţă cu
Ghimbavul, valea este extrem de îngustă, rlul ocupînd integral fundul
cheii. Pereţii verticali şi subverti:cali dau nota dominantă a peisajului geomorfologic. Marmitele sînt forme dezvoltate, în special cele de formă alungită. In talvegul actual ele se sucoed alternativ, iar în porţiunile înguste
de numai cîţiva metri, afectează deopotrivă ambii versanţi, cărora le
imprimă un puternic caracter de surplombare. Apar numeroase i:zJvoare
ce debuşează sub nivelul rîului, dar care pot ii depistate datorită diferenţei de temperatură, sesizabile mai uşor în timpul verii. De altfel este
cunoscut faptul că la ieşirea din această cheie, Dîmboviţa are o apă mult
mai rece decît la Podul Dîmboviţei - fapt uşor de constatat în lunile de
vară. Fenomenul se explică în cea mai mare măsură ·prin apariţia acestor
izvoare, care .contribuie totodată la mărirea debitului riului. Pe plan major
morfologia versanţilor devin€ mai complexă, întrucît apar o serie de
ulucuri nivale în lungul cărora se dezvoltă grohotişuri parţial fixate. Pe
versantul drept, de sub virnul Crucii coboară o serie de limbi de grohoti:;;
activ, sortat, care se prăbuşeşte uneori direct în Dîmboviţa, datorită
pereţilor drepţi, din partea inferioară a cheii. După confluenţa cu Ghimbavul este vizibilă diferenţierea de modelare a celor doi versanţi ai cheii.
Astfel versantul drept, cu expoziţie sudică şi •ca urmare cu amplitudini
mai mari de temperatură, are o morlfologie mai complexă, cu o dinamică
mai activă, care a generat atît un microrelief rezidual cît şi grohotişurile
deluviale amintite. De fapt versantul drept este mai golaş decît cel stîng.
Morfologia versanţilor este completată de apariţia umerilor, mai bine păs
traţi pe dreapta cheii, în special după confluenţa cu Ghimbavul.
Atît din cauza îngustimii cit şi a debitului mare al rîului (cca
7-9 mc/sec.) cheia mare a Dîmboviţei, fiind cea mai să~batică din intregul
complex, este greu accesibilă ; practic nu poate fi străbătută decît prin
apă, pe aproape toată lungimea sa.
Cheile din bazinul Di01bovicioarei sînt situate atît în lungul acestui
rîu, cit şi pe cîţiva afluenţi. Cele mai importante şi mai renumite sînt:
cheia Brusturetului şi cheia Dîmbovicioarei; bine conturat este şi cheia
din lungul văii Seaca Pietrelor. Mici sectoare de chei apar pe Valea
cu Aipă, Valea Muierii şi Valea Peşterii cit şi pe rlul Dîmbovicioara,
avale de satul cu acelaşi nume.
http://cimec.ro
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Cheia Brusturetului se d~voltă între bazinetul depresionar de la
cu Apă cu valea Sea.ca Pietrelor şi satul Dîmbovicioara,
aMnid o lungime de cca 5 km. ln cadrul bazinetului amintit se află
situat modernul complex tuTistic Brusturet, dominant la est de masivul
calcaros Piatra Galbenă. Cheia Brusturetului prezintă cîteva
foarte înguste, in care se remarcă extrem de 1bine urmele a numeroase
marmite. In funcţie de caracterul văii apar o serie de denumiri locale
care reflectă în general aspectele geomorfologice : Cheia Lungă, Cheia
Ingustă, Cheia Peşterii - al cărei nume este legat de prezenţa peşterii
Dîmbovicioara în versantul ei stîng. Ace.astă peşteră, cu o lungime de
300 m, are cîteva concreţiuni cu denumiri bizare.
Spre amonte, o miică parte din Cheia Brusturetului, abia dacă este
străbătută de un firicel de apă, în timp ce restul este drenată de un
adevărat rîu, care se formează datorită apariţiei unor puternice izvoare,
carstice, la punctul numit foarte sugestiv „Gîlgoaie". Acesta de fapt poate
fi socotit adevăratul izvor al rîului Dîmbovicioara. Pe alocuri în pereţii
abrupţi ai cheii se înscriu culoare nivale, căptuşite cu trene de grohotiş.
Cheia Dîmbovicioarei este cea mai renumită din ·cadrul complexului
şi se dezvoltă în lungul rîului cu acel.aşi nume, între satul Dîmbovicioara
şi satul Podul Dîmboviţei. La ieşirea din Cheia Brusturetului (sectorul
Cheii Pe;;terii), rîul intră în depresiunea Dîmbovicioarei. După ce stră
bate această depresiune intersectează un foarte mic sector de chei după
care urmează o lărgire locală a văii.
Cheia Dîm.bovicioarei, avînd o lungime de cca 4 km, se caracterizează prin îngustimea ei, cît şi prin înălţimea pereţilor calcaroşi care
o delimitează. In afară de marmite şi ulucuri nivale, cu numeroase limbi
de grohotiş, specific pentru ace.astă cheie este şi faptul că în versanţii ei
se observă foarte bine structura geologică, ce se înfăţişează ca nişte
pachete sau stive, cu căderi diferite - dovadă că formaţiunile cakaroase
confluenţa Văii

seetoare

Fig. 3 -

Grohotişuri

coluviale în chela Dîmbovicloarei
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au suferit intense mişcări tectonice. In porţiunile ceva mai lărgite apar
trene de grohotiş, alcătuite din conuri coluviale, oe maschează contactul
dintre pereţii abrupţi şi fundul cheii (fig. 3). Este bine dezvoltat şi
relief.ul rezidual, alcătuit din forme piramidale, mai nwneroase pe versa.ritul drept.
Cheia văii Seaca Pietrelor, avî.nd cca 3 km este în bună parte instalată pe o falie la nord-vest de Piatra Galbenă. Fiind foarte sălbatică prezintă o mare cădere a talvegului şi aşa după cum o a.rată şi numele este
lipsită mai tot timpul de un drenaj de suprafaţă. Pe anumite sectoare
fundul ei este căptuşit cu grohotişuri.
Cheile din bazinul Cheia sînt săpate în masivele calcaroase din
cadrul culoarului, situate în nordul cristailinului de Leaota. Insăşi denumirea rîului indică trăsătura morfologică de bază a văii respective. EstE
vorba de fapt de un număr de 6 chei, dintre care 4 31Par în bazinul
superior.
Cheia Rudăriţa, lungă de cca 2 km se caracterizează ca dealtfel şi
Cheia Prepeleacului (1,5 km) prin prezenţa pereţilor verticali şi o mare
cădere a talvegului. In versantul drept al cheii Rudăriţa se află peştera
Uluce care se dezvoltă pE
o falie, dovadă îngustimea
ei, cit şi profilul înclinat.
Cheia Urdăriţa apa:n::
după
confluenţa acestui
pîrîu -cu Rudăriţa, pină
avale de confluenţa cu valea Crovului.
Cheia Crovului este
cea mai spectaculoasă, pe
o lungime de cca 2,5 km
prezentînd escarpamente
pînă la 300 m , intre Piscul
Ciucului la sud şi culmea
Zacotelor la nord. &te
interesant faptul că cheia
Crovului taie perpendicular două falii.
Din unirea pirîului
Urdăriţa cu pîrîul CTovului, ia naştere rîul Cheia.
Acesta pină la con,fluenţa
cu Dîmboviţa mai taie
două sectoare de chei :
un ul în calcare barremiene
iar altul în calcare tithonicc - chiar înainte de
vărsare . Mai interesantă
este aceasta din urmă, care
deşi are numai 300 m lungime, prezintă un profil
tr.ansversal foarte îngust şi
totodată ondulat. De aisemenea are o cădere de
Fig. 4 Cascade în „cheia" Cheii
http://cimec.ro
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pantă foarte acoentuată, materializată prin numeroase ca.scade şi repeziş-uri (fig. 4) la baza cărora se dezvoltă cele mai tipice marmite din
întregul complex de chei al Dimboviţei. Pe fundul cheii apar blocuri
maTi de calcar, desprinse din pereţii :verticali. Calea.rele în care este
săpată oheia joacă rol de nivel de bază local pentru sectorul din amonte
al văii. Astfel, în timp oe in cadrul cheii talvegul a.re o cădere foarte
mare, in amunte, panta este redusă, riul face meandre, străbătind un şes
aluvial, denwnit foarte sugestiv „lunca Oheii". Este lesne de înţeles că
în rocile mai moi, riul Cheia a putut să-şi creeze o vale mai largă şi să

atîngă

un profil de echilibru .parţial. Intre Podul Dimboviţei şi această

porţune lăTgită a văii, există o înşeuare joasă. Este interesant că rîul
Cheia nu foloseşte înşeuarea şi se angajează pe un drum mai complicat,
despicînd roca dură, calcaroasă. Am :putea considera înşeuarea respectivă
ca un vechi traseu al Cheii spre Dîmboviţa, deşi nu am putut depista

deocamdată aluviuni în cadrul ei. In acest caz schimbarea traseului
nu poate fi explicată decît printr-un fenomen de captare carstică, datorat
unor procese endocarstice, foarte intense.
Cheia Ghimbavului se dezvoltă intre masivele calcaroase Ghimbavul (1 407 m) şi Vîrtoapele (1 434 m), pe o lungime de peste 4 km.
Se caracter.izează prin prezenţa unor escaI1pa1Tlente foarte mari cu valori
pînă la 400 m, de altfel cele mai mari din întregul complex. 1n raport
cu înălţimile limitrofe, cheia Ghimbavului este totodată şi cea mai adîncă.
Are un profil transversal foarte îngust, iar cel longitudinal cu o cădere
mare, din care cauză prezintă nwneroase repezişuri şi chiar cîteva cascade - la baza cărora se dezvoltă o serie de marmite. Este de asemenea
o cheie greu acces1bilă, în zona celei mai mari cascade trecerea nefiind
posibilă fără amenajări speciale.
Cheia Orăţii şi Cheia Ratei a.par ,pe rama estică şi reşectiv vestică
a depresiunii Podul Dîmboviţei şi sint de mici dimensiuni.
Oheia Orăţii este săpată într-un bloc calcaros neojurasic, ce priveşte spre Podul Dimboviţei cu un escarpament de cca 100 m.

CONCLUZII
Datorită condiţiilor geologice cit şi evoluţiei geomorfologice a
regiunii în care bazinul Dimboviţei se suprapune peste partea sud-vestsudică a culoarului Rucăr-Bran, rîurile care converg spre centrul zonei
şi-au săpat văi înguste şi adînci, sub formă de chei. Nwnărul acestora
faoe ca aici să se contureze cel mai mare complex de chei din ţară,
dezvolt.at pe Dîmboviţa şi afluenţii săi.
Cheile sînt epigenetice, intrucît riurile ce coboară spre această wnă
de lăsare, dinspre masivele Făgăraş, Piatra Craiului şi Leaota, cit şi cele
care drenează culoarul, s-au adincit iniţial în formaţiunile mai puţin
rezistente de natură gre7.0asă şi conglomeratică, iar în momentul cind au
atins nivelul calcarelor şi-au menţinut vechile trasee. Insă în evoluţia
cheilor un rol important l-au jucat şi procesele endocarstice.
Zona spre care converg rîurile este cuprinsă între Podul Dîmboviţei
şi Rucăr şi este formată din :
- Cheile Dîmboviţei (Mică şi Mare) ;
- Cheile din bazinul Dîmbovicioarei (Văii Seaca Pietrelor, Văii
cu Apă, Brusturetului, Muierii, Cheia Mică şi Mare a Dîmbovicioarei ;
- Oheia Orăţii ;
- Chei.a Ratei ;
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- cheile din bazinul Cheia (Rudăriţei, Prepeleacului, Uroăriţei,
Crovului şi ·cele două sectoare ale Cheii) şi
- Cheia Ghimbavului.
Morfologia cheilor se calI"acterizează prin îngustimea profilului
transversal şi marea cădere a talvegurilor, prin numărul mare de marmite şi urmele acestora la diferite nivele. Escarpamentele au o poziţie
pînă la verticală şi chiar subverticală şi prezintă valori de la cîţiva metri
la sute de metri. De asemenea, apare un microrelief rezidual, alcătuit din
forme piramidale, iar în cadrul ulucurilor nivale şi la baza escarpamentelor se dezvoltă grohotişuri deluviale şi respectiv coluviale. Datorită
extensiunii masivelor calcaroase, în această regiune sînt prezente toate
formele exo- şi endocarstice, cheile fiind oele mai reprezentative din
cadrul rocilor respective.
Din cauza marii varietăţi a reliefului, peisajul geomorfologic este
deosebit de spectaculos, întrucit se trece brusc de la platourile uşor
ondulate la văile adînci, mărginite de abrupturi veritabile. In general
peisajul geografic al regiunii este dintre cele mai atrăgătoare. Ca urmare,
pe lingă importanţa ştiinţifică deosebită a cheilor analizate, putem vorbi
de o însemnătate turistică a zonei, dintre cele mai mari. Aceasta cu
atît mai mult, cu cit numeroaselor monumente naturale (chei, peşteri,
avenuri, forme piramidale etc. li se adaugă obiective social-istorice,
cum ar fi : ruinele cetăţii Neamţului (Oratea) de la Dealul Sasului, urmele
drumului roman din apropierea acestora, cit şi de la Posada, urmele unui
castru roman la Rucăr etc.
Direcţiile de dezvoltare ale turismului în zona complexului de chei
trebuie să pornească de la o serie de amenajări (punţi suspendate, scări,
poduri etc.), care :să facă posibilă parcurgerea sectoarelor celor mai dificile. Dar aceasta trebuie realizată în aşa fel incit să nu ştirbească din
frumuseţea şi sălbătăcia locurilor. Considerăm că zona complexului de
chei are un potenţial turistic foarte valoros, dar încă insuficient valorificat. Faptul că prin mijlocul regiunii trece drumul naţional modernizat
Piteşti-Cîmpulung-Braşov, drum ce face legătura cu şoselele internaţionale E 15 şi E 15 A, este foarte important pentru dezvoltarea turismului. Din acesta se despart drumuri locale (spre izvoarele Dîmboviţei,
pe valea Dîmbovicioarei, .pe valea Cheii etc.), ce fac posibilă pătrunderea
în cadrul complexului de chei. In stadiul actual există baze de cazare la
Brusturet, Rucăr, Giuvala şi s-a realizat un han la Dealul Sasului. Sînt
absolut necesare marcajele, indicatoarele şi bineînţeles un ghid turistic.
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LE COMPLEXE DES GORGES DU BASSIN DE DIMBOVITZA
Resume
On analyse le plus grand complexe de gorges du pays developpe dans le
bassin superieur de Dîmbovitza, dans la zone superposee sur le bout sud-ouestmeridional du couloir de Rucar - Bran. Ce complexe est forme d'un nombre de
18 gorges, creusees par Dîmbovitza et ses affluents dans Ies calcaires jurassiques
qui apparaissent dans une zone de depression, compuse entre Ies massifs cristalines
Iezer - Păpusa et Leaota.
Les gorges ont une origine epigenetique QUi dans leur evolution un role
important l'ont joue aussi Ies proces endocarstiques. Le reseau hydrographiques a
un aspect convergent, ainsi Ies gorges qui se developpent au long de ces arteres
preunent ce caractere.
La morphologie des gorges est caracterisee par la presence des murs de
calcaires a valeur de quelques metres jusqu'ă quelques centaines de metres.
Ceux-ci sont verticaux et meme sous-verlicaux, grâce aux phenomenes de
marmitage qui apparaissent aux differents niveaux, mais d'un developpement plus
grand dans le talweg actuel.
Parfois dans Ies versants des gorges on rencontre des couloirs de niveaux
doubles de acumulations deluviales. Dans Ies Portions plus elargies des gorges
se developpent des acumulations coluviales.
Les gorges du bassin de Dîmbovitza apparaissent dans une zone avec
d'importants phenomenes, exo- et endocarstiques.
Grâce a leur speculosite Ies gorges de ce complexe imprimenL au paysage
geomorphologique au paysage geographique une note specifique. Grâce a leur
beaute outre l'importance scientifique des gorges de ce complexe, ces regions
presentent aussi une importance touristique particulierement precieuse, d'un
potentiel des plus grands et varies en cours de valorisation.
Institutul Pedagogic Suceava
Primit în redacţie la 15 mai 1978.
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LICHENII ŞI BRIOFITELE - INDICATORI
AI GRADULUI DE POLUARE ATMOSFERICA
GB. MOHAN, D. GIBLEA

Studiul gradului de poluare atmosferică, est.e o problemă care se abordează .pe plan mondial şi est.e în atenţia tuturor oamenilor de ştiinţă,
biologi, chimişti, ecologi, hidrologi, care prin studiile lor îş.i aduc aportul
la determinarea indicelui de poluare atmosferică a diferitelor centre
industriale, pentru a găsi cele mai eficace acţiuni necesare înlăturării şi
remedierii efectelor nocive ale poluării, asupra vieţii şi longevităţii organismelor vii.
Ca indicatori ai gradului de poluare atmosfe.rică se folosesc adesea
diferit.e grupe de plant.e inferioare (Talofite) şi superioare (Cormofite).
ln studiile efectuate de o serie de ce:rretători ca : J. J. B a r k mann, J. R. De Sloover, F. Leblanc, A. F. Fenton, O. L. Gilbert, E. Skye, E. W. Jones, K. Magdefrau, M. Steiner,
I. V i 11 w o c k, A. B. S c hm id, ş.a., şi în studiile efectuate de noi,
s-a constatat că o mare sensibilitate faţă de poluarea atmosferică o
manifestă lichenii şi briofitele.
B a r k man n, ca urmare a unor observaţii îndelungate întreprinse
a.supra vegetaţiei din zonele poluate, apreciază că lichenii şi briofitele de
pe arbori (corticole), sînt mult mai sensibili la noxe decît algele, ciupercile şi plantele superioare.
In decursul ultimului secol flora olandeză a pierdut, ca urmare a
fenomenului de impurificare a atmosferei, 3,8o;0 fanerogame, 150;0 briofite terestre, 130;0 briofite epifite şi 270;0 licheni epifiţi. Multe specii de
licheni s-au dovedit foarte rare în zonele industriale şi urbane iar altele
au devenit sterile. Sensibilitatea acestor plante este deosebită, avînd
valori de 10 ori mai mari decît cea a plantelor vasculare. Astfel specia
Parmelia furfuracea este distrusă de dozele care depăşesc 0,18 ppm S02.
Condiţiile de mediu care favorizează dezvoltarea organelor reproducătoare la Criptogame în general şi la licheni în special sînt puţin
cunoscute.
Se poate aprecia că pentru numeroase specii formarea apoteciilor
depinde în mare măslllră de macroclimat. Astfel în climatul oceanic
specii de licheni (Parmelia physodes, Parmelia sulcata, Evernia prunastri) fructifică abundent, prezentînd apotecii de dimensiuni remarcabil€. Nu acelaşi lucru se poate spune despre aceleaşi specii ce trăiesc
în plin climat continental, la care aceste corpuri de fructificaţie nu
http://cimec.ro
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a:par decît în mod excepţional, sau dacă apar sînt în număr mic şi
slab dezvoltate.
Un rol foarte important în reproducerea sexuată a lichenilor îl au
şi diferitele componente ale microclimatului. La Parmelia sulcata, umiditatea relativă a atmosferei (a aerului) este factorul determinant al
inducţiei formării organelOll." de fructificaţie. La Parmelia physodes o
importanţă deosebită o are co:relaţia apă-temperatură. La Parmelia
scortea s-a observat o declanşarie sezonieră a formării apoteciilor. Apariţia apoteciilor toamna, cere o vară caldă şi relativ secetoasă, urmată
de ploi abundente.
Trebuie subliniată influenţa considerabilă a factorului antropic poluarea atmosferică. Intr~un climat care favorizează inducţia, puritatea
aerului, lipsa noxelor, este o condiţie indispensabilă a apariţiei organelor
reproducătoare. Acest lucru poate folosi la aprecierea poluării, indirect
prin constatarea prezenţei, a numărului şi a mărimii apoteciilor.
In jurul centrelor UJ"lbane, intens populate, care sînt în acelaşi timp
şi centre cu atmosfera puternic poluată, vegetaţia epifită (licheni şi briofite), se repartizează diferit în funcţie de distanţa sursei de conta.minare.
Prin observaţiile noastre efectuate în diferite zone poluate din
oraşele Petorşani, Călan şi Hunedoara, am observat că unele specii sînt
sensibile la poluarea cu fluor, ca : Evernia prunastri, U snea barbata,
Usnea hirta, Parmelia caperta, pe cînd Xanthoria parietina este o specie
rezistentă. Unele specii sînt sensibile la poluarea cu sulf, ca : Parmelia
furfuracea, Peltigera canina, Cladonia pyxidata.
Factorii externi au un rol important în procesul de diferenţiere a
gametangilor şi ulterior al formării şi dezvoltării sporofitului la briofite.
Reacţiile sînt foarte asemănătoare cu cele întîlnite la plantele superioare, şi anume : mecanismul fotoperiodic - care intervine activ în
formarea, dezvoltarea gametangiilor şi a sporofitului (Benson-Ev an s,
1964) ; astfel putem recunoaşte specii de zile lungi (ex. Diplophyllum
albicans), specii de zile scurte (ex. Sphagnum plumulosum) s.au specii
indiferente faţă de durata zilnică a luminii (ex. Pogonatum aloides).
Pe de altă parte la unele specii (ex. Lunularia cruciata) formarea
gametangiilor nu este posibilă decît într-o gamă limitată a vari.aţiei temperaturii, pe cînd la altele (e:lC. Anthoceros laevis), această gamă a variaţiei :temperaturii este foarte largă.
In zonele puternic poluate din apropierea surselor de .poluare, cum
sînt furnalele, fabricile de ciment sau cele de calcinare a varului, recoltînd şi analizînd gametofitul speciilor de Madotheca phatyphylla.s, Brachythecium salebrosum, Hypnu,m cupressiforrne şi Camptothecium lutescens de pe unele specii arboricole ca : Ulmus laevis Pall., Carpinus betulus L., Betula verrucosa Ehrh., şi comparînd cu gametofitul aceloraşi
specii din zone cu poluare .scăzută, observăm o micşorare a habitusului
şi o depunere masivă a unui strat de particole de cărbune, sulf sau carbonat de calciu, care contribuie la modificarea culorii frunzişoarelor,
împiedicînd unele procese fiziologice care au loc la nivel celulair.
Din observaţiile noastre şi din datele culese din literatum consultată constatăm că unele specii de briofite sînt sensibile la poluarea cu
fluor, ca: Marchantia polymorpha, Radula complanata, Madotheca platyphylla, Camptothecium lutescens, Hypnum cupressiforme, iar alte specii
sensibile la poluarea cu sulf, c.a : Metzgeria furcata, Marchantia polyhttp://cimec.ro
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morpha, Radula complanata, Frullania dilatata, Madotheca platyphylla,
Camptothecium lutescens, Thuidium philiberti, iar unele sînt rezistente
la poluarea cu sulf ca : Bryum argenteum, Funaria hygrometrica, Leptobryum piriforme, Astomum crispum ş.a.

Analizînd

şi

observînd procesul

diferenţierii

gametangilor la specia

Marchantia polymorpha, specia cea mai sensibilă la procesul de poluare
atmosferică, se observă o micşorare a habitusului şi în cele mai multe
cazuri anteridioforii care poartă anteridiile şi arhegonioforii care poartă
arhegoanele nu se formează. La aceeaşi specie am observat că în anumite
zone poluate deşi i s-au diferenţiat atît anteridioforii cu anteridii.le şi
arhegonioforii cu arhegoanele, nu s-au format sporogoanele, din cauza
sterili tă ţii gametangilor.
La exempLarele de Marchantia polymorpha unde nu se di,ferenţiază
gametangU, în care se formează gameţii care iau parte la procesul de
reproducere a speciei, observăm o oarecare compensaţie prin diferenţierea într-un număr mai mare a coşuleţelOO" cu propagule care contribuie la înmulţirea pe cale vegetativă a speciei.

INDICELE PURITAŢII ATMOSFERICE
In prezent sînt cunoscute o serie de criterii care permit să se
exprime cantitativ bogăţia vegetaţiei epifitice şi terestre, cum ar fi :
numărul speciilor, frecvenţa şi abundenţa locală a .fiecărei specii, şi
sensibilitatea speciei faţă de gradul de poluare atmosferică.
Acestea formează la un loc INDICELE PURIT AŢI! ATMOSFERICE
(De Sloover, 1964, De Sloover, Leblanc, 1968).
Fo.rmula care se utilizează în calcularea valorilor staţionale ale
acestui indice este următoarea :
I.P.A.

=

_!_ ( ~ _!_ Q ·
10
n

t)

unde:
n -

numărul

f -

abundenţa .fiecărei

speciilor ;

specii ;
Q - cortegiul mediului specific.
Q permite să introducem în calculul indicelui o pondere în funcţie
de sensibilitatea specifi<:ă faţă de poluare (D e S 1 o o v e r) şi înlocuieşte
pe baze obiective scara de sensibilitate a lui Bar km an 1958.
Determinarea I.P.A. are drept scop să permită o compm-aţie rapidă
a staţiunilor studiate, oricît de numeroase ar f.i ele, în măsura în care
toate răspund la condiţii de omologare evidente. Cu alte cuvinte, staţiu
nile studiate trebuie să fie asemănătoare ca microclimat, singura variabilă fiind în principiu, gradul de puritate atmosferică.
Din aceste prime observaţii şi ceroetări efectuate la aceste grupe
de plante inferioare, putem să arătăm că lichenii şi briofitele reprezintă
un grup foarte sensibil la poluarea atmos:fer.iică, buni indicatori care trebuiesc studiaţi în corelaţie cu condiţiile climatice locale ce favorizează
inducţia şi puritatea atmosferică, reprezentînd un factor indispensabil
pentru dezvoltarea organelor de reproducere.
http://cimec.ro
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LES LICHENS ET LES BRIOPHYTES - DES INDICATEURS
DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Resume
La pollution est une probleme qui est aborde aujourd'hui sur le plan
mondial et se trouve dans l'attention des savants qui, par Ies etudes effectues
et Ies mesures qui sont proposees pour chercher Ies plus efficients mesures necessaires pour la remediation des effects nocives sur la vie des organismes.
Le presente article expose Ies operations retenues selon des recherches
effectuees sur Ies grupes des plantes inferieures tres sensibles a la pollution
atmospherique et qui peuvent etre utilisees comme bioindicateurs.
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CIUPERCI SPHAEROPSIDALE DIN MASIVUL IEZER
PAPUŞA
A.

RICBIŢEANU,

R. STANCU

Sphaeropsidalele sînt coelomicete picnidiale, par-azite sau saprofite
şi pe unele talofite. Pînă în prezent literatura micologică menţionează peste 6 OOO de specii aparţinînd
la circa 750 de genuri (G. C. Ai ns w ort h, 1971).
In flora de micromicete a Masivului Iezer Păpuşa, cercetată
de noi înoopînd din anul 1965, sphaeropsidalele reprezintă ordinul cel
mai numeros, identiiicîndu-se pînă acum 172 de specii, dintre care 100
de specii fiind prezentate în trei note anterioare (A. R i c h i t e a n u,
1971, 1972, 1972 a).
In această lucraire facem cunoscute 72 de specii aparţinînd familiilor Sphaeropsidaceae, Leptostromataceae şi Expiculaceae (Discellaceae),
parazite sau saprofite pe 87 plante-gazdă. Dintre acestea, 20 de specii
sînt noi pentru micoflora R. S. România iar 10 specii sînt menţionate
pe 11 plante-gazdză noi pentru ţară.
In conspectul micofloristic speciile noi sînt însoţite de scurte descrieri iar plantele-gazdă noi sînt insemnate printr-un asterisc(*).
în special pe plantele superioare, dar

1. Ampelomyces quisqualis Ces. (= Cicinnobolus florentinus Ehrenb„ C. cesatii
de Bary), pe miceliu de Erysiphe asperifolium Grev., pe frunze de Pulmonaria
ofjicinalis L., Cheile Dîmboviţei, 18.X.1969 ; pe miceliu de Phyllactinia guttata Lev.,
pe frunze de Faous sylvatica L„ Muntele Lalu, 14.X.1968 ; pe miceliu de Sphaerotheca melampyri L. Junell, pe frunze de Euphrasia stricta Wolff. em. Host., Valea
Rîului Tîrgului lingă Lereşti, 4.VIII.1970 ; pe miceliu de Sphaerothaeca xanthii
(Cast.) (L.) Junell, pe frunze de Senecio nemorensis L., Valea Largă, 9.VIII.1967.
2. Phyllosticta bellunensis Mart. in N. Giorn. bot. it. 1888 : 395.
Picnidii hipofile, negre, de 80-160 µ diametru, asociate cite 2-7, uneori mai
multe, în grupuri compacte (fig. 1 A). Picnospori cilindrici, rotunjiţi la capete,
drepţi sau curbaţi (fig. 1 B), hialini, de 2,5-4 X 1-1,5 µ (după Zer ova, 1952,
de 3,5-5 (6) X 1-1,5 µ).

ooo

.:1 00
B

A
Fig. 1 A -

Phyllosticta bellunensis Mart. :
picnid.11 ; B -

plcnospori
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Pe frunze de Ulmus glabra Huds., asociată cu Septoria ulmi Fr., Cheile
18.X.1969.
3. Phyllosticta rhamnicola Desm., pe frunze de Rhamnus tinctoria W. et K. ",
Cheile Dîmboviţei, 26.IX.1971.
4. Selenophoma donacis (Pass.) Sprague et A.. G. Johns. (= Septoria donacis
.Pass., S. oxyspora Penz. et Sacc., S. culmifida Lind, Lunospora oxyspora (Penz. et
Sacc.) Frandsen), pe frunze de Sesleria coerulans Friv. •, Virful Iezerul Mare, alt.
circa 2 350 m, 5.VII.1967.
5. Phoma caricicola Brun., pe frunze uscate de Carex stellulata Good., Muntele
Portăreasa, 3.IX.1967.
6. Phoma demissa Sacc., Fung. Ven., Ser. V : 201 ; Syll. Fung. 3 : ll8, 1884.
Picnidii solitare, globuloase, brun-negricioase, scurt papilate, la început. acoperite de epidermă, apoi erumpente. Picnospori ovoidali sau elipsoidali, unicelulari,
hialini, bigutulaţi, de 5-8 X 2-2,5 µ (fig. 3 A).
Pe ramuri uscate de Clematis vitalba L., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
7. Phoma deusta Fuck., pe tulpini şi capsule de Rhinanthus glaber Lam.,
Valea Dîmboviţei la Valea lui Ivan, 5.IX.1968.
8. Phoma herbarum West., pe tulpini uscate de Sedum telephium L. ssp.
fabaria (Koch) Kirschleger, Valea Rîului Doamnei în chei, 9.VI.1970.
9. Phoma juncicola Brun., pe tulpini de Juncus effusus L. •, Muntele Portă
reasa, 3.IX.1967.
10. Phoma myTicariae P. Henn. in Kab. et Bub., Fung. exs. 455 ; Died. in
Krypt. fl. Mark Brandenb. IX : 156, 1915.
Picnidii asociate, subepidermale, sferice sau lenticulare, cu pereţi brun-roşcaţi,
pseudoparenchimatici şi cu ostiol mic, greu vizibil. Picnospori hialini, alungit-elipsoidali sau cilindrici, rotunjiţi la capete, de 3-5 X 1-1,5 µ (fig. 3 B).
Pe ramuri uscate de Myricaria germanica (L.) Desv., asociată cu Coniothyrium
fluviatile Kab. et Bub., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
ll. Phoma ribicola Sacc. et Syd., Syll. Fung. 14 : 872, 1899.
Picnidii mici, sferice, scurt papilate, brun-negricioase, la început acoperite
de epidermă, apoi erumpente. Picnospori alungit-elipsoidali sau ovoidali, unicelulari,
hialini, bigutulaţi, de 5-5,5 X 2,5-3 µ (fig. 3 C).
Pe ramuri de Ribes alpinum L., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
12. Phoma verbascicola Cooke, pe ramuri uscate de Verbascum lychnitis L.,
Plaiul Muntişorului, 23.V.1969.
13. Phoma vicina Desm., Michelia 1 : 525, 1878.
Picnidii punctiforme, su.bepidermale, erurnpente, brun-negricioase, elipsoidale,
scurt papilate, de 100-120 X 60-80 µ. Picnospori cilindrici, drepţi sau curbaţi,
hialini, de 4-6 X 1,5-2 µ.
Pe ramuri uscate de Sambucus nigra L., Cheile Dimboviţei, 18.X.1969.
14. Macrophoma excelsa. (Karst.) Beri. et Vogl., pe frunze de Abtes alba Mill.,
Muntele Mira Mare, 11.VI.1968.
15. Sclerophoma pithyophtla v. Hohn„ pe frunze de Pinus sylvestTis L., Valea
Dimboviţei la Cascue, 6.V.1968, Cheile Dîmboviţei, 7.V.1968.
16. Phomopsis achilleae (Sacc.) v. Hohn., pe tulpini uscate de Achillea sp.,
Cheile Petrimanului, 5.V.1968.
17. Phomopsis arctit (Sacc.) Trav., pe tulpini şi ramuri uscate de Arctium
lappa L., Valea Rîului Doamnei la Slatina, 8.VI.1970 ; pe tulpini uscate de Arctium
minus (Hill.) Bernh. •, Valea Rîului Doamnei la Slatina, 8.VI.1970 ; pe tulpini uscate
de Arctium tomentosum Mill., Valea Dîmboviţei la Podul Dîmboviţei, 18.X.1969.
18. Phomopsis caryoph.ylli Grove, pe tulpini uscate de Diant/lus spiculifolius
Schur •, Cheile Dîmboviţei, 22.V.1968; pe tulpini uscate de Dianthus tenuifolius
Schur •, Cheile Dîmboviţei, 7.VIII.1970.
19. Asteromella cynanchycola Petrak, pe tulpini şi capsule de Cynanchum
vincetoxicum (L.) Pers., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
20. Asteromella stemmatea (Fr.) Petrak, pe frunze de Vaccinium vitis-idaea
L., Muntele Văcarea, l 7.X.1969.
21. Asteroma oertelii Syd„ pe frunze de Laserpittum latifolium L., Cheile
Dîmboviţei, 17.X.1969.
22. Asteroma solidaginis Cooke, Grevillea 15 : 40, 1885.
Picnidii sferice sau ovoidale, de 50-80 µ diametru, formate pe pete negricioase, circulare sau alungite, de 1,5-2 X 0,7-1 cm, epifile, subepidermale, asociate
şi racordate prin hife de culoare brună, cu pereţi pseudoparenchimitici, bruni sau
brun-negricioşi. Picnospori unicelulari, cilindrici sau elipsoidali, de 3-4 X 1 Jt.,
hialini (fig. 3 D).
Pe frunze de Solidago virgaurea L., Valea Bătrînei, 5.IX.1967, Valea Dimboviţei la Lacul Bunea, 4.IX.1968.
Dîmboviţei,
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23. Asteroma tiliae Rud„ pe frunze de Tilia cordata Mii!., Cheile Dîmbovi ţei, 18.X.1969.
24. Asteroma venulosum (Wallr.) Fuck., Symb. myc. : 384, 1969.
Pete circulare sau alungite, izolate sau confluente, pînă la 2 cm lungime şi
0,7 cm lăţime, negricioase. Picnidii numeroase, globuloase sau ovoidale, de circa
40-50 µ diametru, cu peretele brun, pseudoparenchimatic. Spori cilindrici, unicelulari, hialini, de 4 X 0,5-1 µ (fig. 3 E).
Pe frunze uscate de Sparganium simplex Huds., Muntele Portăreasa, 3.IX.1967,
14.VIIl.1969.
25. Cytospora affinis Sacc., Syll. Fung. 3 : 263, 1884.
Strome pustuliforme, intracorticale, neregulat dispersate pe ramuri, la început
acoperite de periderm, apoi erumpente. Picnidii olivacee, neregulat elipsoidale sau
lenticulare, pe margini divers multilobate, în interior divers divizate în lobi şi loculi,
mu un singur ostiol negru, erumpent. Conidiofori subulaţi, simpli, hialini, de
15-25 X 1,5-2 µ. Picnospori cilindrici, curbaţi, rotunjiţi la capete, de 4 X 1 µ (fig. 2).
Pe ramuri uscate de Corylus avellana L., Muntele Văcarea, 9.VIl.1969.
26. Cytospora capreae Fuck., pe ramuri uscate de Salix
caprea L., Valea Largă spre Crucea Domnişanului, 10.VI.1968.
27. Cytospora corni West., pe ramuri de Cornus sanguinea L.,
Cheile Dîmboviţei, 7.VIIl.1970.
28. Cytospora friesii Sacc., pe frunze de Abies alba Mii!.,
Piciorul Văii Largi spre Găinaţul Mare, 9.VIIl.1967., Valea Clăbuce
tului, 12.Vl.1968.
29. Fusicoccum bacillare Sacc. et Penz. var. acuum Fautr., pe
frunze de Pinus nigra Arn., corn. Albeştii de Argeş, satul Bughea
de Sus, 28.IV.1969.
30. Dothiorella inversa (Fr.) v. Hohn., pe ramuri uscate de
Alnus incana L., Moench, Valea Cucii, 8.VIl.1969.
31. Coniothyrium colltculosum (Fr.) Sacc., Michelia 2 : 104, 1880.
Picnidii solitare, erumpente, sferice, negre, de 300-400 µ diametru (fig. 4 A). Picnospori elipsoidali sau ovoidali, unicelulari, bruni,
de 5-8 X 4-5,5 µ (fig. 4 B).
Fig. 2 Pe ramuri de Piesa abies (L.) Karst., Muntele Mira Mare,
Cytospora
11.Vl.1969.
affinis
32. Coniothyrium cytisellum Sacc., Syll. Fung. 3 : 308, 1884.
Sa cc.,
Picnidii asociate, globuloase sau lenticulare, la început acoconidiofori
perite de epidermă, apoi disciform erumpente, cu peretele pseudocu spori
parenchimatic, brun-negricios. Picnospori elipsoidali sau larg-oblongi,
brunii, de 4,5-5,5 X 3-3,5 µ.
Pe ramuri uscate de Cytisus sp., Cheile Dîmboviţei, 7.VIIl.1970.
33. Coniothyrium fluviatile Kab. et Bub., pe ramuri uscate de MyricaTia
germanica (L.) Desv., Valea Cucii, 4.VI.1967, Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969, 7.VIII.1970.
34. Contothyrium fuckelii Sacc., pe ramuri uscate de Rubus tdaeus L., Muntele·
Pleaşa Drăganului, ll.Vl.1968, Valea Rîului Doamnei la Bahna Rusului, 8.VI.1970.
35. Contothyrium polypodti Ferraris in Malpighia 1904 : 494 ; Sacc., Syll. Fung.
18 : 308, 1906.
Pete circulare sau alungite, brun-negricioase, cu marginea nedefinită, de
0,5-1 cm diametru. Picnidii globuloase sau lenticulare formate în mezofil şi cu
ostlolul erumpent, cu pereţii subţiri, membranoşi, bruni, de 95-110 µ diametru.
Picnospori numeroşi, elipsoidali, rotunjiţi la capete, palid olivacei, (fig. 3 F), de
4-4,5 X 2-2,8 µ (după Sac card o, 1906, de 4 X 2,5 ).
Pe frunze de Polypodium vulgare L., Valea Bătrînei, ll.X.1965.
36. Ascochyta asclepiadearum Trav., pe fructe şi frunze de Cynanchum
vincetoxicum (L.) Pers., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969, 7.VIII.1970.
37. Ascochyta cirsii Died. in Krypt. fl. Mark Brandenb. IX : 379, 1915.
Pete circulare sau eliptice, cenuşiu albicioase, cu margine distinctă, brună,
izolate sau confluente, pînă la 8 mm diametru. Picnidii solitare, globuloase, scufundate în mezofil, cu pereţii subţiri, bruni, de 100-150 µ diametru (după D i ed i c k e,
1915, de 120 µ). Picnospori hialini, cilindrici, elipsoidali sau ovoidali, la început
unicelulari, apoi 1-septaţi, drepţi sau uşor curbaţi (fig. 3 G), de 6-9 X 2,5-3 µ (după
Di ed i c k e, 1915, de 6-10 X 3-4 µ).
Pe frunze de Cirsium ertsithales (Jacq.) Scop., Valea Bătrînei, 16.VIII.1969.
38. Ascochyta doronici Allesch., pe frunze de Doronicum austriacum Jacq. •,
Pîrîul lui Geantă, 8.VII.1969.
39. Ascochyta kabatiana Trott., pe frunze de Chamaecytisus hirsutus (L.).
Link, Cheile Dîmboviţei, 7.VIIl.1970.
http://cimec.ro
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40. Ascochyta menticola Ishiyama, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 15(4) :
:289, 1936.
Sin. : A. menthicola Bub. et Picb.
Pete circulare, eliptice sau neregulate, cu margini neconturate, de 0,3--0,4 cm
·diametru, izolate sau confluente, la mijloc cenuşiu-gălbui. Picnidii sferice, de
. 80-140 µ diametru (după I s h i y am a, 1936, de 64-112
; după B î z ova şi
.col., de 80-100 µ), scufundate în mezofil pe partea superioară a limbului, cu
pereţii subţiri, brunii, pseudoparenchi_matici şi cu ostiol circular, de 12-15 µ diametru şi înconjurat de celule mai închise la culoare. Picnospori cilindrici, elipsoidali
sau ovoidali, rotunjiţi la capete, la început unicelulari, apoi 1-septaţi, deseori slab
. strangulaţi la mijloc, drepţi sau uşor curbaţi, de 8-13 X 3--4 µ (după I s h i y a ma,
1936, de 6,5-12,8 X 2,4-4,4 µ ; după B u b â k şi Pic bau e r, 1937, de 10-15 X
3,5-4,5 µ, după B î z ova şi col., 1968, de 4,4-9,9 X 2-4
), bigutulaţi, hialini
·{fig. 3 H).
Pe frunze de Menth.a longifolta (L.) Nath., Cheile Dîmboviţei, 7.VIll.1970.
41. Ascochyta molleriana Wint., pe frunze de Digitalis grandiflOTa Mii!.,
•Cheile Dîmboviţei, 18.X.1969, 7.VIIl.1970.
42. Ascochyta pteridis Bres., pe frunze de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn,
Valea Rîului Tîrgului la Lereşti, 4.VIIl.1970.
43. Ascochyta sambu.ci Sacc., pe frunze de Sambucus racemosa L., Valea
Rîuşorului la cantonul silvic Portăreasa, 13.VIII.1969.
44. Ascochyta telephii Vestergr., pe frunze de Sedum telephyum L. ssp.
maximum (L.) Krocker, Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
45. Darluca filum (Biv. ex Fr.) Cast., in uredosori de Uromyces anthyllidis
(Grev.) Schroet., pe frunze de Anthyllis vulneraria L., Cheile Dîmboviţei, 7.VIII.1970,
in uredosori de Uromyces pisi (DC.) Otth, Pe frunze de Cytisus nigricans L., Cheile
Dîmboviţei, 17.X.1969 ; în
uredosori de Puccinia calcitrapae DC., pe tulpini şi
frunze de Carlina vulgaris L., Valea Dîrnboviţei la Valea lui Ivan, 5.IX.1968,
·comuna Lereşti, 14.X.1968 ; în uredosori de Puccinia dioicae Magn., pe frunze de
Carex leporina L., Valea Largă, 10.VI.1968; în uredosori de Puccinia poae-nemoralis
Otth, pe frunze de Poe nemoralis L., Valea Argeşelului, 1.Vll.1966 ; în uredosori de
Puccinia pygmaea Eriks., pe Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Valea Pîrîului
Colţilor, 3.IX.1968 ; în uredosori de Puccinia recondita Rob. et Desm., f. sp. bromina
Eriks., pe Bromus hordaceus L., comuna Albeştii de Argeş, satul Bughea de Sus,
:l.VI.1967.
46. Diplodia nigricans Sacc., pe ramuri uscate de Cytisus sp., Cheile Dîmboviţei, 7.Vlll.1970.
47. Stagonospora caricis (Oud.) Sacc., Syll. Fung. 3 : 452, 1884.
Picnidii sferice sau lenticulare, de 76-110 µ diametru, scufundate în substrat,
cu o papilă scurtă perforînd epiderma şi cu pereţi subţiri, membranoşi, brunii.
Spori fuziformi, ascuţiţi .sau rotunjiţi la capete, drepţi sau uşot· curbaţi, cei mai
mulţi 5-septaţi, mai rar
cu 6 sau 7 septe, strangulaţi în dreptul septelor, de
27-33 X 5-7,5 µ (după Di ed i c k e, 1915, de 25-40 X 4,5 , după G ro v e, 193J,
de 25-50 X 4-8 µ), hialini (fig. 3 I).
Pe frunze de Carex leporina L., Muntele Portăreasa, 14.VIII.1969.
48. Stagonospora sparganii Allesch. in Rabenh., Krypt. flora Deutschlan<l
6 : 989, 1899.
Picnidii sferice, brun-negricioase, formate amfigen pe pete circulare sa1.1
eliptice, distincte, galben-brunii, scufundate în mezofil, cu o papilă scurtă şi Cll
pereţi subţiri, pseudoparenchimatici, bruni-olivacei, de 100-190 µ diametru. Spori
cilindric-fuziformi, rotunjiţi la capete, cu 2-3 septe (fig. 3 J), puţin strangulaţi Î!l
dreptul lor, hialini, cu picături mari de ulei in celule, de 16-20 X 6-6,5 ~L (după.
· G ro v e, 1935, de 12-30 X 4,5-7 µ).
Pe frunze de Spa-rQanium simplex Huds., Muntele Portăreasa, 14.VIIl.196!>.
49. Stagonospora strictae Ell. et Ev., pe frunze de Carex stellulata Good.,
Muntele Portăreasa, 3.IX.1967.
50. Hendersonia diplodiopsis P. Henn„ pe ramuri de Lonicera xylosteum L.,
Cheile Dîmbovi ţei, 17.X.1969.
51. Hendersonia g-rossulariae Oud., pe frunze de Ribes uva-crispa L., f.
glanduloso-setosum (Koch) Răv., Valea Rîului Tirgului la Rîuşor, 4.VIl.1967.
52. Hendersonia luzulae West., Buii. Acad. Roy. Belg. Ser. 2, 19(7) et Michelia
1 : 210, 1878.
Picnidii solitare, sferice, cu papilă scurtă, erumpentă, de 300-350 µ diametrl.I
(după Di ed ic k e, 1915, de 150 ~L), cu pereţi subţiri, bruni. Picnospori numeroşi,
-.cilindrici, rotunjiţi la capete, cu 3 septe (fig. 3 K), de 15-25 X 3,5-4 µ (după
Di ed ic k e, 1915, de l~ X 3-4 µ).
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Pe frunze de Luzula luzulotdes (Lam.) Dandy et Willmott var. erythranthema
(Wallr.) Grinţescu, Valea Pîrîului Iezerului, alt. circa 1 800 m, 6.VIl.1967.
53. Hendersonia riparia Sacc., Michelia 1 : 124, 1878.
Picnidii sau asociate şi dispuse seriat, scufundate în substrat, globuloase.
cu perete subţire, pseudoparenchimatic, de 70-120 µ diametru după Sac card o ..
1884, de 80-100 µ ; după B î z ova şi col., 1970, de 65-150 X 65-140 ). Picnospori
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Picnospori de :

Phoma demtssa Sacc. ; B - Ph. myrlcartae P. Henn. :
c - Ph. rlbtcola Sacc. et Syd. ; D - Asteroma solidagtnis
cooke; E - A. venulosum (Wallr.) Fuck.; F - Contothyrtum
polypodlt Ferrarts ; G Ascochyta clrstt Dled. ; H A.
menthtcola Ishlyama ; I - Stagonospora c:irlcts (Oud.) Sacc.;
J S •.•parganlt Allesch. ; K - Henderoonta luzulae West. :
L - H. rlparla Sacc.; M - H. ulmi Otth
A -

cilindrici, rotunjiţi la capete, cu 4-7 septe, brunii (fig. 3 L), de 33-50 X 4-4;5 11
(după
Sac card o, 1884, de 40-4:l X 3,5-4 !• ; după B î z ova şi col., 1970,
de 21-42 X 4,2-5 µ).
Pc frunze uscate de Carex leporina L„ Muntele Portăreasa, 14.VIIl.1969.
54. Hendersonia silvatica Fautr„ pe frunze de Nardus stricta L. •, Muntele
Tăriţoasa, 9.VIl.1969.
55. Hendersonia ulmi Otth, Mitteil d. naturf. Gesellsch. Bern. 164, 1866.
Sin. : Hendersonia ulmicola Cooke.
Picnidii solitare, globuloase, negre, scufundate în substrat, cu papilă erumpentă, de 430-480 µ diametru, cu peretele gros pseudoparenchimatic, brun-negricios.
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Picnospori elipsoidali, 3-septaţi şi uşor strangulaţi în dreptul septelor, brun-întude 40-51X18-20 µ (fig. 3 M).
Pe ramuri uscate de Ulmus glabra Huds., Valea Rîului Tîrgului la Rîuşor,
10.VII.1969.
56. Sphaerographium squarrosum (Riess) Sacc., Syll. Fung. 3 : 579, 1884.
Sin. : Sphaeronema squarrosum Riess, Pseudographium
squarrosum (Riess) Jacz.
Picnidii solitare, superficiale, cilindrice sau aciculare,
înalte de 200-700µ, cu diametrul
bazal de 70-100µ şi îngustate la
vîrf pînă la 25-35µ, cu perete
gros, pseudoparenchimatic, scvamos, brun-negricios şi cu ostiolul
fimbriat (fig. 5 A). Picnospori
alungit-fusiformi, ascuţiţi la ambele capete, drepţi sau curbaţi,
.B
A
hialini, 3-septaţi (fig. 5 B), de
Fig. 4 - Catiothyrium colliculosum (Fr.) Sacc. :
20-26 X 2-2,5 µ (după SAA picnldle ; B - plcnosporl
CCARDO, 1884 şi ALLESCHER,
1901, unicelulari şi de 30 ~t
lungime).
Pe ramuri de Lonicera xylosteum L., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1968.
57. Septoria phyllachoroides Pass, pe frunze de Agropyron caninum (L.)
P.B., Cheile Plaiul Mare la intrarea în Peştera Urşilor, 3.IX.1968.
58. Septoria rubi West., pe frunze
de Rubus idaeus L., Cheile Dîmboviţei,
26.IX.1971.
59. Rhabdospora
pleosporioides
Sacc., pe tulpini uscate de Rumex obtusifolius L. •, Valea Dîmboviţei în Cheile Petrimanului, 5.V.1968.
60. Leptostroma
aquili-num
C.
Massal., pe peţiolul frunzelor de Struthiopteris filicastrum Ali.•, Valea Bughiţei, 28.IV.1969.
61. Leptostroma caricinu.m Fr., pe
frunze uscate de Carex leporina L. *, Valea Pîrîului Iezerului, 23.VI.1968 ; pe
frunze uscate de Carex pallesc:ens L., Valea Pîrîului Iezerului, 23.VI.1968.
62. Leptostroma juncace a rum Sacc.,
pe tulpini uscate de Juncus effusus L.,
Muntele Portăreasa, 3.IX.1967, Valea Dîmboviţei la Pecineagul, 4.IX.1968.
63. Leptostroma pinastri Desm., pe
frunze de Pinus cembra L., Valea Pirului
Iezerului, 5.IX.1967, 23.VI.1967 ; pe frunze
de Pinus sylvestris L., Valea Rîuşorului,
în pepiniera cantonului
silvic Mira,
11. VI.1968.
64. Leptostroma spireae Fr., Syst.
Myc. 2 : 599, 1823.
Picnidii solitare, brun-negricioase,
cu suprafaţa rugoasă, eliptic-alungite, pînă
la 2 mm lungime, umbonate, cu perete
pseudoparenchimatic, brun, fără dispoziţie
Fig. 5 - Sphaerographium squarrosum
radiară. Picnospori falcaţi, ascuţiţi la ca(Riess) Sacc. :
pete, hialini, unicelulari, de 5,5-6,5 X
A picnidii ; B - picnospori
X 1-1,2 µ (după SACCARDO, 1884,
de 6 X o,75-1 µ).
Pe tulpini uscate de Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Valea Dîmboviţei Ia
Cascue, 6.V.1968, Valea Bughiţei, 29.IV.1969.
65. Leptostroma virgultorum Sacc., Pe ramuri uscate de Rubus idaeus L.,
Valea Dîmboviţei în Cheile Petrimanului, 6.V.1968.
necaţi,
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66. Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc., pe tulpini uscate de Dianthus
tenuifolius Schur •, Cheile Dîmboviţei, 7.VIII.1970.
67. Leptothyrium didermatum Kab. et Bub. in Hedwigia 46 : 295, 1884.
Picnidii hipofile, solitare sau asociate, cu contur circular sau poligonal, scutiforme, de 100-250 µ diametru, negre, lucioase, cu perete dublu, pseudoparenchimatic. Picnospori cilindrici, de 4-5 X 1 µ, hialini, unicelulari. Conidiofori fasciculaţi, compacţi, drepţi sau uşor curbaţi, de 10-15 X 1 µ.
Pe frunze uscate de Fagus sylvatica L., Muntele Mira Mare, ll.VI.1968, Plaiul
Muntişorului, 23.V.1969.
68. Leptothyrium rubi (Duby) Sacc., pe frunze de Rubus hirtus W. et K. •,
Valea Rîului Doamnei la Izvorul Porcilor, 9.Vl.1970.
69. Discosia ortocreas (Tode) Fr.. pe frunze uscate de Fagus sylvatica L„
Plaiul Muntişorului, 23.V.1969.
70. Sporonema punctiforme (Fuck.) v. Hohn., pe frunze de Galium odoratum
(L.) Scop. (= Asperula adorata L.), Valea Bătrînei, 16.Vlll.1969 ; pe frunze şi
tulpini de Galium palustre L., Valea Pîrîului Cuca, 11.Vlll.1967 ; pe frunze de
Galium schultesii Vest., Valea Rîuşorului la cantonul silvic Portăreasa, 13.VIII.1969 ;
pe frunze de Galium sp., Muntele Mateiaş, 15.X.1968.
71. Discella carbonacea (Fr.) Berk. et Br., pe ramuri uscate de Salix caprea
L., Valea Largă spre Crucea Domnişanului, 10.Vl.1968, Valea Rîuşorului,
13.VIII.1969.
72. Oncospora pinastri (Moug.) Died., pe ramuri uscate de Abies alba Mill,
Valea Rîului Doamnei la Izvorul Porcilor, 9.Vl.1970.

Materialul micologic prezentat mai sus se găseşte
herbarul Institutului de învăţămînt superior din Piteşti.
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CHAMPIGNONS SPHAEROPSIDALES
DANS LE MASSIF IEZER - PĂPUŞA
Resume
Dans ce travail on presente 72 especes de champignons appartenant â. l"ordre
Sphaeropsldales, parasites et saprophytes sur 87 plantes-hotes, recoltees au cours
des plusieurs annees dans le Massif Iezer - Păpuşa (Ies Carpates Meridionales).
Les especes nouvelles pour la mycoflore de Roumanie sont au nombre de
vingt, a savoir : Phyllosticta bellunensis Mart., Phoma demissa Sacc., Ph. myricariae
P. Henn., Ph. ribicola Sacc. et Syd., Asteroma solidaginis Cooke, A. venulosum
(Wallr.) Fuck., Cytospora. affini.s Sacc., Coniothyrtum colliculosum (Fr.) Sacc.,
C. cytisellum Sacc., C. polypodii Ferraris, Ascochyta cirsii Died., A. menthicola
Ishiyama, Stagonospora caricis (Oud.) Sacc., S. sparganii Allesch., Hendersonia
luzulae West., H. ripa.ria Sacc., H. ulmi Otth, Sphaerographium squarrosum (Riess)
Sacc., Leptostroma. spireae Fr. et Leptothyrium didermatum Kab. et Bui>.
Les auteurs mentionnent aussi 11 especes de plantes-hotes nouvelles pour
des champignons deja connues dans le pays.
Facultatea de invăţămint pedagogic
Muzeul judeţean Argeş - Piteşti
Primit în redacţie la 4 mai 1977
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LA STUDIUL ANTRACNOZEI
CUCURBITACEELOR
VALERIA BARBU

Antracnoza cucurbitace€lor este cunoscută din anul 1868 cînd
Pas seri n i descrie pentru prima dată agentul patogen sub numele de
Fusarium lagenarium. Mai tîrziu acelaşi autor denumeşte ciuperca Gbeosporium lagenarium şi apoi Collectotrichum lagenarium considerîndu-le
specii diferite de cea descrisă anterior, ca Fusarium lagenarium.
In literatura micologică din ţara noastră ciUJperca este menţionată
pentru prima dată de T r a ian S ă v u 1e s cu pe Lagenaria pirotheca
(Starea fitosanitară, 1930-1931). In cîţiva ani atracnoza s-a ră~pîndit în
toată ţara, fiind semnalată pînă în prezent pe cinci specii şi două forme
de Cucurbitaceae : Cucumis melo L., Cucumis sativus L., Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf. (syn. Citrullus vulgaris Schrad.) Citrullus calocynthoides Peng., Lagenaria siceraria (Mol.) Standley f. clavata Ser. şi f.
depressa Ser., precum şi pe Cucurbita pepo L.
Cea mai mare sensibilitate la antracnoză o mantfestă pepenii galbeni (Cucumis melo) care sînt atacaţi în fiecaire an cu o fl'ecvenţă şi
intensitate foarte mare atît pe organele verzi ale plantei (frunze, peţioluri,
tulpini), cît mai ales pe fructe. De asemenea, .castraveţii (Cucumis sativus) şi pepenii verzi (Citrullus lanatus) prezintă adesea simptome de
c:111tracnoză, dar gradul de atac este mai mic decît la Cucumis melo. In
literatura micologică se precizează că antracnoza pe Cucurbita pepo
apare foarte rar.
In lucrarea de faţă menţionăm, pentru prima dată în ţară, prezenţa
ciupercii Colletotrichum lagenarium, pe trei varietăţi ale speciei Cucurbita
pepo L. şi anume : var. verrucosa (L.) Beguin. (Cucurbita verrucosa L.);
var. aurantia (Willd.) Beguin. (Cucurbita au.rantia Willd). şi var. pyxidaris (Duch.) Lam. et. DC. (Cucurbita pyxidaris Duoh., C. piriformis
Alef.). Materialul a fost recoltat din Grădina Botanică din Bucureşti în
a.nul 1971.
Cele trei varietăţi amintite mai sus se cultivă ca plante ornamentale, în special pentru f.ructele lor care sînt utilizate în scopul înfrumuseţării locuinţelor în lWlile de toamnă şi iarnă. Seminţele conţin 350;0
ulei, deci pot fi folosite şi pentru extragerea uleiului.
Simptome. Antracnoza, în mcxi obişnuit, se manifestă pe frunze
prin apariţia unor pete de dimensiWli variate, cireulare, cu contur difuz,
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de culoare ga1ben--portocalie, galben~brună sau negricioasă., ţesutul frunzelo.r în dreptul petelor se necrozează şi adesea se rupe. Pe tulpini,
peţioluri şi pedunculi, petele sînt alungi.te, brune, adîncite. Pe fructe, petele
sînt circulare sau ovale, de culoare galbenă, galben-brună pînă la negricioasă, adesea adîncite în pericarp. In dreptul petelor se formează acervuli de formă ·rotundă sau neregulată, roz-gălbui la început, cu timpul
roz murdar.
Materialul pe care noi am identificat ciuperca Colletotrichum lagenarium nu a prezentat simptome 1dentice cu cele descrise în diagnoze. In
anul 1970 s-au semănat în cîmpul experimental al grădinii botanice din
Bucureşti, seminţe provenite din Anglia. In toată perioada de vegetaţie
plantele au fost sănătoase. In anul următor, de asemenea, nu s-au observat simptome de antracnoză pe organele verzi ale plantei şi nici pe fructele vii. Toamna, în septembr~ie, fructele aparent sănătoase au fost recoltate şi păstrate la temperatura de 18-25°C. Incepîn.d chiar din luna
octombrie (cu o f.recvenţă mai mare în ianuarie-februarie), am constatat
apairiţia unor pete foarte variate ca dimensiuni şi formă, majoritatea
circulare, de culoare albicioasă, galbenă sau negricioasă, uneori delimitate
alteori cu contur difuz. Pe majoritatea exemplarelor petele au crescut
foarte repede ajungînd la dimensiu·ni mari, de multe ori petele s-au
extins pe toată suprafaţa. In dreptul petelor se observă un maire numă de
puncte ne~ proeminente, aglomerate sau dispuse în cercuri concentrice
în jurul unui punct central (fig. 1, 2, 3, 4).

Fig.

1 -

Colletotrichum

lagenarium

(Passer.) El!. et Halst. pe Cucurbita
pepo L. var. verrucosa (L.) Beguin

Fig.

2 -

Colletotrichum

lagenarium

(Passer.) EU. et Halst. pe cucurbita
pepo L. var. aurantia (Willd.) Beguin

Gradul de atac şi evoluţia bolii pe fructe în timpul păstrării pot
fi corelate cu gradul de maturitate al fructelor în momentul recoltării.
Pe fructele recoltate la deplina maturitate, boala a evoluat m.ai lent şi
de cele mai multe ori a stagnat în stadiu d-e pete izolate, iar frecvenţa
atacului a fost scăzută. In cazul cînd fructele nu erau mature la recoltare, simptomele au apărut de timpuriu în p-erioada de păstrare, evoluînd
foarte repede. In cîteva zile petele au acoperit fructele în întregime, iar
în stadiul final s-a produs înmuierea lor înoepmd din interiorul fructului.
http://cimec.ro
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€voluţia

bolii a fost evident influenţată ~i de temperatură. La fructele
încăperi cu temperatură SUJb 22 C, simptomele au apărut abia
ispre sfîrşi t'ul. iernii.
In numeroasele secţiuni efectuate prin pericairp în porţiunile atacate, nu s-au pus în evidenţă lagăre cu conidii, ci doarr nişte formaţiuni
sderoţiale de 120-450 µ diametru, cu o structură pseudoparenchimatică,
ţinute

în

Fig. 3 - Colletotrichum lagenarium (Passcr.) Ell. et Halst. pe Cucurbita pepo L.
var. aurantia (Willd.) Beguin

Fig.

4

-

Colletotrichum

lagenarium

(Passer.) Ell. et Halst. pe Cucurbtta
pepo L. var. pyxidaris (Durch.) Lam.
et DC

alcătuite

din celule mai mult sau mai puţin poliedrice sau turtite, de
dimensiuni diferite cu o membrană groasă, brună întunecat. Pe tegumentul seminal şi pe seminţe pe pulpa fructelor, am constatat prez,enţa
unui mare număr de puncte negre asemănătoare ca formă cu cele de pe
suprafaţa fructelor şi cu aceeaşi structură (fig. 5).

La unele exemplare în pulpa
fructelor s-au format şi acervuli cu
un mare număr de conidii.
Aeervulii sînt de formă circulară sau neregulată, prezintă un număr mic de ~epi (1-3), de culo.are
brună cu 2-4 pereţi transversali,
îngustaţi la vîrf, de 50-125 µ lungii11c. Adeseori, însă acervulii sînt
lipsi ţi de

ţepi.

Condiţiile

pe toate cele tr·ei
de plante gaz,dă sînt a3emă
din punct de vedere morfobiometric. Ele sînt de culoare

varietăţi

nc'itoan~

l{)gic

şi

Fig.

5

-

Col!etotrichum

(Passer.) Ell. et

Hd~:t.

pe

lri'}z:wrium
sem;nţe

de

Cucurbita pepo L. var. verrucosa (L.)

http://cimec.ro
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roz în masă şi incolore atunci cînd sînt izolate, cilindrice sau alungit
ovate, drepte, mai rar uşor curbate rotunjite Ja ambele capete, sau
uneori cu un capăt îngustat, de 10-16 (20) X 3-5 µ.
ASPECTE CULTURALE ALE CIUPERCII
Ciuperca a fost izol.ată în culturi pure de pe toate cele trei variede plante gazdă menţionate, urmărindu-se comparahv, creşterea coloniilor, aspectul culturilor şi fructifi'Carea ciupercii.
Mediile de cultură f.olosite au fost următoarele : extract de cartof+
+ glucoză 20/o + agar ; extract de cartof+ glucoză + ipeptană 20;0 + agar
şi un mediu sintetic din S01,MgH20 1,2 gO/o ; P01,H 2 K 2,7 gO/o ; Peptonă
2 g% ; Glucoză 2,8% ; agar 2°/o. CultUl'ile au fost păstrate la temperatura de 23-25 °c.
Nu s-au înregistrat diferenţe semnificative între culturile provenite de la cele trei varietăţi de plante gazde, crescute pe .acelaşi mediu.
De asemenea, aspectul culturilor a fost acel~i fie că ele au provenit din
formaţiunile scleroţiale de pe suprafaţa frnctelor şi a seminţelor, sau din
conidiile formate în pulpa fructelor.
In schimb, creşterea ciupercii a fost influenţată în mod evident de
compoziţia mediilor utilizate. Astfel, pe mediu sintetic, după 7 zile de
la însămînţare, cultura avea 5,5 cm diarnetru, culoare cenuşie, cu numeroase puncte negre situate în zone concentrice. Conidi.He s-au format în
număr foarte mic. Pe cartof-glucoză-agar, miceliu s-a dezvoltat în strat
subţire, foarte aderent doe substrat. Cultura avea tot 5,5 cm diametru, de
culoare roz-portocalie cu puncte negre, superficiale care nu formează zone
ca la varianta precedentă. Conidii în număr mare, asemănătoare din punct
de vedere morfologic cu cele pe substrat natural, dar de dimensiuni ceva
mai mari. Pe cartof-glucoză-peptonă
agar, diametrul culturii în a şaptea zi
era de 5,8 cm, deci vit.eza de creştere
a ciupercii a fost puţin rnai mare. Cultura este de culoare roz - albicioasă,
ondulată, miceliu formează un strat
subţire, pe suprafaţă prezintă numeroase puncte negre situate în zone
concentrice (fig. 6). Conidii foarte
multe, asemănătoare cu oele de pe
mediu cartof-glucoză. Punctele negre
formate pe oele trei medii de cultură,
în cea mai mare parte sînt lipsite de
Fig. 6 Colletotrichum lagenarium ţepi, unele însă, prezintă un număr
(Passer.) EU. et Halst. :
mic de ţepi, caracteristici pentru ColA - pe mediu sintetic ; B pe cartof-gluletotrichum lagenari~rn.
coza ; C - pe cartof-gluc0ozâ-peptona
tăţi

ACŢIUNEA

DIFEIUTELOR PRODUSE FITOFARMACEUTICE
ASUPRA CIUPERCII

Au fost testate c i-nci produse fungkide prin două metode, rezultatele fiind sintetizate în tabelul nr. 1.
1. Metoda încorporării fungicidului în mediu.
La mediul de bază (cartof-glucoză-peptonă-agar), s-a adăugat fungicidul de experimentat, apoi s-a repartizat în vase Petzi de 8 cm diahttp://cimec.ro
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metru. ln centrul vaselor de cultură s-a depus un fa·agment, de trei cm
în diametru, dintr-o cultură de opt zile. Efectul fungicidelor asupra ciupercii s-a apreciat pe baza vitezei de creşte;re a culturilor pe diferitele
variante, comparate cu varianta martor.

2. Metoda difuziunii fungicidului în mediu.
Pe suprafaţa mediului de cultură s-a însămînţat o suspensie de
conidii, apoi în centru s-a depus o rondelă din hîrtie de filtru îmbibată
în prealabil în suspensia de fungicid pentru testat. Toxicitatea fungicidelor, în acest caz, se apreciază după lăţimea zonei de inhibiţie care se
formează în jurul rondelei.
Tabelul nr. 1

Toxicitatea unor produse fitofarmaceutice asupra ciupercii Colletotrichum lagenarium
Varianta

Henl<l:e

Captan

Du-ter

Oxiclorură

ele cupru

T.M.T.D.
Martor netratat

I

Concentraţia,

Ofo

I

Metoda difuziunii
zona de Inhibiţie
cm•

I

Metoda lncorporArll
Diametrul culturii
cm•

0,05

o.o

3.5

0.02

0,0

3.5

0,3

1,1

0,0

0,1

1,0

o.o

0.3

0,6

0,0

0,1

0,5

o.o

0,3

0,0

1,8

0,1

0,0

1,9

0.2

0.6

0,0

0,1

0,6

0,0

-

o

5,2

* In tabel sînt înscrise rezultatele
reprezentînd media a trei repetiţii.

după nouă

zile de la

însămînţare,

cifrele

Toate produsele experimentate s-au dovedit toxice pentru Colletol.richum lagenarium. Cea mai ma;re toxicitate au _prezentat produsele :

T.M.T.D., Du-ter, şi Captan. In toate cele trei repetiţii, pe mediul în care
.s-au încorporat aceste produse ciupenca nu a crescut deloc, iar în variantele în care s-a utilizat metoda difuziunii, culturile au prezentat o zonă
de inhibiţie ce a variat între 0,6 şi 1,1 cm.
În variantele cu Oxiclorură de cupru încorporată în mediu, mi·celiul
a crescut în strat foarte subţire, aderent la substrat, culturile avind un
diametru de 1,8-1,9 cm, faţă de 5,2 cm la varianta martor. Toxicitatea
cea mai scăzută s-a în;registrat la variantele cu Benlate, la care diametrul
culturii a fost de 3,5 cm.
Probele cu privire la efectul fungicidelor asupra germinării seminţelor au arătat că produsele Du-ter, T.M.T.D. şi Captan, care au dovedit
http://cimec.ro
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un înalt grad de toxicitate asupra ciupercii, nu
germinarea.

influenţează

negativ

CONCLUZII

Pe fructele de Cucurbita pepo L. var. Verrucosa (L.) Beguin, var-.
aurantia (Willd.) Beguin, var. pyxidaris (Du.eh.) Larn. et. D.C. în timpul
.păstrării,

antracnoza se manifestă prin simptome foarte diferite de cele
de pe plantele vii. In locul lagărelor de conidiofori şi conidii se formează
strome negre, în mod obişnuit lipsite de peri, situate sub epica.J1), în
pulpa fructelor, pe tegumentul seminal şi pe seminţe. Cu toate deosebirile de manifestare a bolii, caracterele morfologice, biometrice şi culturale ale ciupercii, ne duc la concluzia că agentul patogen este tot Colletotrichum lagenarium (Pas.ser). Ell. et Hal.'it. care atacă Cucur.bitaioeele în
perioada de vegetaţie dar este desigur o formă biologică cu un grad mai
mare de saprofitism.
Boala poate fi transmisă de la un an la altul prin seminţele infectate, sau prin miceliu de rezistenţă de pe resturile atacate, rămase pe
cîmp. In perioada de vegetaţie propagarea infecţiunii re face prin conidii
ce se răspîndesc prin vînt. Infecţiunea fructelor are loc în cîmp şi progresează în timpul păstrării fructelor. Intensitatea atacului şi ev()luţia
bolii sînt în strînsă dependenţă de gradul de matu.ritate al fructelor la
recoltare.
Prin testare.a unor fungicide s-a constatat o toxicitate foarte ridicată a produselor : Captan, Du-t.er, T.M.T.D. faţă de C. lagenarium. Aceste
produse nu au acţiune negativă asupra germinării seminţelor şi de.ci pot
fi utilizate cu succes în preveni.rea. şi combaterea 1bolii.
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE ANTHRACNOSIS
IN CUCURBITACEAE
Summary
The attack of the fungus ColletotTichum lagenaTium (Passer.) El. et Halst.
is reported in three CucuTbita pepo L. Varieties : veTTucosa (L.) Beguin, auTantia
(Willd.) Begun and pyxidaTis (Duch.) Lam. et DC.
The fungus attacks the fruits, resulting in their decomposition during preservation. The disease symptoms, the morphologie characteristics the cultural aspects
are described, as well as some data about the fungus biology.
On ground of some phytopharmacological product tests recommendations
are made for preventing and controlling the disease.
Facultatea de biologie Bucureşti
Laboratorul de fitopatologie
Primit în redacţie la 23.11.1978
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LA CUNOAŞTEREA MICROMICETELOR
PARAZITE DIN MASIVUL IEZER - PAPUŞA
ANGHEL

RICHIŢEANU

Din materialul micologic inserat pe herbarul Facultăţii de învăţă
mînt pedagogic a Institutului de învăţămînt superior din Piteşti şi recoltat
de noi din zona Masivului Iezer - Păpuşa între anii 1967-1973 facem
cunoscute 50 de specii de micromicete aparţinînd ordinelor Chytridiales
(4 sp.), Peronosporales (22 sp.), Taphrinales (l sp.), Erysiphales (22 sp.) şi
Meliolales (1 sp.), parazite pe 65 specii de plante-ga:odă. Trei dintre acestea
(Synchytrium myosotidis Kiihn. Podosphaera au,~upariae Erikss. şi
Meliola niessleana Wint.) sînt semnalate pentru prima dată în micoflora
ţării noastre.
1n cadrul genurilor speciile sînt prezentate în ordine alfabetică iar
cele noi sînt însoţite de desene şi de scurte descrieri.
- Synchytrium anemones Woron. pe Anemone nemorosa L., corn. Albeşti de
Muscel, satul Bughea ele Sus, 28.IV.1969.
- Synchytrium an omalum Schroel. pe Rumex arifolius Ali„ Valea Pîrîului
Iezerului. 5.IX.1967.
- Sy11ch'!.)tl'ium myosotidis Kiihn in Fungi europ. 1177, Hedwigia 7 : 125, 186H.
Cruste hipofile, brun-roşiatice, predominant în dreptul nervurilor. Akinetosporangi solitari sau agregaţi, pinii la 5 într-o celulf1, sferici, ovoidali sau elipsoidali,
de 60-140 X 55-130 ~t, c:u conţinut granular, galben-roşiatic. Episporul brun, neted.
gros ele 4-6 µ esite acoperit de un strat de reslu1·i bnmii-roşiatice (fig. 1).

Fig. 1 -

Synchytrium myosotidis Ktihn, akinetosporangi
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Pe frunze de Myosotis sylvatica L., Valea Largă, 10.X.1971, 29.VII.1973.
Physoderma vagans Schroet. pe Caltha laeta S., Ny et Ky, Valea Rîului
Tirgului la Rîuşor, 4.VII.1967.
- Albugo candida (Pers. ex. Fr.) O. Kuntze pe Capsella bursa-pastoris (L.)
Med., Valea Rîului Tîrgului la cabana Voina, 5.VII.1967 ; pe Cardaminopsis arenosa
(L.) Hay., Valea Rîului Doamnei la Gura Văilor, 9.VI.1970.
- Plasmopara pusilla (de Bary) Schroet. pe Geranium pratense L., Cheile
Dîmboviţei, 7.VIII.1970.
- Plasmopara umbelliferarum (Casp.) Schroet. ex Wartenw. pe Aegopodium
podagraria L., comuna Bughea de Jos, 28.IV.1969 ; pe Ligusticum mutellina (L.) Cr.,
Vîrful Roşu, alt. cca 2370 m, 6.VIII.1970 ; pe Pimpinella saxifraga L., Cheile Dîmboviţei, 7.VIll.1970.
- Bremia lactucae Regel pe Carduus personata (L.) Jacq., Valea Largă,
9.Vll l.1967, Valea Pîrîului Iezerului, 5.VIIl.1970 ; pe Hieracium aurantiacum L.,
Muntele Găinaţul Mare, 10.VIIl.1967 ; pe Hypochoeris radicata L., Valea Rîului
Doamnei la Bahna Rusului, 8.Vl.1970.
- Peronospora aestivalis Syd. pe Medicago lupulina L., Cheile Dîmboviţei,
17.X.1969.
- Peronospora alta Fuck. pe Plantago major L., Valea Rîuşorului, 3.IX.1968,
Valea Calului, 10.VIl.1969.
- Peronospora calotheca de Bary pe Galium odoratum (L.) Scop. ( Asperula
adorata L.), Izvorul Podurilor, 23.V.1969.
- Peronospora chrysosplenii Fuck. pe Chrysosplenium alternifolium L., Valea
Bratiei b sectorul forestier Plaiul Lung, 29.IV.1969, Izvorul Podurilor, 23.V.1969,
Pîrîul lui Geantă, 8.VJI.1969.
- Peronospora conferta (Ung.) Ung. pe Cerastium fontanum Baumg.
ssp. trit'iale (Link) Jalas, Valea Rîului Doamnei la Bahna Rusului, 8.Vl.1970.
- Peronospora dentariae Rabenh. pe Cardamine bulbifera (L.) Cr., Valea
Bratiei la sectorul forestier Plaiul Lung, 29.IV.1969, Valea Rîului Doamnei la Bahna
Rusului, 8.VI.1970 ; pe Cardamine flexuosa With, Valea Brătioarei la ,.Casa Gane",
:3.VIl.1967, Pîrîul lui Geantă, 8.VIl.1969, Valea Rîului Doamnei la Izvorul Porcilor, 9.Vl.1970.
- Peronospora dentariae-macrophyllae Găum. pe Cardamine glanduligera O.
Schwartz (Dentaria glandulosa L.), Valea Bratiei la sectorul forestier Plaiul Lung,
29.IV.1969.
- Peronospora ficariae L. R. Tul. ex de Bary pe Ranuncul·us ficaria L.
(Ficaria verna Huds.), Valm Brătioarei, 29.IV.1969, Valea Bratiei, 29.IV.1969.
- Peronospora grisea (Ung.) Ung. pe Veronica beccabunga L., Valea Rîului
Tîrgului la Rîuşor, 4.VIl.1967, Valea Calului, 10.VIl.1969 ; pe Veronica serpyllifolia
L., Valea Vasălatului, 9.VI.1970 ; pe Veronica latifolia L., Muntele Găinaţul Mare,
9.VIII.1967, Valea Larga, 9.VllI.1967, Valea Bătrînei, 5.IX.1967.
- Peronospora lamii A. Br. pe Lamium maculatum L., Valea Largă,
10. VI.1968.
- Peronospora myosotidis de Bary pe Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm.,
Valea Largă, 9.VIII.1967.
- Peronospora potentillae de Bary pe Potentilla ternata K. Koch, Plaiul lui
Pătru, 5.VIl.1967, Valea Pîrîului Iezerului, 5.IX.1967.
- Peronospora rammculi Găum. pe Ranunculus repens L., Pîrîul Maldărului,
2:J.V.1969.
- Peronospora rorippae-islandicae Găum. pe x Rorippa armoracioides (Fsch.)
Fuss var. pinnatifida (Fsch.) Borb., Valea Largă, 9. VIll.1967.
- Peronospora rumicis Carda pe Rumex acetosa L., Valea Rîului Doamnei
la Izvorul Porcilor, 9. VI.1970.
- Peronospora sisymbrii-oficinalis Găum. pe Sisymbrium officinale (L.) Scop.,
satul Podul Dîmboviţei, 18.X.1969.
- Peronospora sordida Berk. et Br. pe Scrophularia nodosa L., Valea Largă,
!J.VIII.1967.
- Peronospora urticae (Lib.) Casp. pe Urtica dioica L., Valea Bătrînei,
5.V!ll.1970.
- Taphrina tosquinetti (Westend.) Magn. pe Alnus glutinosa (L.) Gaertn.,
Valea Rîului Doamnei la Bahna Rusului, 8.Vl.1970.
- El'ysiphe aquilegiae (DC.) Merat pe Caltha laeta S., N. et Ky., Valea Rîului
TîrMului la Rîuşor, 4.VIl.1967, Cheile Dîmboviţei, 26.X.1971.
- Erysiphe artemisiae Grev. pe Artemisia absinthium L., Podul Dîmboviţei,
18.X.1969 ; pe Artemisia vulgaris L., Podul Dîmboviţei, 18.X.1969.
- Erysiphe asperifolium Grev. pe Pulmonaria officinalis L., Cheile Dîmboviţei, 18.X.1969.
-
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Lereşti,

14.X.1968.
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(DC.) Merat pe Cirsium oleraceum (L.) Scop.,
7.VIll.1970 ; pe Hyoscyamus niger L., Valea Rîului Tirgului lingă

cichoracearum

(Wallr.) Schlecht. pe Arctium tomentosum Mii!., Valea
la Valea lui Ivan, 5.IX.1968.
- Erysiphe galeopsidis (DC.) Merat pe Stachys sylvatica L., Valea Dîmboviţei la Săticul de Sus, 5.IX.1968.
- Erysiphe graminis (DC.) Merat pe Dactylis glomerata L., Valea Rîului
Tîrgului sub Muntele Lalu, 14.X.1968 ; pe Poa annua L., comuna Lereşti pe Izvorul
Maricăi, 14.X.1968.
- Erysiphe heraclei (DC.) St.-Am. pe Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.,
Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
- Erysiphe hyperici (Wallr.) Blumer pe Hypericum maculatum Cr., Valea
Rîuşorului la cantonul silvic Portăreasa, 13.VIll.1969.
- Erysiphe polygoni (DC.) St.-Am. pe Rumex acetosella L., comuna Lereşti
pe Izvorul Maricăi, 14.X.1968.
- Erysiphe sordida Junell pe Plantago major L., comuna Lereşti, 14.X.1968.
- Erysiphe ulmariae Desm. pe Filipendula hexapetala (L.) Gilib., comuna
Dragoslavele, 15.X.1968.
- Erysiphe valerianae (Jacz.) Blumer pe Valeriana sambucifolia Mikan.
Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969.
- Microsphaera astragali ([DC.] Merat) Trev., pe Astragalus glycyphyllus L .•
comuna Dragoslavele, 15.X.1968.
- Microsphaera divaricata ([Wallr.) Link) Lev. pe Franoula alnus Miller,
Plaiul Muntişorului, 23.V.1969.
- Microsphaera penicillata ([Wallr.] Fr.) Lev. pe Alnus incana (L.) Moench,
Cheile Dîmboviţei, 18.X.1969, 26.IX.1971.
- Microsphaera viburni (Duby) Blumer pe Viburnum opulus L., Cheile
Dîmboviţei, 18.X.1969.
-

Erysiphe depressa

Dîmboviţei

Fig. 2 A

-

Podosphaera aucupariae Erikss. :

clelstotecle ; B -

apendici ;
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Phyllactinia guttata ([Wallr.] Fr.) Lev. pe Alnus incana (L.) Moench,
comuna Dragoslavele, 15.X.1968, Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969 ; pe Betula pendula
Roth, comuna Dragoslavele, 15.X.1968 ; pe Corylus avellana L., Muntele Lalu,
14.X.1969, Podul Dîmboviţei, 5.IX.1968, comuna Dragoslavele, 15.X.1968, Cheile
Dîmboviţei,
17.X.1969; pe Fagus sylvatica L., comuna Dragoslavele, 15.X.1968.
- Podosphaera aucupariae Erikss., F. par. Scand. 233, 1886.
Miceliu foarte slab dezvoltat pe partea inferioară a frunzelor. Conidii în
lanţuri, de 22-28 X 11-18 ~t. Cleistotecii sferice, de 60-81
diametru, cu 3-6
apendici dispuşi ecuatorial, de 1,5-3 ori mai lungi decît diametrul cleistoteciilor,
bruni la bază, la vîrf hialini şi de 4-6 ori dichotomie ramificaţi (fig. 2 A, B).
Asce ovoidale cu 6-8 ascospori elipsoidali, hialini, de 16-24 X 10-16 µ (fig. 2 C).
Pe frunze de Sorbus aucuparia L., Cheile Dîmboviţei, 17.X.1969, 26.IX.1971.
- Sphaerotheca fugax Penz. et Sacc. pe Geranium phaeum L., Cheile Dîmbovi ţei, 17.X.1969.
- Sphaerotheca fuliginea (Schlecht. Fr.) Poll. pe Veronica chamaedrys L.,
Valea Dîmboviţei la Valea lui Ivan, 4.IX.1968.
- Sphaerotheca melampyri (L.) Junell pe Euphrasia stricta Wollf. em. Host.,
Valea Rîului Tîrgului lingă Lereşti, 4.VIII.1970 ; pe Melampyrum sylvaticum L.,
Cheile Dîmboviţei, 18.X.1969.
- Meliola niessleana Wint. in Hedwigia 24 : 260, 1885 (fig. 3, 4).

B
Fig. 3 -

Meliola niessleana Wint., miceliu

cu sete

şi

ascocarp

Fig. 4 A

-

Meliola niessleana Wint. :

ascospor1 ; B -

hifă

cu hlfopodii

Miceliu ectotrof formînd pete negre, neregulate pe ambele feţe ale frunzelor, alcătuit din hife brun-întunecate, de cca 7 µ grosime, cu pereţi îngroşaţi,
septate şi foarte ramificate, constituind o reţea compactă, cu numeroase hifopodii
scurte, dispuse altern, fiecare cu o celulă bazală scurtă şi cu un capăt mai umflat,
măciucat, unghiulos sau lobat, de 21-25 X 14-17 µ. Miceliu cu sete rigide, erecte,
negre, de cca 1 mm înălţime. Ascocarpi globuloşi, negri, de cca 300-350 µ diametru,
cu asce oblongi, de 90--100 X 25-30 µ. Ascele cu 2-4 ascospori bruni, eliptic-fusiformi, drepţi sau uşor curbaţi, de 50-70 X 16-20 µ, 3-septaţi şi uşor strangulaţi
în dreptul septelor.
Pe frunze de Vaccinium vitis-idaea L., Valea Pîrîului Iezerului, 5.VIII.1970.
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE
OF THE PARRASITIC MICROFUNGI
OF THE IEZER - PAPUŞA MASSIF
Summary
This survey of the parasitic microfungi of the Iezer - Păpuşa Massif ismainly based on studies during the six years 1967-1973. 50 species parasitic on
65 hosts are reported of which 4 belong to Chytridiales, 22 to Peronosporales,
1 to Taphrinales, 22 to Erysiphales, and I to Meliolales. Three species, Synchytrium
myosotidis Ki.ihn, Podosphaera aucupariae Erikss., and Meliola niessleana Wint.,
new to the Romanian flora, are described and illustrated.
Facultatea de învăţămînt pedagogic Piteşti
Primit în redacţie la 10 aprilie 1977
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OBSERVAŢII PRIVIND CREŞTEREA
ŞI DEZVOLTAREA PUIEŢILOR DE FAG

IN PROCESUL DE SUCCESIUNI IERBOASE
DIN BAZINUL RIUL-DOAMNEI
ILEANA BUICULESCU, N. ROMAN

In condiţii naturale, schimbările calitative ale structurii fitoceno·zelor ajun.se la un anumit echilibu-u dinamic se produc foarte lent în
timp şi spaţiu. In urma intervenţiilor antropice asupra grupărilor vegetale, cum sînt : desţelenirea, defrişarea, etc., se întrerupe brusc evoluţia
naturală a acestora, determinînd ['€yeni.rea lor la un stadiu anterior şi
inferior ca dezvolta;z-e, în cadrul unor condiţii ecologice total diferite.
Schimbările înregistra.te de covorul vegetal, în scopul refacerii vegetaţiei
iniţiale, se încadrează în categoria succesiunilor secundare.
In tratamentul cu tăieri rase, prin eliminarea ar:bomlor, veriga de
bază ce asigură funcţionalitatea pădurii ca biosistem, autoreglarea nu
mai poate funcţiona în timp util pentru instalarea unei noi generaţii în
vederea continuităţii pă,durii. Refacerea pădurii este coonpromisă dacă
nu se ţine seama de acţiunea unor legi biolog1oe şi nu se aplică un
minimum de măsuri culturale, capabile să sprijine actul regenerării.
Dinamica şi succeshmile fitocenozelo;r din tăieturi prezintă interes
atît din punct de vedere ştiinţific (biologic) cît şi practic, :pentru sectorul
silvic, interesat în reuşita prooesului de refaoere a pădurilor.
In ţara noastră, tipologia parchetelor, sucoesiunea şi repartizarea
lor pe un anumit teritoriu în funcţie de caracteristicile factorilor fizicogeagrafici sînt relativ bine studiate, mai a1es pentru molidişuri şi m.ai
puţin pentru făgete, amestecuri montane, etc. Sînt însă insuficient abordate studiile privind evoluţia fitocenozelor din parchete în strînsă legă
tură cu tipul pă>durii de origină şi cel viitor şi mai ales cuno.aştere3. în
detaliu a mecanismelor care stau la baza constituirii lor, dinam~ca înie.rbării terenurilor defrişate, biologia speciilor ierboase colonizatoare, rel.aţiile care se stabi1esc între aoestea şi puieţii speciilor fo:riesti·2r.2 din
reg.enerări şi plantaţii. Astfel de ceroetări se execută in perimetr2 fixe
unde observaţiile înoep imediat după efectuarea tăierii şi s·e desfă:Îoa:ră
la intervale regulate pe parcursul mai multor ani.
Din primăvara anului 1974, colectivul nostru iniţiază un studiu
de staţionar la Izvorul Rusului (Bazinul Rîul Doamnei), pe locul unui
arboret de fag de productivitate superioară cu floră de muli, defrişat în
iarna anului 1973/1974. Suprafeţele permanente de ee:riceta:rie au fo.st
amplasate la origine.a Izvorului RUsu}ui, pe un versant cu exp:iziţie
nord-vestică, cu înclinaţie de 40-45°C, cu solul brun acid şi la altitudinea de 1 050 m.
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Vegetaţia regiunii aparţine subetajului pădurilor de fag ce se desfăşoară pe relieful dealurilor premoo.tane şi subcarpatice. De-o parte şi
de alta a versanţilor Izvorului Rusului, relieful este foarte dezordonat
ca urmare a intemelor alunecări, în majoritate stabilizate sau în curs
de stabilizare. Media anuală a precipitaţiilor Îil1 zona Bahna Rusului

este de 860,4 mm, cu caracter mai plurvial pe timpul verii (maximele ating
518,5 mm), iar temperatura medie anuală este în jur de 8,1°, ceea ce
plasează regiunea în categoria celor fără deficit de apă în sol şi cu
caracter echilibrat al regimului termic .
.Abundenţa izvoarelor, a lacurilor de glimee şi precipitaţiile destul
de însemnate determină aici un topodimat suficient de umed, unde
s-au putut dezvolta păduri viguroase de fag. Cea mai mare parte a
acestor făgete au fost defrişate. Ele sînt alcătuite aproape exclusiv din
fag (Fagus silvatica), în amestec cu mult F. taurica şi F. orientalis, care
împreUIIl.ă cu elemente sudice din stratul ierbos (Galium kitaibelianum,
Aremonia agrimonioides), întîlnite relativ constant, pledează în favoarea
apartenenţei lor la cercul de afinitate al asociaţiei Galio (kitaibelii)Fagetum, mult răspîndit în pădurile regiunii subcaiipatke dintre Ialomiţa şi Olt.
~i în problematica abordată au fost urmărite aspecte deosebit
de variate legate de structura vegetaţiei ce se înfiripă în tăieturi ne
vom limita să prezentăm numai unul singur, cu implicaţii majore în
evoluţia ulterioară a vegetaţiei pe acest teren. Este vorba de modul de
comportare al puieţilor preexistenţi şi cei răsăriţi în 1974, în noile condiţii ecologice create şi în raport cu desfăşurarea procesului de colonizare vegetală a suprafeţei despădurite.
Suprafeţele de cereetare pe care s-a lucrat au fost delimitate pe
acelaşi versant în următoarele variante :
- suprafaţa 1, cu latura de 20/20 m, totalizînd 400 mp, situată
în jumătatea inferioară a .pantei ;
- suprafaţa 2, cu latura de 25/25 m, totalizînd 625 mp, situată
în partea superioară a pantei.
Ambele suprafeţe însumează 1 025 mp, şi se află la o depărtare
de 100 m de pădurea netăiată. Cantitatea apreciabilă de material lemnos mare (crăci, trunchiuri, butuci), rămas după tăiere a fost ·îndepărtat
şi aşezat în afara suprafeţelor de cercetare. In degaja:re s-a avut în
vedere ca litiera şi materialul lemnos mărunt să nu fie deranjate (fig. 1).
Pentru asigurarea unei repartiţii uniforme, terenul de lucru a
fost caroiat prin plantarea în fiecare suprafaţă a 100 de ţăruşi, la distanţe egale, respectiv la 2 m, în suprafaţa 1 şi la 2,5 m, în suprafaţa 2.
Observaţiile s-au efectuat lunar, din mai pînă în septembrie, la aoeiaşi
dată (intervalul 13-16 ale fiecărei luni), în suprafeţe fixe de 0,5 mp,
delimitate în jurul ţăruşilor, cu ajutorul unei rame de sîrmă, mobilă,
aşezată de fiecare dată în aceeaşi poziţie. Suprafaţa analizată efectiv
în urma celor o sută de ridicări însumează 50 mp, pentru fiecal'e staţie.
Instrucţiunile privind exploatarea pădurilor prevăd o serie de reguli
pentru protecţie regenerărilor. S-a stabilit că regenerările sînt mai reuşite iar prin exploatare se în·registrează pierderi mai mici, dacă seminţişul se eliberează de arboretul matern la vîrste mai mici şi dimensiuni reduse (15-80 cm, înălţime), iar la terminarea exploatării să
rămînă neprejudiciaţi minimum 3 puieţi/mp.
In raport cu seminţişul utilizabil se determină stadiul şi reuşita
regenerării unui arboret prin gradul de populare cu puieţi, exprimat în
numărul de puieţi .pe unitate de suprafaţă şi repartiţia lor pe specii.
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Pia. 1 -

Materialul lemnos

mărunt şi litiera rămase după
primăvară

degajarea tere-

nului în

ln perimetrele cercetate, seminţişul preexistent este forn1at din
de fag swb 1 m. Din loc în loc se găsesc şi puieţi de brad (5-6
la 50 mp.), plantaţi pentru îmbunătăţirea viitorului arboret. Densitatea
şi distribuţia spaţială a seminţişului este variabilă în cele două :suprafeţe. In luna mai, efectivul numeric al puieţilor de fag de pe cei 50 mp
analizaţi, este în prima suprafaţă de 91, iar în a doua de 317, ceea ce
corespunde unei densităţi de 1,8 şi respectiv de 6 ,3 puieţi/1m.p. Frecvenţa cu ·care apar în ridicări. este de 440/o în parcela de la baza pantei
şi 630/o în oea aflată în partea de sus a pantei, indicînd o repairtiţie
relativ puţin uniformă, mai ales în prima variantă. Numărul puieţilor
sănătoşi de fag, prezenţi la începutul primăverii, este potrivit valorilor
identificate în cele două suprafeţe de ce.rcetare de 40 800 exemplare la
hectar, corespunzînd astfel sub aspect numeric treptei de regenera.re
foarte bună. Constatăm că abundenţa numerică a puieţilor se modifică
puţin în cursul sezonului de vegetaţie, deoarece în luna septembrie se
întîlnesc 90 puieţi în suprafaţa 1 şi 308 în suprafaţa 2, ceea ce indică
o vitalitate ridicată a acestora în noile condiţii de mediu.
Date interesante relevă şi dinamica sezonieră a apariţiei plantulelor de fag în acest an. Răsăirirea plantulelor de .fag 1ncepe din mai
şi continuă eşalonat, cu intensitate sporită pînă la jumătatea lunii iunie,
cînd ating cea mai mare densitate pe unitatea de suprafaţă (14,3 plantule/mp) corespunzătoare unui efect~v de 715 puieţi pe 50 mp, situaţie
întî'lnită numai în prima variantă. Frecvenţa de 900/o indi{!ă o0 repartizare foarte omogenă a plantulelor pe terenul defrişat (fig. 2). In suprafaţa a doua densitatea maximă este atinsă o lună mai tîrzi.u (la jumă
tatea lunii iulie) şi corespunde valorii de 459 exemplare pe 50 mp.
Densitatea mai mică de pe această suprafaţă este corelată şi cu o dispersie spaţială mai puţin uniformă decit în primul caz, f~enţa lor
fiind aici do2T de 700/o.
puieţi
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Spre sfirşitul lunii iulie procesul de gernlinare a jfrului încetează,
în acest sens avînd o contribuţie şi instalarea perioadei de secetă, care
se menţine pînă spre toamnă. In luna imediat următoare (august), după
atingerea optimului de densitate, se înregistrează in ambele sUJprafeţe
o diminuare a numă·rului de plantule vii, fenomen care continuă în sens
descendent pînă în septembrie, data ultimei noastre determinări. Pierderile de puieţi se datoresc consumării lor de către vînat od=1tă cu
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plantele ierboase şi mai ales uscării lo:r. Rata dispariţiei lunare variază
între 18 şi 43 exemplare, cea mai mare valoare fiind atinsă, în ambek
cazuri, în cursul lunii august.
Reducerea densităţii plantulelor de fag este corelată însă cu o
insensibilă diminuare a frecvenţei, ceea ce influenţează în mică măsură
distribuţia lor. Dacă în prima suprafaţă, în lunile iunie-iulie, frecvenţa
maximă este 900/o, ea scade în septembrie pînă la 860/o, iar în suprafaţa
a doua de la 700/o (luna iulie) la 690/o, în septembrie, ceea ce înseamnă
că dispariţia tinerelor plantule s-a realizat mai ales în porţiunile unde
ele formau aglomerăa"i.
In aprecierea unei regenerări naturale reuşite prezintă importanţă
nu numai densitatea puieţilor s.peciiloir forestiere, ci şi modul cum
aceştia se dezvoltă, gradul lor de vitalitate. Pentru a evidenţia acest
ultim aspect, în septembrie am efectuat o serie de măsurători biometrice
pc cite 50 plantule tinere, atit din terenul defrrşat cit şi a celor de sub
pădure. Rezultatele obţinute le prezentăm în tabelul nr. 1. Constatăm
că la plantulele din tăietură, valorile diferiţilor indici biometriici sînt
superioare celor obţinute la puieţii dezvoltaţi la adăpostul pădurii.
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Tabelul nr. 1
lnălţl-

Elementele analizate

Puieţii

Gros!mea

mea
medie,
cm

medie,

10,73

3,1

8,09

1,6

mm

cmp

Greuta te a
medie
medie
uscata
a unei
a unut
frunze, Individ,
g
g

1438,25

9,28

0,397

0,497

987,75

9,59

0,196

0,122

Nr.
total
frunze/
50 lndivizi

Nr.
frunze
pe rndivid

Supra-

153

3,06

103

2,06

faţa
follară
totală,

cmp

Suprafaţa

medie
a unei
frunze,

Greuta te a

uscată

de fag-

tăiet
Puieţii de
pădure

fag-

-

Inălţim.ea mai mare a exemplarelor de pe terenul despădurit evidenţiază un spor de creştere de 2,64 cm. Prin aplicarea testului „t"
reiese că diferenţa de înălţime dintre cele două categorii de puieţi de

fag este distinct semnificativă. Acest spor se realizează mai ales prin
lujerii de vară formaţi în cea de a doua creştere de la sfirşitul lunii
iulie. La puieţii de fag de sub pădure acest fenomen are o frecvenţă
foarte redusă. Creşterea mai pronunţată în înălţime este corelată şi cu
o creştere apreciabilă în grosime a tulpinii ; măsurătorile efectuate la
nivelul coletului relevă că la puieţii din parchet diametrul lor este dublu
faţă de cel al exemplarelor de sub pădure.
Numărul mediu de frunze apărute în primul an de viaţă la o
plantulă de fag, precwn şi suprafaţa foliară sînt valabile în funcţie de
condiţiile staţionale, la puieţii din supiI"aifaţa despădurită valoarea acestor
indici fiind de 1,5 ori mai mare.
Intre cele două categorii de puieţi se înregistrează deosebiri şi sub
aspect gravimetric. Greutatea medie a unei frunze apairţinînd puieţilor
din tăietură depăşeşte de două ori pe cea a exemplarelor din pădure,
iar biomasa individului, de patru ori.
Ritmul diferit de dezvoltare al celor două tipuri de puieţi de fag
care vegetează totuşi în acelaşi climat general, se explică prin deosebirile pedoclimatice şi de fitomecHu din staţiunile respective.
După îndepărtarea arborilor de pe terenul desipădurit se modifică
regimul de lwnină, ca şi cel al temperaturii solului. şi al aerului, al
intensităţii vîntului etc. Totodată este anulată şi influenţa pe care stratul
arborescent o exercită asupra tuturor celorlalte strate de vegetaţie
subordonate din structura complexă a fitocenozelor forestiere.
Putem consildera că principalul factor care imprimă un ritm mai
viguros de creştere şi dezvoltare a plantulelor de fag din tăietură. este
cantitatea mai mare de lumină. Lumina ajunsă la solul pădurii reprezintă doar 4-lOo/0 din totalul luminii căzute pe partea superioară a
coronamentului, pe cind. în suprafaţa lipsită de arbori (defrişată), această
cantitate este de 8-10 ori mai mare (fig. 3). Deficitul de lumină din
pădu~ imprimă plantulelor de fag un as.pect fiiI"av, semiclorotic.
Determinări.le lunare de umiditate au relevat că solul pădurii este
mai uscat în primii 10 cm cu aproape 25o;0 , faţă de acelaşi orizont al
terenului defrişat, ca urmare a reţinerii unei importante cantităţi de
precipitaţii de către coronamentul arborilor, (t.abelul nr. 2).
Principalele specii care se impun în procesul de colonizare a terenului defui.şat, încă din primul an, sînt Epilobium angustifolium, Rubus
idaeus, componentele cu abundenţa cea mai importanţă, alături de care
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Tabelul nT. 2
Luna

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

I

Tipul
de

vegetaţie

I

Adlnclmea

0-10 cm

I 11-20 cm I 21-30 cm I 31-40 cm

l

Momentul
recoltAr11
probel

pădure

78,8
64,4

46,1
44,4

47,5
37,9

36,3
34,2

după

ploaie

tăietură

67,1

pădure

58,5

46,6
29,8

53,7
43,3

29,1
30,1

după

ploaie

pădure

34,31
40,26

36,75
36,26

35,11
30,18

32,24
28,00

tăietură

54,51
56,9!!

51,52
52,80

44,84
44,32

45,43

pădure

tăietură

48,99
30,53

45,03

39,15
26,51

39,37
23,62

tăietură

tăietură

pădure

31,82

37,01

secetă

secetă

după

ploaie

se remarcă şi populaţiile de Epilobium montanum, Senecio viscosus,
Impatiens noli-tangere, Luzula luzuloides, Atropa belladonna.
Vegetaţia realizează aici o acoperire a terenului de 40-450/o, astfel
<:ă speciile dominante, de talie mare, ca Rubus idaeus, Epilobium angustifolium oferă tinerelor plantule de fag o umbrire uşoară, dar absolut
necesară pentru creşterea lor normală.
In acest stadiu de migrare şi instalare a speciilor, densitatea populaţiilor este încă rară şi fitocenoza deschisă, raporturile dintre specii
lipsesc sau sînt într-o fază inci!pientă. Intre puieţii speciilor forestiere
şi vegetaţia colonizatoare nu s-a.u instalat încă relaţii de competiţie
pentru spa~iu şi hrană.
Creşterea viguroasă şi vitalitatea plantulelor de fag, cit şi a seminţişului preexistent chiar din primul an după tăierea rasă, arată că factorii
ecologi nou creaţi sînt mai favorabili dezvoltării lor decit cei de sub
pădurea bătrlnă.
Menţinerea unei densităţi bune a puieţilor pe unitatea de suprafaţă, şi a ritmului superior de creştere a lor în următorii ani, constituie condiţiile esenţiale pentru a rezista acţiiunii de copleşire pe care

<> vor exercita, la scurt timp asU1pra lor, speciile colonizatoare, în vederea
unei bune regenerări naturale.

BIBLIOGRAFIE
1. ACHIMESCU C., Cu pTiviTe la modalitatea de stabiliTe a TegeneTăTii natuTale
a aTbOTeteloT înainte şi după exploataTea făgetelOT, Rev. păd., 86, 11, 1971.
2. BADEA M., CONSTANTINESCU N., MIHALACHE V., CaTacteTistici ale TegeneTăTii făgetelOT situate în condiţii staţionale extTeme, Rev. păd., 75, 3, 1960.
3. BADEA M„ ContTibuţii la PTOblema TegeneTării natuTale, Rev. păd., 75, 8, 1960.
4. BADEA M., MIHALACHE V., PlantaTea fagului în teTen deschis, Rev. păd.,
77, 5, 1962.
5. BADEA M„ MIHALACHE V., AjutoTaTea TegeneTăTii natuTale în făgete, Rev.
păd., 77, 8, 1962.
6. BADEA M., VLASE IL., Cea de a doua cTeşteTe în înălţime la puieţii de fag
în PTimul an de vegetaţie, Rev. păd., 86, 8, 1971.
http://cimec.ro

52

I. BL!ICULESCU, N. ROMAN

7. BUICULESCU I., ROMAN N., ŞERBANESCU E., Dinamica, productivitatea şi
succesiunile fitocenozelor de buruieni din Pla.ntaţii şi regenerări naturale din
regiunea dintre Olt şi Prahova, (în manuscris), 1974.
8. CEAPOIU N., Metode statistice aplicate în experienţe agricole şi biologice.
Bucureşti, 1968.
9. NEGULESCU E. G., STANESCU V., FLORESCU I. I„ TlRZIU D., Silvicultura,
Bucureşti, 1973.
10. NEGRUŢIU A., Contribuţii la cunoaşterea succesiunii speciilor forestiere în
Ţara Birsei, Braşov, (teză de doctorat), 1973.
11. SIMTEA N., Dinamica înierbării terenurilor defrişate de arboret de tipul Querceto-Carpinetum, Bucureşti, (teză de doctorat), 1972.
12. STANESCU V., PARASCAN D., Contribuţii la studiul florei şi regetaţiei din
tăieturi (Brădete-Cristian). Corn. de bot., S.S.B., XII, 1971.
• • • Studiu naturalistic comple:r al ocolului .ţilvic Domneşti în scopul ridicărili
productivităţii pădurilor, l.C.P.A.-M.A.l.A.A.

OBSERVATIONS CONCERNANT LA CROISSANCE
ET DEVELOPPEMENT DES PLANTULES DU H~TRE
DANS LE PROCESSUS DES SUCCESSIONS HERBBEUSES
DANS LE BASSIN DE RlUL DOAMNEI
Resume
La dinamique et les successions des fitocenoses des forets defrichees presentent un interet scientifique d autant que pratique pour les forestieres. Pour etablir
quelle sont Ies types succesionaux d'apres le defrichement dans une des tres representative region des forets du hetre, on a choisi deux placettes d'ex perimentation
dans la zone Izvorul Rusului du basin Rîul Doamnei.
Dans le travail ils sont presentees les resultats obtenues sur le comporlement
des plantules en des conditions d'une illumination tres fort, d'origi ne secondaire
provoquee par Ie defrichement de la hetraie. Les resultats plus importantes sont
Ies suivants :
1. L'abondance numerique des plantulcs se change faiblement pendant la
saison de la vegetation.
.
2. La disparition des plantules est realisee de plus dans Ies endroits ou elles
forment des agglomerations.
3. Les valeurs des indices biometriques chez les plantules du terrain defriche
sont superieurs a celles obtenues chez les plantules provenues du foret, parsque :
a) Ia quantite de la Iumierc qui arrive jusque au sol du foret n'est pas
que 4-10% de la lumiere totale tombee sur la surface du couronnement, tandis
que sur le terrain defriche, la quantite de lumiere est de 8-10 fois plus grande ;
b) le sol du foret dans Ies premieres IO cm, est presque 250(0 deseche que
la meme horizon du terrain defriche ;
4. Entres Ies plantules des especes forestie1·es et la vegetation herbeuse colonizatrice, pour le premiere anne ne sont pas constate des phenomenes competitives
pour l'espace et la lumiere.
Institutul de ştiinţe biologice Bucureşti
în redacţie la 2.7.X.1978

Primită
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Stratul ierbos ce intră în alcătuirea fitocenozelor forestiere, preo dinamică proprie datorată poziţiei sale subordonată umbririi
arboretului şi a cerinţelor propri.i specifice plantelor cu dimensiuni
reduse. Cercetări comparative asupra acestui strat indică diferenţieri
serioase determinate de condiţii ecologice schimbate, între care factorul
biotic - stratul arborilor şi cei de relief au un rol primordial.
Tematica anunţată a intrat în preocupările a numeroşi autori în
străinătate, TTakzyk T., 1967; Juşcenkova, 1970; Kubicek K.,
Brechtl, 1970; Eber W., 1971; Bornkomm R., Bennert W.,
1971 şi mai recent în ţară - Doniţă N., 1971, Aurelia Bre7. ea nu, M. Pa u c ă - Co m ă nes cu, I. Bui cu 1 e s cu, 1972.
lntrudt în condiţiile vegetaţiei forestiere româneşti s-au evidenţiat numai situaţii cunoscute din quercetele dobrogene şi unele brădeto
făgete, ne vom ocupa în continuare de productivitatea stratului ieTbos
în cursul anului 1974 în stejărete, gorunete şi unele brădeto-făgete din
Muntenia, comparativ cu evoluţia multianuală într-un brădeto-făget de
zintă

referinţă.

STAŢIUNILE ŞI

METODA DE CERCETARE

Stejăretul este situat în pădurea Cobia (Găeşti) la cca 350 m altitudine, pe un sol argilo-iluvial podzolit pseudo gleizat. In compoziţia
arboretului, de circa 70 ani, intră 900/o stejarul (Quercus robur L.), iar
în rest tei (Tilia tomentosa Mnch), arţar tătărăsc (Acer tataricum L.),
paltin (Acer pseudo-platanus L.), jugastru (Acer campestre L.). Stratul
arbustiv este foarte redus cantitativ şi calitativ, alcătuit din Crataegus
monogyna Jacq. şi Ligustrum vulgare L.
Gorunetul a fost studiat în două staţiuni : în pădurea Cobia şi în
pădurea Tiţeşti (Cîmpulung Muscel) pe sol brun de pădure podzolit
alcătuit din arbori de 100 ani vîrstă medie, în proporţia următoare :
650/o gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii), 200/o gîrniţă (Quercus
frainetto), 100/o stejar (Quercus robur) şi 50/o frasin (Fraxinus excelsior),
arţar tătărăsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), carpen (Carpinus betulus) etc. Stratul arbustiv este foarte bogat cantitativ şi calitativ, alcătuit din : Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cornus
mas, Evonymus europaea, Evonymus verrucosa etc.
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Gorunetul de la Tiţeşti, se află tot pe sol brun de pădure, slab
podzolit, cu arbori de oca 100 ani, fiind alcătuit practic în exclusi,vitate
din gorun (Quercus petraea ssp. dalechampii).
Sratul arbustiv lipseşte complet, există însă un seminţiş de gorun
bine dezvoltat de cca 50 cm înălţime.
Diferenţa altitudinală dintre Ţiţeşti (480) şi Cobia (350 m) este de
oca 150 rn, implicînd şi prin poziţia geografică o scădere a temperaturii
medii anuale de la 9,6°C la 7,7°C şi o creştere a precipitaţiilor anuale
de la 500 mm la 650 mm.
Brădeto-făgetele sînt situate la Sinaia, la cca 950 m altitudine, în
Poiana Hoţilor, pe sol brun-gălbui, slab podzolit, cu troficitate medie,
iar la Piatra Arsă, pe sol brun de pădure, cu troficitate foarte bună.
Cele două arbo·rete se deo:Sebesc ca productivitate, superior fiind ool de
la Piatra Arsă (clasa I de producţie faţă de clasa a III-a). Amestecul
de brad şi fag este destul de echilibrat, cu ceva mai mult brad la Piatra
Arsă (500/o) faţă de fag (400/o), în timp ce la Poiana Hoţilor este fag ceva
mai mult ca brad. Stratul arbustiv este destul de redus în ambele staţiuni, la Poiana Hoţilor existînd totuşi Rubus idaeus L. şi Rubus hirtus
W. et K. cu o abundenţă mai mare.
Datele existente pentru staţiunea Piatra Arsă sînt mult mai complete, formînd obiectul unei cercetări prelungite din 1971-1974, date
parţial publicate (A. Bre zea nu şi colaib., 1972) faţă de care vom
folosi ca referinţă toate cercetările efectuate în acest an în celelalte
staţiuni.

Metoda de cercetare folosită pentru determinarea productivităţii
primare a fost metoda directă recomandată de N e w b o l d (1967) şi
constă din aprecierea lunară a cantităţii de biomasă în 200 suprafeţe
fixe de 0,25 m2 distribuite uniform, pe 0,5 pînă la 1 ha de pădure ;
măsurătorile se fac prin inventarierea speciilor şi cantităţii indivizilor
din fiecare suprafaţă şi calcularea statistică a biomasei individuale a
fiecărei specii prin recoltarea a cca 30 exemplare din zona limitrofă
suprafeţei. Biomasa s-a calculat ca greutate proaspătă, verde, imediat
după recolta.re şi uscată în etuvă la 80°C.

REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Vegetaţia ierboasă este alcătuită dintr-un numă'I' destul de mare
de specii, 43 în stejăreţ, 69 în gorunetul de La Cobia şi 53 în cel de la
Ţiţeşti, 44 în brădeto-făgetul de la Poiana Hoţilor şi 59 în cel de la
Piatra Arsă. Diversitatea mare a florei nu este corelată cu cantitatea
de biomasă formată, ea este mai curînd influenţată de densitatea stratului arborilor şi a arbuştilo'I' şi de distrti.buţia lor în raport cu puieţii
de arbori şi arbuşti situaţi la acelaşi nivel.
Constatăm (fig. 1) că în stejăretul de la Cobia, stratul ierbos este
uniform distribuit pe aproape întreaga suprafaţă cercetată, foarte puţine
cazuri 3-40/o fiind ocupate numai de puieţi ; în cele mai multe cazuri
diversitatea florei în unitatea spaţială este mai mare, intrînd în alcătuire
mai mult de trei specii pe 0,25 m 2• ln gorunetul de la Cobia, suprafeţele cu puieţi în exclusivitate sînt foarte frecvente, mai mult de 112
din cazuri, iar cele cu arnestec de puieţi şi puţine specii ierboase sînt
destul de numeroase. Remarcăm că tocmai în această suprafaţă de
gorunet s-au întilnit cele mai .multe &pecii diferite de plante, dar participarea lor, după cum se vede, este foarte redusă.
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Gorunetul de la Ţiţeşti, deşi cuprinde multe suprafeţe numai cu
este dominat de suprafeţe cu amestec de puieţi şi ierburi, mai
ales cu o diversitate restrînsă la una pînă la două specii (fig. 1).
Spre deosebire de toate quercetele analizate, brădeto-făgetul de
la Poiana Hoţilor, are suprafeţe complet nude, alături de un procent
mai ridicat de suprafeţe fără nici un fel de pUli.et, avînd în componenţă
numai specii ierboase. Diversitatea florei
Str jărrr - CobÎa
este mai mare în unitate de suprafaţă
mică faţă de gorunete, dar este mai mică
faţă de stejăret. Puieţii de arbori şi
G<irurirt - Coblo
arb~ti sînt mult mai numeroşi în gorunetele analizate decît în celelalte tipuri
de pădure.
Cantitatea de material vegetal acumulată pe unitate de suiprafaţă la nivelul
stratului ierbos, în cursul perioadei estivale, nu este Jegată atât de diversitatea
florei cît de numărul de suprafeţe ocupate
Aigrr- Poiol'WJ Rusului
de specii ierboase, de densitatea şi biomasa lor.
Prcxhreţia maximă calculată pentru
Brădrto - lăgrt ci 11/ ·Sinoie
toate suprafeţele cercetate indică valorile
cele mai reprezentative în staţiunea Piatra
Arsă, unde într-adevăr numărul de specii
din compoziţia stratului ierbos este mai
numoi cu•liji~ti 1i puir.ti
cu
sp.1t'f'b
mare, dar valori destul de apropiate sînt
cu orb"vş;'( twir!i J' moi rnuttr iprcii
atinse în Poiana Hoţilor şi în stejăretu~
""""°; cu irrb,,;
de la Cobia (fi.g. 2), unde numărul de specii
componente este mult mai mic. Gorune- Fig. 1 - Distribuţia suprafeţelor
tele prezinrtă o biomasă redusă, mai ales
cu ierburi, puieţi, nude
cel de la Cobia, i!l1Sumînd abia 26,6 kg/ha
masă uscată. Rezultatele acestui an considerăm că sînt tipice, dacă ţinem
seama că la Piatra Arsă valoarea biomasei de 152 kg/ha masă uscată
reprezintă o valoaT'e aipropiată de media celor 4 ani cercetaţi. Cauza unor
valori scăzute ale biomasei în celelalte staţiuni şi mai ales în queroete
este foarte diferită ; în stejărete troficitatea mai slabă a soluJui şi regimul
puieţi,

~---IH

orbu~ti·puirJi ~1·2

o,JOO

0.780

..,.

~··

0,120

0,200
0.190

0.1&0
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Fig. 2 -

Biomasa

individuală

a speciilor comune diferitelor

http://cimec.ro

staţiuni

56

M. PAUCA, A. TACINA, G. FALCA·FIŞTEAG, A. BREZEANU, FL. TACINA

alternat de umiditate determină o ibiomasă individuală redusă, la speciile
comune tuturor staţiunilor chiar cea mai redusă (fig. 3). Deşi densitatea
acestora este mare (ciuperaceele au peste 1 milion de indivizi/ha) n.u
pot influenţa prea mult valoarea productivităţii primare ; in gorunetul
de la Cobia, speciile componente ale stratului ierbos sînt extrem de rare
datorită participării .mari a .puieţilor şi existenţei masive a arbuştilor,
densitatea celor mai multe specii nu
depăşeşte
500 indivizi/ha iar cele
Masă uscată
Kg I ha
mai frecvente, duperaceele, sînt abia
160
80 OOO lăstari/ha, incit deşi au valori
ale •biomasei individuale mai ma.Ti, rea11.
lizează cea mai mică biomasă cunoscută
de la stratul ierbos cercetat.
120
In brădeto-făgetul de la Poiana
Hoţilor, densitatea şi 1biomasa speciilor
100
sînt net mai mari decît în quercete, da.T
ao
mai ales densitatea este mai redusă ca
la Piatra Arsă, motiv pentru care întreg
60
stratul ierbos are o producţie mai mică..
Diferenţa între oele două brădeto-făgete
40
este determinată pe de o parte de o troficitate mai slabă a solului la Poiana
20
Hoţilor la care se adaugă o umbrire
egală sau mai intensă ca la Piatra Arsă;
de asemenea, constatăm o participare
mai intensă a lăstarilor de Rubus în
alcătuirea asociaţiei comparativ cu alte
Fig. 3 - Biomasa maximă estivalii. staţiuni cu productivitatea arborilo1·
~ stratului ierbos în diferite staţiuni
mai redusă. La Poiana Hoţilor faţă de
Platoul Izvor (A. B re z ea n u şi colab.,
1972) închiderea masivului este mai mare şi producţia stratului ierbos
este influenţată negativ de staţiune ca şi stratul arborilor. Comparativ
cu datele obţinute de 'T. Traczyk (1967) şi Kubicek şi Brechtl
(1970) pentru Pino-Quercetum 165,8 kg/ha, Tilio-Carpinetum, 167,2 kg/ha
iar Vaccino myrtilinetum, 130,8 kg/ha, toate fiind valori mai mari sau
egale cu cele din staţiunile cercetate, în timp ce W. E b e r (1971),
Bor n k am m R„ Ben ne r t W. (1971) în Luzulo-Fagetum .au gfuiit
între 13 kg/ha şi 80 kg/ha substanţă uscată, deci valori similare şi mai
mici decît în fitocenoz·ele noastre.
Producţia stratului ierbos calculată ca greutate verde indică acela~i
raport între staţiuni ca şigreutatea uscată (fig. 3), dar în brădeto-făgete
valorile sînt proporţional mai mari decît în quercete datorită cantităţii
mai mari de apă din alcătuirea tuturor indivizilor din primele staţiuni.
Valorile extreme sînt cuprinse între 1 330 kg/ha la Piatra Arsă în bră
deto-făget şi 115 kg/ha în gorunetul de la Cobia.
Biomasa stratului ierbos este diferenţiată în diferitele tipuri de
pădure şi staţiuni nu numai de cantitatea absolută ci şi de modul ei die
alcătuire ; la stejăretul de la Cobia trei populaţii asigură producţi.a
stratului ierbos în proporţie de peste 900/o, în timp ce în gorunete şi
mai ales în brădeto-făgete participă multe specii cu procente relativ
reduse : prime1e trei s.pecii reprezintă sub 50% din greutatea întregii
biomase (fig. 4).
Populaţiile cu rol hotărîtor în alcătuirea biomasei stratului ierbo:s
sînt diferite în fiecare staţiune, totuşi generalizînd, putem constata că,
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alcătuirea
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pădure, domină ciperaceele (Carex praecox Schreb., Carex spicata Huds., Carex tomentosa L.), 1a Ţiţeşti gramineele (Mili1.1m effusttm L., Poa nemoralis L. şi Dactylis glomerata L.), iar
la Sinai diversele dicotiledonate dar mai ales Galium odoratum, Lamium
galeobdolon (L.) Nathorst., Stachys sylvalica L. şi ferigile Athyrium
filix-femina (L.) Roth. şi Dryopterix filix-mas (L.) Schot. La Piatra
Arsă, determinarea fiind făcută 1a începutul verii, un rol primord.ial l-a
avut Cardamine glanduligera, care va dispărea complet în lunile urmă
toare. Dacă în quercete populaţiile ce domină au dimensiuni mai mari
datorită densităţii sporite, în brădeto-făgete biomasa mai mare a speciilor dominante determină rolul mai mare al aicestor populaţii şi în
special al ferigilor în alcătuirea stratului ierbos respectiv.
Deşi diferite geografic şi cenotic, unele specii comune staţiunilor
tipic de pădure, au un rol cantitativ în stratul ierbos destul de important ; de ex. Fragaria viridis Duch., Viola reichenbachiana Lam., Viola
hirta L., Fragaria vesca L. sau Geum urbanum L., incluzîndu-se în primele 10 specii după valoarea biomasei lor. Fragaria viridis, are un rol
cu totul . deosebit în gorunetul de 1a Cobia, unde se găseşte aproape la
egalitate cu cantitatea de Carex praecox. tn acelaşi fel se remarcă în

1a Cobia, indiferent de tipul de
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Dinamica biomasei stratului ierbos în diferite

IX
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staţiuni

gorunetul de la Ţiţeşti Galium vernum Scop. cu densitatea maximă
avînd însă dimensiuni gravimetrice reduse şi participînd abia în al 5-le.a
rînd în akătuirea biomasei stratului ierbos total.
Dinamica individuală a acumulării de bio.masă influenţează ritmul
g€neral de acumulare, rolul cel mai important revine insă speciilor cu
biomasă reprezentativă. Modul de acumulare a materialului vegetal în
cursul sezonului de vară se desfăşoară după un model mai mult influenţat de staţiune decît de specie şi acest lucru este evident şi în staţiunile cercetate de noi (fig. 5). In gorunet ca şi în stejăret la Cobia,
regimul termic şi hidric al aerului şi al solului permit o dezvolta.re mai
bună a vegetaţiei la începutul perioadei estivale decît mai tîrziu.
Curbele de acumulare a biomasei au tocmai în aceste staţiuni
maxima în luna mai şi iunie, atît în privinţa măsurătorilor de greutat€
proaspătă, verde, cît şi în cazul celei uscate. La producţia mare de la
începutul verii participă şi speciile ce dispar complet în lunile urmă
toare : ATUm orientale, Veronica hederifolia, dar cantitatea de bază est€
dată tot de specii estivale ce ajung la maximul dezvoltării ca populaţie
în această lună - mai pentru stejăret, iunie pentru gorunet. Uscare.a
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destul de rapidă a solului şi compoziţia mai abundentă în specii sensibile la uscăciunea din stejăret justifică imposibilitatea de dezvoltare
mai mare în lunile următoare.
In brădeto-făget, dinamica biomasei din acest an nu este tipică
(A. B Te z e a n u şi colab., 1972) prin lipsa maximei din primăvară a
vernalelor, dar se deosebeşte dar de cea din quercete prin situarea
maximei în perioada estivală tîrzie. Faptul că această CU!'bă prezintă
un singur maxim şi anume cel estival, este justificat de două cauze:
1) condiţiile climatice acestui an au determinat întîrzierea dezvoltării vernalelor care au înaintat peste perioada de dezvoltare a speciilor
estivale ; 2) speciile vernale cu mare productivitate în alte staţiuni (de
ex. Piatra Ansă) la Poiana Hoţilor, unde s-a realizat studiul dinamic, au
o participare foarte redusă, mai ales prin mica lor densitate.
Producţia maximă este atinsă abia în luna august, cînd regimul
termic limitativ în această zonă ajunge la valori ce permit creşterea
mai intensă a biomasei după depăşirea anumitor praguri.
In toate staţiunile, biomasa maximă acumulată nu se menţine decît
un scurt interval, scăderea ei se înregistrează în toate cazurile, cu o
intensitate diferită. Dacă la biomasa verde una din cauze este reducerea
treptată a cantităţii de apă din fiecare individ, la greutatea uscată
cauza principală este uscarea părţii supraterane a lăstarilor şi ieşirea
în acest mod a unei cantităţi destul de mari din alcătuirea producţiei
stratului ierbos. Chiar plantele privite individual îşi reduc din greutatea
materiei vegetale prin uscarea şi eliminarea acestor părţi (frunze, axe
de fructificare ca şi prin diseminare).

CONCLUZII
1. Pi-aducţia stratului ierbos din pădurile cercetate de noi (stegorunet, brădeto-făget) este redusă datorită condiţiilor staţionale
întrunite şi sub influenţa climatică a acestui an ; stratul iel"bos ajunge
la 94 kg/ha masă uscată în stejăret, avînd valori mai mari decît în
ambele gorunete, de la Cobia 26 kg/ha şi de la Ţiţeşti 66 kg/ha, darmai mici decît în brădeto-făget, unde prezintă 120 kg/ha în staţiuni
slab productive şi 152 kg/ha în cele mai productive.
2. In alcătuirea biomasei stratului iel'lbos, rolul principal revine
numai la puţine specii (2-3) în stejăret, acestea aparţinînd ciperaceelorşi gramineelor, în timp ce în gorunete, dar mai ales în brădeto-făgete,
mult mai multe specii contribuie la alcătuirea celei mai mari cantităţi (6-10 specii) şi acestea aparţinînd mai ales gramineelor şi diverselor dicotiledonate.
3. Suprafeţele de pădure cu puieţii la înălţimea stratului ierbos,
prezintă o producţie mult mai I'ledusă a vegetaţiei ierboase.
jăret,
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THE LEVEL OF ANNUAL PRIMARY PRODUCTIVITY
OF THE LAYER OF HERBS IN CERTAIN ZONAL FOR.EST
OF SOUTHERN CARPATHIANS AND THE GETIC PLATFORM
Summary
The article presents the primary production of entire herbaceous layer in
·different forests and the role of principal herbaceous populations in its formation · too.
It was established that the herbaceous layer production is generally low
in the analysed phytocenosis and in inverse ratio with the density of little
ageing seedlings layer and of shrubs ; in oak forest Cobia there are 94 kg/ha
of dry matter in evergreen oak forests, 26 kg/ha at Cobia and 66 kg/ha at Ţiţeşti
and in mixed beech and fir forests, 120 kg-152 kg/ha at Sinaia, according to
wood production. In oak forests 80% 'of the production is given by 2-3 species
while in the eve1·green oak forests and esspecially in the mixed fir and beech
Iorests participate 6-10 species in formation of this percentage.
Institutul de ştiinţe biologice
Primit în redacţie la 7.X.1978
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Bucureşti

ASPECTE ALE VEGETAŢIEI LEMNOASE
DIN MASIVUL PIATRA CRAIULUI
A. POPESCU, V. SANDA. BIBICA DRAGHICI

Cercetările întreprinse de noi asupra părţii sudice a masivului
Piatra Craiului, cuprinsă între vîrful „La Om" şi confluenţa rîurilor
Dîmboviţa şi Dîmbovicioara, au dus la identificarea a 8 asociaţii care
constituiesc fondul principal al vegetaţiei lemnoase din acest teritoriu.
In etajul montan inferior, cuprins între altitudini de 700-900 şi
1 300-1 400 m, se întîlnesc păduri întinse alcătuite din ifag, care La limita
lor superioară se amestecă cu bradul şi molidul. Etajul montan superior
este dominat în primul 1rînd de molidişuri, ce se găsesc răspîndite între
altitudini de (1 300)1 400-1 700(1 800) m, fiind instalate de regulă pe
soluri .brune-gălbui, slab acide şi bogate în humus, pe substrat de calcare
titanice sau pe grohotişuri fixate şi pe soluri tinere, formate la ba7..a
conurilor de dejecţie a unor văi abrupte.
In etajul alpin inferior la limita maximă a instalării molidişurilor
se întîlnesc în continuare tufărişuri de Pinus mugo şi Juniperus sibirica, iar către limita superioară apar fitocenoze alcătuite de Rhododendron Kotschyi, Vaccinium myrtillus şi Vaccinium vitis-idaca.
In lungul văilor, la altitudine mică, se dezvoltă zăvoaiele de Alnus
incana bine reprezentate pe valea Dîmboviţei şi a Tămaşului. Mai puţin
răspîndite sînt fitocenozele de Salix capraea şi Sambucus racemosa ce
se dezvoltă insular pe văile mai înguste, pe suprafeţe restrlnse, întin7Jndu-se sub formă de fîşii în lungul apelor.

CONSPECTUL

ASOCIAŢIILOR

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 37 em.
FAGETALIA SILVATICAE (Pawl. 28) Tx. et Diem. 36
Alno-Padion Knapp 42 em. Medwecka-Kornas 57
Alnion glutinosae-incanae (Br.-Bl. 15) Oberd. 53

1. Alnetum incane (Brockmann 07) Aichinger et Siegrist :JO
Fagion dacicum So6 60

2. Abieti-Fagetum Domin 32 ; Knapp 42
Symphyto-Fagion Vida 59

3. Piceto-Fagetum carpaticum Svoboda 39
4. Fagetum carpaticum Klika 27, Borza 31, Moor 38
http://cimec.ro
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VACCINIO-PICEETEA Br.-Bl. 39
V ACCINIO-PICEETALIA Br.-Bl. 39
Vaccinio-Piceion Br.-Bl. 39

5. Piceetum carpaticum So6 30
JUNIPERO-PINET ALIA MtlGI Boşcaiu 71
Junipero-Bruckenthalion (Horv. 49) Boşcaiu 71

6. Juniperetum sibiricae (Br.-Bl. 39) Raţiu 65
Pinion mugi Pawl. 28

7. Pinetum mugi carpaticum (So6 30) Szafer, Pawl., Kulcz. 31
Rhododendro-Vaccinion Br.-BI. 26

8. Rhododendro-Vaccinietum austro-carpaticum Borza 55
DESCRl~REA ASOCIAŢIILOR

1. Alnetum incanae (Brockmann 07) Aichinger et Siegrist 30.
arin sînt frecvent întîlnite în lungul Dîmboviţei şi a
cu văi mai largi şi cu sol aluvial mai profund. Uneori,
aşa cum este cazul în apropiere de Sătic, se irustalează şi pe pantele
destul de abrupte, pe un sol superficial, dar umezit datorită izvoarelor ce
ies la suprafaţă. Compoziţia floristică a acestor păduTi (tabelul nr. 1)
este bogată, multe specii fiind caracteristice pădurilor de fag.
Dintre speciile caracteristice alianţelor : Alno-Padion şi Alnioglutinosae-incanae notăm : Struthiopteris filicastrum, Impatiens noli-

Zăvoaiele de
afluenţilor săi

tangere, Petasites hybridus, Stellaria nemorum, Cirsium palustre, Myosotis palustris şi Eupatorium cannabinum. Numărul mare de specii
caracteristice clasei Querco-Fagetea şi ordinului Fagetalia prezente în
cadrul
lungul

asociaţiei
văilor de

alcătuirea

se

explică prin faptul că arinişurile alcătuiesc fîşii în
munte, unde în urma contactului lor cu făgetele, în
floristică difuzează multe elemente din fitocenozele

lor
limitrofe.
2. Abieti-Fagetum Domin 32; Knapp 42 (tabelul nr. 2). Reprezintă
pădurile de amestec de fag şi brad, dominînd de cele mai multe ori
fagul. Se găsesc i,nstalate în etajul montan la altitudine sub 1 OOO m,
pe văile mai adăpo1.5tite şi pe un sol mai profund. Au fost întîlnite astfel
de amestecuri pe muntele Funduri, · Piatra Galbenă în apropiere de
Brusturet şi pe muntele Pietricica în locul numit „Coşere". Pătura ierboasă este deosebit de bogată alcătuită în special din : Luzula luzu-

loides, Mercurialis perennis, Symphytum cordatum, Athyrium filixfemina, Oxalis acetosella etc.
3. Piceto-Fagetum carpaticum Svo boda 39. Ame.6tecurile de fag şi
1

molid ajung uneori cum este cazul pe valea Dîmbovi.cioarei în raporturi
de coclominanţă aproape echivalente, în care apar adeseori şi diseminaţii de brad. Aceste arborete înaintează pînă la altitudini de 1 2001 300 m limită la care apar pădurile pure de molid, fagul şi bradul
lipsind cu totul. Nudeul central al asociaţiei este alcătuit din elemente
caracteristice alianţei Fagion şi ordinului Fagetalia, iar cele caracteristice ordinului Vaccinio-Piceetalia se întîlnesc pe versanţi umbriţi sau pe
fundul văilor. In toate notările noastre efectuate pe muntele Pietricica,
Stîna Funduri şi Valea Dîmbovicioarei, stratul ierbos este dominat de
http://cimec.ro
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Tabelul
Vegetaţia

de

aninişuri

Asociaţia

F.b.

E.f.
Indicatori fitocenotici

I

nr. J

Alnetum lncanae
p

I

AD

CARACTERISTICA ASOCIAŢIEI
MM

I Eua

Alnus incana

5

4-5

5
4
4
5
2,
3
3

+-+1
+-+l
+
+
+
+
+1
+

Alno-Padion
H
G(H)
Th
Th
Th
H
H

Eua(Md)
E(Md)
Eua
Eua(Md)
Eua
E

H

Eua(Md)

Cp

Ranunculus repens
Petasites hybridus
Impattens noli-tangere
Geranium robertianum
Galeopsis speciosa
Stellaria nemorum
Struthiopteris filicastrum
Geum urbanum

Alnetea
TH
H
H
Ch
M
M

G
H
H

Eua

Cp
Cs
E(Md)
Eua(Md)
E(Md)

Cp
Eua(Md)
Ec

+ Alnion

H
H(G)
H(G)
H
Ch
H-Ch
H
H
H
H(G)
H
H(Ch)

Cp
Ec
Ec
E(Md)

Cp
Eua
Ec
Ec-Mont
Eua(Md)
E(Md)
Eua(Md)
Eua

Cp
Eua

g lutinosae-incanae

Cirsium palustre
Prunella vulgaris
Urtica dtoica
Lysimachta nummularia
Lycopus europaeus
Sambucus nigra
Equisetum arvense
Myosotis palustrts
Eupatorium cannabinum

Fagetalia
N
MM

2
5
5

5:
2
~
3

2
2

2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Fagion *

Rubus idaeus
Fagus silvatica
Cirstum erisithales
Mercurialis perennis
Oxalis acetosella
Senecio fuchsii
Euphorbia amygdaloides
•Veronica urticifolia
Epilobium montanum
Salvia glutinosa
• Dtgitalis grandiflora
Aegopodium podagraria
Dryopteris filix-mas
Glechoma hederacea

5

2
4
2
3

2
2
2
2
3

2
2
2

2

+-2
+
+
+
+-+l
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Querco-Fagetea
MM

H
H
Th(TH)
H
G

E
E(Md)
Eua(Md)
Eua(Md)
Eua
Ec

Acer platanoides
Mycelis muralts
Campanula rapunculoides
Lapsana communts
Poa nemoralis
Galium schultesii
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2
5

2

+
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+
+
+
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Asociaţie

F.b.

I

E.l.

H

Cp

M

Eua
Eua(Md)

H

I

Indicatori fitocenotici

Fragaria vesca
Salu caprea
Hypericum hirsutum

I

Aln etum lncanee
p

I

AD

3
2
2

+-+l
+

:i

+-+l

5
2
2

+

+

INSOŢITOARE

M
MM

H
H
TH-H
H(G)
H
H
G(H)
H

Eua
E
Eua
E
Ec
Eua
Eua(Md)

Cp
Eua(Md)

Alp(Ec)

Spiraea tdmifolia
Picea excelsa
Campanula latifolia
Ajuga genevensis
Arabis turitta
Mentha longifolia
Trifolium repens
Agrostis stolonifera
Tussilago farfara
Rumex alpinus

2
2
3
3

2
2

+
+
+
+
+-+l
1-3

+
+

Specii intr-un releveu : Athyrtum fltl.x-femlna, cardamlne pratensis, Calamagrostts
arundlnacea, campanula patula, Caltha palustrls, crepls paludosa, Equtsetum hiemale, Galtum
palustre, Hlerac!um murorum, Juncus effusus, Potentllla mtcrantha, Pllegopterts dryopterls,
Poa pratensls, Plantago major, Rtbes grossularla, Rume:r ace!Osa, Scrophularla nodo.•a.
Stcl!arla media.

Oxalis acetosella (AD = 1 - 4). Arboretele de fag şi molid din Piatra
Craiului ating înălţimea de 25-35 m, dezvoltîndu-se cu precădere pe
versanţi cu expoziţie nord, nord-estică, uneori şi vestică şi inclinaţie
variind intre 25--40°.
4. Fagetum carpaticum Klika 27, Borza 31, Moor 38. Această a.so
ciaţie reprezintă făgetele pure sau aproape pure, uneori cu diseminaţii
de molid şi mult mai rar hraid, întîlnite în etajul montan pe valea Seacă,
Dimbovicioara şi pe muntele Piatra Galbenă.
Pe baza abundenţei mai ridicate a unor specii diferenţial~ au fost
distinse uiimătoarele subasociaţii : a) asperuletosum Vida 59 ,pe Valea
Seacă şi Dîm.bovicioara ; b) oxalidetosum Vida 59 (realizată în condiţii
de umiditate mai ridicată pe Valea Seacă) şi c) mercurialetosum. Vi.da 59,
instalată pe versanţii estici şi nordici ai văii Dîmbovi'Cioarei spre satul
Ciocanu, und.e se înfiripează în condiţii edaiioe cu caracter extrem
determinat îndeosebi de ivirile de stînci şi grohotişurile mobile sau fixate.
5. Piceetum carpaticum Soo 30. Se întîlnesc în etajul montan superior din întreg masivul, instalate de regulă pe soluri brune-gălbui, slab
acide şi bogate în humus, pe substrat de calcare titanice, unde domină
în stratul ierbos Oxalis acetosella (fig. 1). Acest tip reprezintă molidişu
rile dezvoltate în condiţii bune de vegetaţie şi cu creşteri aprecia.bile.
La altitudini rnai mari (1 550-1 670 m) către limita superioară a pădurii
se instalează pe soluri superficiale molidişurile de limită, cu o stare de
vegetaţie mai slabă şi caracterizate prin numeroase doborituri ale arborilor din cauza vînturilor puternice. ln stratul ierbos al acestor molidişuri de limită domină : Vaccinium myrtillus, Luzula silva:tica sau
Calamagrostis arundinacea. Molidişurile de altitudine au a1·borii din re
în ce mai răzleţi şi slab dezvoltaţi, pierzindu-se treptat în etaj ul alpin.
unde exemplarele sint izolate şi chircite.
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6. Juniperetum sibiricae (Br.-Bl. 39) Raţiu 65 (tabelul nr. 3). Cenozele dominate de Juniperus sibirica îşi găsesc optimul de dezvolt.are în
etajul subalpin, în zona rariştilor de limită a molidişurilor de pe muntele
Pietricica (fig. 2). Aceste fitocenoze se inst.alează uneori în locul moli
dişurilor defrişate, avînd deci un caracter secundar, dezvoltîndu-se pe
substraturi acidofile de pe coastele abrupte cu pietrişuri şi bolovănişuri,

Fig. I

-

Aspect al

pădurii
Coşere

de molid de pe valea

unde îndeplinesc un rol protector, prevenind declanşarea şi înaint.area
proceselor erozive.
7. Pinetum mugi carpaticum (So6 30) Szafer, Pawl., Kulcz. 31.
Tufărişurile de Pinus mugo sînt foarte răspîndite în etajul alpin inferior de pe Grindul Mare, în lungul crestei, pe ambele versante (estic
şi vestic), precum şi pe vîrful Pietricica (fig. 3). Condiţiile extrem de
vitrege de pe creasta masivului la altitudinea de peste 2 200 m, (curenţii
puternici şi temperaturile scăzute), determină ca exemplarele de Pinus
mugo să nu depăşească 1 m înălţime şi 3-4 cm grosime a tulpinii. ln
această asociaţie se întîlnesc frecvent : Rhododendron kotschyi, Vaccinium myrtillus, Juniperus sibirica, Dryas octopetala, Carex sempervihttp://cimec.ro
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Fig. 2 -

Fig. 3 -

Tufărişuri

Jneperişuri

de Juniperus sibirica pe muntele Pietricica

de altitudine mare pe muntele Grindu Mare
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rens, Deschampsia flexuosa etc. Asociaţia prezintă importanţă în menţinerea echilibrului biologic şi reglarea scurgerii apei provenită din
precipitaţii.

8. Rhododendro-Vaccineietum austro-carpaticum Borza 55. Ocupă
mari suprafeţe în etajul alpin (fig. 4) dezvoltîndu-se pe soluri primare
intens schelete sau brun alpin-acide, pe care se produc acumulări de
humus adeseori cu începuturi evidente de turbificare. Staţiunile ocupate de această asociaţie sînt acoperite permanent de zăpadă care se
menţine de cele mai multe ori pînă la sfîrşitul primăverii. Aceste

Fig. 4 -

Tufărişuri

de Rhododendron Twtschyi din etajul alpin al Pietrii
Crablui

fitocenoze contribuie activ la consolidarea solurilor superficiale şi la
înfiriparea unor asociaţii intercalare ierboase printre desişurile de
arbuşti. In cadrul asociaţiei se întilnesc dintre speciile ierboase mai
caracteristice următoarele : Homogyne alpina, Primula halleri, Campanula polymorpha etc., precum şi alte specii ce pătrund din fitocenozele limitrofe : Caricetum sempervirentis, Dryadetum octopetalae şi
Seslerietum rigidae.
In cadrul vegetaţiei lemnoase a masivului Piatra Craiului se
remarcă preponderenţa făgetelor şi molidişurilor, caracterizate prin
valoarea lor economică ridicată, care impune în continuare, în p~imul
rînd, luarea de măsuri comple~e pentru protejarea, extinderea şi exploatarea lar raţională. Tăierile ra&e, efectuate îndeosebi pe versanţii înclinaţi, neexploatarea din parcele a întregului material lemnos, duc la
eroziuni evidente şi în cazul unor ploi torenţiale la antrenarea acestor
resturi de copaci car.:~ uneori, aşa cum s-a întîmpl:it în anul 1975 pe
Valea Seacă, au consecinţe catastrofale (distrugerea drumurilor forestiere, a pădurilor şi chiar a unor construcţii din lungul văii).
http://cimec.ro

Tabelul nr. 2
Vegetaţia

pidurllor

Asociaţia

1. Abtett-Fagetum

E.f.

F.b.

Inc!Jcator1 fltocenoUc1

p

CARACTERISTICE

AD

I

Ee

Fagus stlvattea

8

MM

Ee

Abtes alba

8

MM

Ee

Ptcea excelsa

4

+ Fagion

Ee

Cardamine bulbifera

2

G

Alp-Carp

Cardamine glanduligera

AD

p

4
1

+-2
+

8

4

3-5

p

1-5
+1-4
+-+1

I

AD

4. Plceetum
carpattcum
p

I

AD

1

3

4-5
+

2

+

4

+
!l"

4-5

3

H

De

Pulmonaria rubra

1

G

Cp

Phegopteris dryopteris

H

De

Ch
G

2

4

+

Symphytum cordatum

3

+-+1

'2

+

Cp

Pirola secunda

2

+

Polygonatum verticillatum

3

2

+

H

Ee

Valeriana sambucifolia

2

H-Ch
H

Ec(Mont)

Veronica urttcifolia

1

+
+
+
+

1

Eua

Ee

Gentiana asclepiadea

I

Ch

Alp(Cp)

Saxtfraga

1

G

Ec

Hepatica transsilvanica

G
N

Md
Ee

Rosa pendulina
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"ll
l'l

!!l

2

1
1

~
~

+
+-1
+
+

Asperula taurina

carpatlcum

dacicum

G

cuneifalia

3. Fagetum-

CI:>

ASOCIAŢIILOR

MM

Fagion

I

2. Ptceto-Fagetum carpattcum

""

:<

+

rll

~

1

o
?

+
1

1

+

6

+
+
+
+
+-+l
+

5
2

+

3

+

2

+

3

+
+
+

1

+

2
3
3

+

2

+

+

!ll
tl

:li

>
Cl

...~

2

+

Fagetalia
G
H
G
H
G
G
H
H

E(Md)

TH
H
H
G

Ec(Md)
Eua
Eua(Md)
E
E
Eua(Md)
E(Md)
Eua(Md)
Eua(Md)
Eua
E(Md)
E

Mercurialis perennis
Luzula luzuloides
Lilium martagon
Viola silvestris
Anemone ranunculoides
Neottia nidus-avis
Athyrium filix-femina
Carex digitata
Rubus idaeus
Carex silvatica
Galeobdolon luteum
Oxalis acetosella
Dryopteris filix-mas
Euphorbia amygdaloides
Epipactis helleborine
Geranium robertianum
Festuca altissima
Ulmus minor
Ribes grossularia
Salvia glutinosa
Daphne mezereum
Cardamine impatiens
Chrysosplenium alternifolium
Myosotts-silvatica
Anemone nemorosa

G

Eua

Paris quadrifolia

1

MM

E

Acer platanoides

1

H
H
H(G)

E

Stellaria nemorum

Eua(Md)

Eptlobtum montanum

Eua

Aegopodium podagraria

N

H
H(Ch)
H(G)
H
Ch
G
Th
H
M
M

H
N

Ec
Eua
E(Md)
E
Eua

Cp
E
Eua(Md)
E(Md)
Ec(Md)

Cp
Cp

5
4

1
4

3
4

3
3

3
2
3
3
2
3
2

2
2

2
2
2

+-1
+-1
+
+
+

7

2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

4

+
+
+

2
3

+
1-3
+

2
5

4

1
1
1
4

3
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+

2

7

+

1
1

+
+

2
5

+
+
+
+

5

2
2

1

+1

>

Ul

~

~

1

+

>

2

+

1

+

<
l'l
o
~

1
1
1

+
+-3
+
+

1

+

z

1

+

>
Ul

<
c::

2

+-+l

1

s

+

4

~

~
~

t"

~

:i:

o
>
gi
tl

ie

2

+
+

+
+

+
+

1
1

+
+

2

+
+
+
+
+

4

1

+
+
+
+

4

2

+

1

+-4
+
+
+

+
+-2
+
+

1

1
1

1

3

2

1
1
3

4

3

+

+-+1
+
+
+
+
+-3
+
+
+
+

+

2

3
3

t"

"d

:li

>
n

~

1
1

c:

+
+

s
O)

CD

_,

Asociaţia

F.b.

1.

Ablett-Fagetum

E.I.

Indicatori fitocenotici

G

Eua

AspeTUla. odora.ta

G
H
H
G

Cp

Phegopteris polypodioides
Sanicula europaea
Stachys silvatica
Circaea lutetiana

Eua
Eua
Eua(Md)

p

1

I

AD

Plceto-Fageturn carpattcum
2.

p

I

A.D

+

Fagetumcarpattcum

3.

p

4

2

3
3
1

1

+

\

AD

Plceetum
carpaticum

4.

p

l

AD

+-3
+
+

+
+

I

+

Eua(Md)

Brachypodium silvaticum

H-Ch

Eua

Stellaria holostea

3
1

H

Eua

Poa nemoralis

5

G

Ec

Galium schultesii

4

H

E

Hieracium murorum

G

E(Md)

Mycelis muralis

2

H-Ch

Eua(Md)

Veronica chamaedrys

3

H

E(Md)

Campanula persicifolia

H

Cp

Fragaria vesca

4

M

E

Corylus avellana

3

+
+1
+-+1
+
+
+
+
+
+
+

3
1
1

n

.!==

1
1

+

1

+

4

+

1
3

+
+

1

+

6

+

+
+
+

+

Ec(Md)

Acer pseudoplatanus

2

Cp

Dryopteris austriaca

2

H

Cs

Urtica doica

1
3
3

H

Eua

Primula officinalis

2

H

Cs

Asplenium trichomanes
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6

1

MM

+

+

+
+
+-1

:c:

+

Ul

~

t;;I

H

1

?'
o
~
Ul

"'

Querco-Fagetea
H

o

4

tl

:i:

o

+-+1

3

+-+1
+
+

!'
!Jl

:o
~

1
3
3

+

3

+
+

Th

Eua

Lapsana communis

H

Eua(Md)

Campanula trachelium

M

Eua(Md)

Lonicera xylosteum

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2

1
1
1

Moehringia trinervia

5

+
+
+
+
+

1

+

4

1

Th-H

Eua(Md)

TH-H

Eua

Alliaria petiolaris

1

H

Eua(Md)

Geum urbanum

1

G

Eua

Epipactis atrorubens

M

Eua

Sorbus aucuparia

H

Eua(Md)

Heracleum sphondylium

4

G

Eua

Platanthera bifolia

2

H

Eua(Md)

Cruciata glabra

2

+

1

2
2

1

+

1

+

1

2

>
(/l

1

+

1
1

+
+

1

+

+

H

Ec

Moehringia muscosa

2

H

Ec

Pleurospermum austriacum

3

H

Cp

Polystichum braunni

H

Cs

Cystopteris fragilis

Alp(Carp)

2

1
1

+

2

+- Junipero-Pinetalia

I Campanula abietina
I

Soldanella montana

I

I

z

~
;i.

+

+
+

3

+

+

4

2

mugi

1
1

I

+
+

2

I

I

I

1

I

+
+

Vaccinio-Piceetalia
N(Ch)
H(G)

I Cp
Cp

I Vaccinium

myrtillus

Pirola uniflora

~

5
gj
o

+
+
+

4

Polystichum lobatum

H

~

z
o
>

Eua

I Dc-Blc

~
<
l'I

t"'
l'I
~

+

H

TH

~

>

Acerion

Junipero-Bruckenthalion

'a

I 1 I
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+

2

+

2

+

I I

2

I

I

1

I +~+1

(/l
....

<
c:::
t"'

'a

~
~

n

:;i:l

>
....
c:::

~
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Asociaţia

F.tl.

!. Abietl-Fagetum

E.f.

Indicatori fitocenotici

p

I

AD

2. Plceto-Fageturn carpatlcum
p

I

AD

3. Fagetumcarpaticum
p

I

AD

carpatlcum
4. Plceetum
p

I

AD

JNSOŢITOARE

Tli-H

E

Cardaminopsis

H

Chamaenerion angustifolium

2

Alchemilla gracilis

1

H

Cp
E(Mont)
Alp-Carp-

Alchillea distans

1

H

Cp

Asplenium viride

TH-H

Cp(Md)

Arabis hirsuta

TH
TH
H

E(Md)
E(Md)
Alp-Carp-

Campanula rapunculoides

H

arenosa

2

Blc

1

H

2

+
+

1

+

1

+

1

+

1
1

+
+
+

1

+

1
1

+

Cp(Md)

Galium aparine

1

+

Muşchi

Polytrichum

Eua(Md)

Potentilla

H

E

Ranunculus nemorosus

M

Ec

Sambucus racemosa

l
1

2

+
1

1

1

+

+

Euphorbia carniolica

commune
erecta

+

1

1

Campanula patula

Blc

Th

+
+
+
+

+

+

n

~

:<
lll

1

+

)>

z
c

?
!=
1

+

1

+

1
1

+
+

Specil într-un releveu: Arabia procurrens (1), A. turrlta (1), Antho:ranthum odoratum (1), AJuga genevensts (2), A. reptans (3), Asplenlum
ruta-murarta (4), Agrostfs tenuls (4), Cephalanthera longlfolta (1), Cllrysanthemum macranthum (1), Care:r pilosa (1), Chaerophy!lum htrsutum (2),
Crepts paludosu (2), Corydalls cava (3), Cheltdontum majus (3), Calamlnt'7ta vulgarls (3), Clemat!s alplna (3), Dactylls aschersantana (J), Euptior/Jta
polychroma (1), Erystmum transsllvanicum (1), Geranium macrorrhlzum (1), Fra:rlnus ornus (3), Gateopsis specto:sa (3), Hyperlcum htrsutum (3),
Hleractum blfldum (3), H. transsllvanlcum (1), Hypertcum tet„apterum cu. Impaticms nolt-tangere (1), Luzula sllvatlca (1), Llparls loeseltl (2), L11copodlum annatlnum (2), Lamtum maculatum (2), Phegopterts raOerttana (4), Polypodlum vulgare (3), Ph11lltls scolopendrlum (3), Platanthera clorantha
(3J. Plag•ochllla asplenloides (Z/1 FOa annua (2), Potenttl!a rubens (1), Phleum montanum (1), Polygala amara (1), Pulmonarla offlclnalls (1), RanuncUllH c:arJJUltC!llJ (1), R. acer (2), R. repena (2), Rume:r acetosella (3: 1), R. aurlcomus (4), sptraea ulmtfolta (3), Scrophularta scopolll (3), s. nodosa
(3), Seneclo rupester (3), Sambucus ntgra (2), Salt:r caprea (1), Sedum hlspanlcum (1), Tara:racum offlclnale (1), Valeriana offlclnalls (1), V. montana (3), Vicia septum var. montana (1).
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Tabelul nr. 3
Vegetaţia tufArişurilor

F.b.

slbtrlcae

E.f.

CARACTERISTICE
M
M
N
N
N

H
H
H

M

G

Aret-Alp
Alp-Ee
De
Cp
Cp

Alp(Cacp)
Cp
Alp(Ee)

I ~arp-Blc

3

3-4

1
1

1
+

2
3
3
3
1

I

+-+1
4--5
1-3
+-2
+

2
2

+
+
+

1

Crocus heuffelianus

H

H
H
H

Ee
Alp
Ee
De

I Blc

3

+-2

~

3
3
2

3-5
+-1
+-+l

+ Vaccinio-Piceetalia
2
1
I
+~+
2
I

1
1
3

+
+
+

1

+
+
+

•
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(li

l'l

t:I

I

1

I

+

I

s:

...c:::>

I

(li

c::

1
1
2
1

+
2

+

1

+

+
+
+
+

"CI

~

n

:ll

>

I

2

I

1
2

I +-+ 1 I

I

I

:::
~...

I

S eslerietalia

I Primula intricata
I Alp(E)
Alp(Ee)
Ranunculus oreophilus

>
...li3

..j

z

Caricetalia curvulae
Potentilla ternata

c:::

l'l
c;i
l'l
"3

t"'

1

Hypericum montanum
Saxifraga cuneifol ia
Luzula silvatica
Cardamine glanduligera

J

"3
l'l

t"'

1
1

V accinio-Piceetea

~

n

l'l

Fagion
H
Ch
H

I

>

(li

AD

p

AD

Junipero-Pinetalia mugi

Sold4nolla monlana
Deschampsia fle:ruosa
Homogyne alpina

I Picea excelsa

p

ASOCIAŢIILOR

Juniperus sibirica
Pinus mugo
Rhododendron kotschyi
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea

I

I

AD

p

Indicator! fitocenotici

3. Rhododendrovacclnletum
austro-carpatlcum

2. Plnetum mugi
carpatlcum

1. Junlperetum

Asociaţia

I

+
+

I

2

I

+

I

1

I

+
~

""

Asociaţia

I. Junlperetum

2. Plnetum mugi

slblrlcae

carpattcum

E.f.

F.b.

H

\ Alp(Cp)

H
H

Alp(Ec)
Carp

I

p

IndJcatorl fitocenotici

Myosotis alpestris

z

Care:r semperviTens
Campanula polymorpha

1

p

AD

+
+

I

3. RhododendroVacclnletum
austro-carpattcum
p

AD

+

3

I

...:i
~

AD

+
+

2

2

Elyno-Seslerietea
Ch

H
H

I Arct-Alp I Dryas

I

octopetala

I Sesleria
rigida
I Alp(Ec)
De
Primula halleri

Seslerion 1"igidae

+ Seslerion

1

I

+

I

3

I

+

I

2

I

+

bielzii

'O

1

I

I

I

I

+

I

2
2

I

+
+

I Ec(Alp)

I Sali:r

I

1

I

+

+

I

I

Th

De

Thlaspi dadcum

2.

H

Fcstuca rubra
Luzula campestris
Poa alpina

3

H

Alp(Bor)
Cs
Alp(ArctCp)
Eua(Md)

H
(j

.fiua

Carp-Blc

Antho:ranthum odoratum
Doronicum carpaticum

+

2
2

+
+
+

2

1-3

2
1
1
1
1
1

, Ycra,rom a'll1'm

l

+

+

1

l

+

"~
:i:
.....
n
.....

+
+
+

+

Specii lntr-un releveu : Alchemllla gracllts (1), Androsace vtllosa (1), Asplentum vtrtde (3), Aconttum taurlcum (3), Astrantla major (3), Achtllea
schurlt (3), Antenarla dlolca (3), Anthyllts vulnerarla ssp. alpestrls (3), Cerastlum arvense (1). Care:r leporlna (1), campanula rotundlfolla (2), carduus
kernerl (3), Cerastlum transsllvantcum (3), cerastluc alplnum (3), Chrysanthemum rotundlfollum (3), Dlanthus calltzonus (3), Festuca verstcolor (3).
Galium vernum (1), G. antsophyllum (2), Gentlana utrtculosa (3), Hellanthemum alpestre (1), Hteraclum transsllvantcum (3), Knautla longlfolla (3),
Luzula luzuloldes (3), Llbanotls montana (3), Polygala amara (1), Pedtcularts verttctllata (1), Polygonum vtvtparum (2), Phegopterts dryopterts (1),
Potentllla alpestrta (3), Phyteuma orbiculare (3), Poa violacea (3), Seslerla heufflerlana (l), Scablosa lucida (1), Sa:rlfraga alzoon (2), Sall:r slleslaca
(2), Thymus comosus (1). T. pulegloldes (3), Tara:racum nlgrlcans (31.
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ASPECTE ALE VEGETAŢIEI LEMNOASE DIN MASIVUL PIATRA CRAIULUI
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ASPECTS OF LIGNEOUS VEGETATION
IN THE MASSIF PIATRA CRAIULUI
Summary
Within the ligneous vegetation of the massif Piatra Craiului 8 associations
grouped in 3 types : 1) riverside coppice ; 2) woods proper, 3) alpine bushes, are
presented.
The riverside coppice vegetation is represented by the asociation Alnetum
incanae that grows on the Dîmboviţa valley and its affluent with wider river
beds and duper aluvial soii.
The most characteristic associations of the woods in the massif are : Fagetum carpaticum, Abieti-Fagetum, Piceetum carpaticum and Piceeto-Fagetum carpaticum ; they form the ligneous vegetation background on the mountaineous levei,

passing sometimes in the subalpine one (spruce fir forest limit).
Within the vegetation of alpine bushes 3 associations were identified :
Juniperetum sibiricae, Pinetum mugi carpaticum and Rhododendro-Vaccinietum.
Institutul de ştiinţe biologice Bucureşti
Facultatea de învăţămînt pedagogic
Primit în redacţie la 2 februarie 1978
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INFLUENŢA INGRAŞAMINTELOR

CU AZOT ŞI POTASIU
(IN DIFERITE DOZE ŞI RAPORTURI) ASUPRA UNOR
PROCESE FIZIOLOGICE DIN RADACINA
ŞI FRUNZELE DE PORUMB
I.

Conţinu tul

în azot proteic

şi proteină

N.SALAGEAN"U,D.CADAR

Nutriţia

minerală exercită o influenţă puternică asupra compochimice a plantelor. S-a constatat că pe măsură ce în mediul
nutritirv mărim dozele de azot, creşte conţinutul în azot tota.I din boabe,
frunze şi rădăcină [Caramete şi colab. (4), Lebedev (12), Pasc aru şi colab. (15), K o nare v (10)), conţinutul în substanţe proteice
fD an i 1ova (5), Pe t i n o v şi col.ah. (17), I o nes cu (7), Mart i no vi c şi colab. (13), W i 1 b erg şi colab. (20), H u 1 p o i şi col.ah.
(6)) ; carenţa azotului în mediul nutritiv exercită o influenţă negativă
asupra con ţinutului în azot total şi substanţe proteice [P 1 e ş co v şi
colab. (18)).
Cercetările referitoare la influenţa îngrăşămintelor potasice asupra
conţinutului în substanţe proteice sînt contradictorii. In timp ce
I o nes cu (7), la fasole, Iv.I art i no vi c şi colab. (13), la grîu, arată că
potasiul (K) nu influenţează în mod esenţi.al conţinutul în proteină,
Mos o 1 o v şi colab. (14) arată că prin mărirea dozelor de K se obţine
scăderea conţinutului în proteine simple în frunzele de porumb. Bi 1t ea nu şi coJab. (3) menţionează că lipsa K din mecliul nutri.tiv, în faza
de „ 7 frunze", determină la porumb creştere.a conţinutului în substanţe
proteice. Bas 1 a vs k ai a (1) găseşte că, K condiţionează acumularea
proteinelor, în timp Pa v I o v (16) subliniază că acest element scade
întrucîtva conţinutul în proteine.
In pre:zenta lUJCrare ne-am propus să urmărim influenţa diferitelor
doze şi raporturi dintre N şi K asupra acumulării azotului proteic şi
proteinei în rădăcinile, frunzele şi boabele de porumb.
·ziţiei

MATERIAL ŞI METODA
Pentru experienţe am folosit porumbul dublu hibrid HD 311. Plantele au fost cultivate în casa de vegetaţie a I.C.C.P.T. din Bucureşti.
S-au folosit ca medii de cultură soluţia nutritivă şi nisiipul, utilizîndu-se
în ambele cazuri amestecul nutritiv Prianişnikov ; plantelor li s-au
asigurat şi principalele microelemente. In amestecul nutritiv de bază
am modificat doar conţinutul de N şi K, în timp ce conţinutul tuturor
celorlalte elemente (micro- şi macroelemente) nutritive a răni.as constant. In funcţie de tematica propusă s-au stabilit variante cu carenţă
în N şi K şi cu exces în aceste elemente :
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1. Amestec nutritiv de bază (a servit şi ca martor)
N1K,
2. Amestec cu 3 doze de N
N 3K 1
3. Amestec în care doza de N a fost redusă la 1/5 din
doza de bază
N0,2 K1
4. Amestec cu 3 doze de K
N 1K:i
5. Pentru a vedea cum reacţionează plantele la îngrăşarea
suplimentară ·cu N, pe un fond bogat în K, în varianta
N 1K 3 s-au mai adăugat 2 doze de N
.N 1K:i+2 N
6. Amestec în care doza de potasiu a fost redusă la 1/5
din doza de bază .
N1Ku
Pentru a urmări reacţia plantelor la diferitele raporturi dintre
K din mediul nutritiv am alcătuit variantele :
1. Amestec nutritiv de bază (a servit şi ca martor)
N 1K 1
2. Amestec cu 115 doză N şi 2 doze K
N0, 2Kz
3. Amestec cu două doze N şi 115 doză K
N 2Ko,2
4. Amestec cu 3 doze N şi 2 doze K
N;iK 2
5. Amestec cu 3 doze N şi 3 doze K
N3K 3

pH-ul soluţiilor nutritive a fost menţinut la 5,1-5,4. Soluţiile nutritive au fost aerisite zilnic timp de 20 de minute. Plantele au fost crescute
în vase de sticlă cu o capacitate de 6 litri de soluţie nutritivă şi în vase
de vegetaţie cu o capacitate de 24 kg nisip. Umiditatea nisipului s-a
menţinut la 700/o din capacitatea maximă pentru apă. La plantele crescute în soluţii nutritive, recoltările pentru analize s-au făcut din 5 în
5 zile, iar la plantele crescute pe nisip s-au făcut cirul acestea au ajuns
în principalele faze de dezvoltare : 7) faza de 3-4 frunze ; 2) faza de
7-8 frunze ; 3) faza de înspicare-înflorire ; 4) faza de coacere în lapteceară ; 5) faza de matuTitate deplină.
Conţinutul în N proteic şi proteină s-a determinat după metoda
Bernstein-Kjeldhal.

REZULTATE

ŞI DISCUŢII

•

Rezultatele obţinute de noi centralizate în fi.gurile 1, 2, 3, 4, 5 şi
tabelul nr. 1, nu fac notă discordantă cu cele obţinute de alţi cercetători, cu excepţia poate a unor date parţial diferite, generate de gradul
diferit de nutriţie cu K. Dar, după cum am văzut, în această privinţă
şi in literatura de specialitate există unele rezultate susceptibile de a
fi rediscutate.
Astfel, am constatat influenţa pronunţat negativă a carenţei în azot
(No, 2, No,2K 2 , No,2K 1) asupra conţinutului în N proteic din frunzele şi rădă
cinile porumbului în cursul întregii perioade de vegetaţie. O influent!
negativă dar mai puţin pronunţată o exercită carenţa în potasiu
(Ko, 2, N 2Ko,2, N 1Ko,2). De menţionat faptul că la varianta N2Ko,2, proporţia
crescută de azot nu înlătură efectul negativ al carenţei în potasiu.
Dozele mărite de azot şi potasiu (N3 K3, N3K2, NJKt. N3 şi KJ) condiţionează acumularea celor mai mari cantităţi de N proteic.
Datele din tabelul nr. 1 arată o creştere a conţinutului în N proteic
din boabele de porumb între faza de coacere în lapte-ceară şi faza de
coacere deplină.
http://cimec.ro
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Tabelul nr.
Variaţia conţinutului

în azot proteic şi pro&ebu\ a boabelor
de porumb cuHlvat pe nisip în vase de vegetaţie
cu diferite doze şi raporturi intre N şi K
Azot proteic, g 0/o s.u.

Variante

Faza de coacere
ln lapte ceară
(20. VllI.1969)

I

Faza de coacere

Proteină,

g"fo

deplină

(27.IX.1969)

N1K1(Mt)

1,502

1,507

9,99

N3K1

1,683

1,819

12,28

No,2K1

1,124

1,211

8,29

N1K3

1,594

1,623

11,04

N1K3+2N

1,918

2,080

13,19

N1Ko,2

1,346

1,394

9,07

N3K2

1,827

1,903

12,92
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Conţinutul

în azot proteic din
plantelor de porumb crescute
nutritive cu diferite doze de
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Conţinutul în azot proteic din
frunzele plantelor de porumb crescute
pe soluţii nutritive cu diferite doze de
N şi K (în g 11,/0 s.u.)

Fig. 2 -

Conţinutul C€l mai ridicat în proteină în boabe s-a înregistrat la
vari.anta N1K3+2N, deci la o îngrăşare în exces în faze1e iniţiale de
creştere şi o fertilizare fracţionată cu N, administrat în momentul cînd
plan tele aveau deja format un puternic aparat foliar. Un conţinut ridicat
în proteină s-a acurnulat şi în variantele N:1K2 şi N;1K 1• Superioară valorii
martorului este şi varianta N 1K 3 . Carenţa în N în .special, precum şi
carenţa în K au dus la scăderea conţinutului în proteină.
R a t ne r şi colab. (19) consideră că influenţa pozitivă a K asupra
biosintezei proteinei în plante se datorează participării acestui element
în reacţiile enzimatice ale metabolismului N, ca şi în metabolismul ener-
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Conţinutul în azot proteic din frunzele de porumb
crescute pe nisip în vase de vegetaţie cu diferite raporturi intre
N şi K (în gOfo s.u.)

Fig. 5 -

getic, prin menţinerea stării normale a mitocondriilor în care sînt concentrate procesele fosforilării oxidative. Mai mulţi cercetători [B e r ns tei n
(2), K urs an o v şi colab. (11)] au stabilit că în cazul carenţei în K
se produce o diminuare a sintezei de proteină şi o intensificare a proceselor de hidroliză a proteinei, situaţie în care raportul aminoacizi liberi/
proteină creşte. Totodată are loc o dezorganizare a căilor metabolice
care duc la biosinteza nucleotidelor şi acizilor nucleici, ceea ce îngreuiază
sinteza proteinei.
Referindu-se la gradul diferit de influenţare a metabolismului plantelor de porumb în cursul creşterii şi dezvoltării acestora prin administrarea îngrăşămintelor cu N şi K, J u r b i ţ k i (8), (9) arată că porumbul,
http://cimec.ro
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la începutul perioadei de vegetaţie, absoarbe din mediul nutritiv mai
mult K decit N, deoarece în această perioadă creşte în special tuLpina,
bogată în K. Faptul se explică prin pcee.a că de la începutul perioadei de
vegeta ţie şi pînă în faza de 5-6 frunze frunzele sînt bo·gate în substanţe
solubile cu N, iar concentraţiile favorabile pentru formarea compuşilor proteici se formează mai tîrziu, atunci cînd frunzele produc o
cantitate suficientă de glucide necesare procesului de sinteză a proteinelor.

CONCLUZII
1. S-a constatat influenţa pronunţat negativă a carenţei în azot
asupra conţinutului în azot proteic din frunzele şi rădăcinile porumbului, pe întreaga perioadă de vegetaţie.
2. O influenţă negativă, dar mai puţin accentuată, o exercită şi
carenţa. în potasiu.
3. Cantitatea cea mai mare de azot proteic se acumulează în plante
în cazul dozelor mărite de azot şi potasiu (N3K2, N3Ka, N 3K 1).
4. Doza crescută de potasiu (N 1K 3) influenţează de asemenea în
mod pozitiv acumularea de N proteic, dar adăugarea la această variantă
a încă ·două doze de azot (N1 K 3 +2N) provoacă intensificarea procesului
de acumulare a N proteic în frunze. In fazele tardive, influenţa K se
face simţită numai pe un fond bogat în N.
5. După faza de înspicare-inflor1re conţinutul în N proteic din
frunzele de porumb scade sensibil în toate variantele.
6. Conţinutul cel mai ridicat în proteină din boabele de porumb
s-a înregistrat în varianta N 1K 3 +2N, deci la o îngrăşare în exces cu K
în fazele iniţiale de creştere şi o îngrăşare fracţionată cu N, atunci cînd
plantele aveau dezvoltat un puternic aparat foliar.
7. Carenţa în N în special, ca şi carenţa în K au dus la scăderea
conţinutului în proteină din boabe.
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THE INFLUENCE OF THE NITROGEN ANO POTASSIUM
FERTILIZERS UPON THE CORN ROOTS ANO LEAVES
I. The content of proteica} nitrogen anci protein
Summary
In the experiments carried out in the green house, with maize plants,
grown in nutritive solutions, and on sand, we established the dose and best
relationships between N and K. They must assure a maximum accumulation of
proteic N and the proteins in the roots, leaves and seeds of the respective plants.
The lack of N specially, as well as the lack in K negatively influences the accumulation of proteic substances in the respective bodies. The highest content of
proteic N and protein was noticed in the variants with increased doses of N
and K (in the relationship NJK2, N3K 1, N3K 3). In seeds the highest contents in
proteins was found in the variant N 1K 3 2N, that is at a fertilisation with K in
excess in the first growth phases and a fractioned fertilisation with N, administered when the plants had already developed a strong foliar aparatus. In the late
phases the positive influence of the high doses of K is felt only on il rich
background of N.
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Printre noţiunile ecologice mult controversate şi care crează confuzie în folosirea şi interpretarea lor se numără şi conceptele de „habitat" şi „nişă ecologică".
Habitatul este partea din biotop ocupată de un individ sau de o
populaţie, care oferă acestora toate condiţiile de dezvoltare şi prosperitate. Habitatul nu se poate confunda cu biotopul, care reprezintă locul
ocupat de o biocenoză şi nici cu arealul, ce reprezintă spaţiul geografic
în care este dispersată o specie.
Cu enot (1936) defineşte ca biotop „mediul din apropierea unei
specii", iar C 1 a r k e (1957) foloseşte termenul de „microclimat" pentru
condiţii climatice din mediul imediat înconjurător unui organism.
B. St u gren (1965) sinonimizează termenul de habitat cu cel de
biotop. Pentru I. Pop (1977) locul în care sînt prezenţi indivizii unei
specii formează „locul de trai", iar pentru N. Doniţă şi Ivan Di o na
(1977) acest loc este numit „areal ecologic".
Habitatul este o noţiune mult mai complexă ca biotopul în constituţia lui intrînd nu numai factorii abiotici ci şi o parte din factorii
bioti-ci în special cei legaţi de hrană.
Principalii factori ce delimitează habitatul unei populaţii sînt constituţia şi textura solului, temperatura, lumina, um.iditatea, structura
fundului apelor, formele de relief, aciditatea apei, sau a solului, sursele
de hrană etc.
Astfel habitatul ferigei îl reprezintă terenurile umede şi umbroase
din păduril€ montane ; populaţiile de Rhododendrori şi de Vaccinium
sînt specifice solurilor montane acide, iar capra neagră este „la ea
acasă" pe stîncile abrupte din zona alpină sau subalpină.
Mărimea habitatului diferă foarte mult de la o populaţie la alta.
Pentru o populaţie de Calandra granaria aceasta poate fi spaţiul dintr-o
magazie în care este depozitat griul. Pentru· o insectă galicolă, de
exemplu Mikiola fagii, habitatul său îl reprezintă frunzele de fag şi
locurile din imediata apropiere a arborilor. Habitatul papurei şi al stufului îl formează locurile umede şi apa puţin adîncă cu fund milos din
vecinătatea malului unui lac.
La numeroase populaţii habitatul include diferite staţiuni aparţi
nînd la biotopi deosebiţi. Staţiunile pot fi de hrinire, de adăpostire,
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de reproducere etc. De exemplu : căprioara, prezintă o staţiune de adă
postire în pădure şi alta pentru hrană în cîmpiile din vecinătatea
pădurilor.

Davis (1960) distinge în funcţie de viteza de modificare a factorilor ecologici din cuprinsul unui habitat următoarele categorii principale de habitate : habitate monotone, în care factorii ecologici sînt relativ
constanţi cum sînt cei din habitatele abisale, cavernicole sau cei din
interiorul organismelor homeoterme, în care se dezvoltă dive!'Şi paraziţi sau comensali ; habitate periodice, în care condiţiile de viaţă variază
diurn sau sezonier, aşa este cazul zonei intertidale supusă acţiunii
mareelor şi majoritatea habitatelor din zona temperată ; habitate eratice, caracteristice zonele supuse schimbărilor sporadice neprevizibile
cum sint zonele vulcanice, regiunile supuse incendiilor etc. ; habitate
secvenţiale, în care modificările factorilor ecologici şi ale organismelor
se fac după intervale neregulate, neciclice, de exemplu habitatele formate pe solurile din lungul malurilor unor rîuri.
Nişa ecologică este o noţiune de dată mai recentă <lecit habitatul
şi a fost introdusă odată cu studierea fenomenului de competiţie.
J. Gri n ne 11 (1917 şi 1928) a fost primul care a folosit termenul
de nişă în înţelesul de microhabitat sau nişă spaţială (6). C h. E 1 ton
(1922) foloseşte termenul de nişă în sensul funcţional al unui organism
în biocenoză, deosebind-o de habitat. Deoarece E 1 ton a pus în evidenţă
relaţiile energetice şi alimentare dintre populaţii s-a dat numele de nişă
trofică la nişa funcţională propusă de el. C. E. H u t chin so n (1957)
a sugerat ideea de nişă ca un spaţiu multidimensional, ce poate fi supus
măsurătorilor şi calculelo,r matematice. Tot acest autor deosebeşte o
nişă fundamentală de maximă abstractizare în care speciile nu sint constrînse de competiţia dintre ele şi o nişă realizată, mai restrînsă, supusă
presiunilor biotice înconjurătoare.
Sintetizînd datele prezentate rezultă că nişa ecologică este o
noţiune ce se referă la rolul funcţional multiplu al populaţiei în biocenoză. Pentru a determina funcţia unei populaţii este necesar să
cunoaştem suma actirvităţilor sale, în special modul de hrană, sursa de
energie, rata metabolismului, producţia, comportamentul şi efectele
acestor parametrii asupra altor populaţii sau asupra ecosistemului în
ansamblu.
Printre parametrii funcţionali ai nişei ecologice un rol de91!rminant
il ocupă relaţiile trofice.
·
Dacă două specii apropiate din punct de vedere sistematic au
aparent nevoie de aceleaşi cerinţe alimentare, ele pot cohabita fără să
intre în competiţie în cazul cînd fiecare şi-a delimitat precis nişa ecologică. De exemplu : speciile Dasyneura acrophila şi D. fraxini localizate în stadiul larvar pe acelaşi substrat, frunzele de frasin, se hrănesc
în mod diferit, prima are ca sursă alimentară ţesutul foliolelor dintre
nervuri, pe cind a doua specie ţesuturile mature din peţiolul frunzei şi
din nervurile principale ale foliolelor.
Cinid populaţiile a două specii au cerinţe de hrană şi viaţă similare
atunci intervine fenomenul de competiţie care exclude coexistenţa lor
(G au se, 1934).
ln mod figurat V ie b e r t şi La g le r (1) spun că habitatul este
adresa unde trăieşte un organism în timp ce nişa sa ecologică indică
funcţia sau profesiunea pe care o exercită. De exemplu : spunem că
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adresa ciocănitoarei este scoarţa arborilor, iar funcţia sa principală este
aceea de pasăre inseotivoră. Cunoaşterea numai a unui singur termen
este insuficientă în studiul şi aprofundarea ecologiei unui individ sau
populaţie.
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L'HABITAT ET LA NICHE EcOLOGIQUE
aesume
Dans cet expose sont analysees Ies notions d'habitat et de niche ecologique
dans la lumiere des nouveaux recherches actuels. Aprl!s ces recherches, )'habitat
est la partie de biotope dans laquelle se developpe une population et ou elle
trouve tous Ies condltions pour son developpement.
La niche ecologique est une notion plus complexe que se rapporte la
position fonctionelle qu'occupe un Mre vivant ou une population a l'interieur
d'une ecosistem.
Facultatea de biologie Bucureşti
Primit în redacţie la 6.11.1978
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CERCETARI PRIVIND MERSUL FOTOSINTEZEI
SUB ACŢIUNEA UNOR CITOSTATICE
ŞI ALCALOIZI PURINICI
AURELIA CIOBANU

Modi:ficările ultrastructurale induse
criogenină (12), la nivelul cloroplastelor,
şi acţiunea lor asupra fotosintezei.

de endoxan (2), mustin (3)
ne-au determinat să cercetăm

In comunicarea de faţă ne-am propus studierea efectului acestor
citostatice asupra intensităţii fotosintezei plantulelor de griu, în concentraţii care au afectat ultrastructura cloroplastelor.

MATERIAL
Ca material

ŞI

METODA DE CERCETARE

e~perimental

am utilizat frunze de grîu, provenite de
acţiunii substanţelor citostatice menţio
nate, 48 h şi 96 h. Intensitatea fotosintezei a fost determinată prin
metoda manometrică Warburg şi exprimată în cm30 2 /gr.s.usc/oră.
la plantule care au fost supuse

REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Fotosinteza a fost cercetată în funcţie de concentraţie şi de durata
a acestor substanţe.
In figura 1 prezentăm mersul fotosintezei plantulelor de griu, sub
acţiunea diferitelor concentraţii de endoxan. S-a constatat că endoxanul
manifestă o acţiune inhibitoare asupra acestui proces, care se accentuează
pe măsura măririi concentraţiei şi creşterii duratei de acţiune.
Criogenina (fig. 2) şi mustinul (fig. 3), exercită o acţiune inhibitoare asemănătoare. Menţionăm că aceleaşi concentraţii de endoxan,
rnustin şi criogenină, care au determinat inhibarea fotosintezei, au produs şi afectarea ultrastructurală a cloroplastelor, caracterizată prin dilatarea tilacoidelor, sărăcirea stromei în particule granulare sau chiar
desorganizarea cloroplastelor, în prezenţa concentraţiilor mari de citostatic (2, 3, 12).
Modificări ultrastructurale asemănătoare au fost obţinute de Bar tel s şi Pag e 1 o w (1), în prezenţa dichlorobenzilmethylcarbamilului.
Autorii consideră afectarea ultrastructurii cloroplastelor, ca fiind determinată de dispariţia ribosomilor din cloroplaste. Un argument în sprijinul acestei ipoteze îl constituie faptul că unele enzime ale ciclului
Calvin, de tipul ribulose diphosphatcarboxilazei (13), sînt sintetizate de
de

acţiune
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ribosomii cloroplastelor şi nu de ribosomii citoplasmei. Substanţa citostatică cercetată, ar bloca unele procese fiziologice şi ca urmare apar
modificările ultrastructurale .amintite.
Efecte inhibitoare asupra fotosinte7.ei, au fost semnalate de ase-
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Fig. 1 intensităţii
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fotosintezei plantelor- de griu
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cafeinei, teofilinei şi
teobrominei asupra intensităţii fotosintezei
plantelor de griu
Fig. 4 -

Acţiunea

menea, sub acţiunea 5 fluoro-uracilului (8), hydrxylaminei (14) şi actinomicinei D (11).
Este cunoscut că nucleul purinic, intră în compoziţia acizilor
nucleid, precum şi a unor sisteme enzimatice cu rol important în fiziologia şi morfologia celulei animale şi vegetale.
Studiile de mutageneză (7 ,10), ca şi cele în legătură cu activitatea
citostatică a unor derivaţi purinici (4, 5, 6, 9), demonstrează rolul mulhttp://cimec.ro
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tiplu pe care-l pot exercit.a substanţele cu nucleu purinic, asupra celulei
vii. Această situaţie este în funcţie, pe de o parte de nucleul de bază al
acestor produşi, iar pe de altă parte, de numărul, natura şi poziţia grupă
rilor chimice grefate pe nucleul purinic (6).
Cercetările privind corelaţia dintre structura chimică şi activitatea
st.atmodieretică (4), au arăt.at că concentraţiile minime active statmodieretice ale cafeinei, teofilinei şi teobrominei, corespund respectiv unor
soluţii (M/l 000-M/500) pentru cafeină, M/700 pentru teofilină şi M/300
pentru tebromină.
Plecînd de la acest considerent, am urmărit modul cum este
influenţat fenomenul de fotosinteză, de către alcaloizii respectivi, în
concentraţii la care îşi manifestă activit.atea st.atmodieretică.
In figura 4 prezentăm mersul fotosintezei plantulelor de griu sub
acţiunea teobrominei, teofilinei şi cafeinei. S-a . constat.at că fenomenul
de fotosinteză decurge asemănător la teobromină şi control. Teofilina
determină o uşoară stimulare a fotosintezei, iar cafeina măreşte intensi t.atea fenomenului.
Aşa cum am precizat anterior, concentraţiile minime active statmodieretice ale cafeinei, teofilinei şi teobrominei sînt diferite. Această
diferenţă este explicată de Constantinescu şi colab. (4), atît prin numărul
şi poziţia grupărilor CH 3 , grefate pe nucleul purink, cît şi de prezenţa
atomului de hidrog'€11 de la C8. Este posibil ca modul diferit de influenţare al fotosintezei de către cei trei alcaloizi purinici să fie determinat,
de asemenea de natura chimică a acestora.
CONCLUZII
1. Endoxanul, mustinul şi criogenina au determinat inhibarea fotosintezei în concentraţii care au pro<lus afectarea ultrastructurii cloroplastelor.
2. ·Teofilina şi cafeina în concentraţii statmodieretice active au
provocat o stimulare a fenomenului de fotosinteză. Teobromina nu a
modificat mersul fenomenului.
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LES RECHERCHES SUR LA PHOTOSYNTHESE SOUS L'ACTION
DES CERTAINES CYTOSTATIQUES ET ALCALOIDES PURINIQUES
Resume
Dans le presente article on a evidentie l'action d'endoxan, mustin et criogenie sur l'intensite de la photosynthese des plantules du ble dans Ies concentrations qui ont affecte l'ultrastructure des chloroplastes. On a constate que 1es
cytostatiques analisees produisent l'inhibation de la photosynthese. Aussi on a
cherche l'action de la theophyline, theobromyne et le cafeine sur le meme phenomene. La theophyline et le cafeine ont provoques une stimulation de la photosynthose, et la theobromyne n'a modifiee pas l'intensite de la photosynthese.
Institutul de cercetări biologice Bucureşti
Primit în redacţie la 27 mai 1977
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DESPRE POTENŢIALUL ALELOPATIC
AL UNOR ORGANE AERIENE DE PLANTE LEMNOASE
E. ŞEBBANESCU, AURELIA SCARLAT, MAGDALENA PALADA

Se

ştie că relaţiile

dintre speciile constituiente ale unei fitocenoze

.se bazează în principal pe concurenţa pentru folosirea condiţiilor de

trai şi, caracteristic acestui fel de relaţii este că acţionează prin epuizarea resurselor (lumină, apă, săruri minerale ş.a.) (C. H. M u 11 e r, 1969).
In ultimele trei derenii se studiază mai amplu şi un altfel de
relaţii care se pot stabili într-o comunitate vegetală şi anume relaţiile
alelopatice (de la grecesul allelos = reciproc şi pathe = influenţă,
acţiune), adică modul de influenţare (prin inhibare sau stimulare) a unei
specii (acceptor) de către o altă specie (donator) pe calea substanţelor
chimice eliminate în mediul înconjurător, în timpul vieţii sau după
moarte. Se afirmă şi se demonstrează din ce în ce mai des că rolul
alelopatiei în formarea şi evoluţia unei formaţiuni vegetale este important iar cercetările de fiziologie şi biochimie trebuie să aducă cit mai
multe argumente experimentale pentru a desluşi mecanismul alelopatiei.
(V. Sor an, O. Raţiu, 1973). Deosebirea dintre concurenţă şi alelopatie constă în faptul că în cazul acesteia din urmă se adaugă ceva
la mediul înconjurător (substanţe chimice) pe cînd în cazul concurenţei,
un factor necesar vieţii este diminuat de activitatea fiziologică a unei
specii în detrimentul alteia.
Se cunosc numeroase exemple care demonstrează prezenţa alelopatiei în natură. Astfel, s-a observat că pe locul unde cad şi se adună
în grămezi glomerulele de sfeclă de zahăr, timp de cîţiva ani nu mai
cresc alte plante. De asemenea resturile moarte ale rădădnilor de piersic îmbogăţesc solul în amigdalină şi produşii ei de degradare, acidul
cianhidric şi benzoaldehida, ceea ce împiedică reînnoirea plantaţiei cu
ace.astă specie (B 6 r ne r, 1960).
Cele mai multe cercetări de alelopatie au fost făcute avînd ca
obiect.e de studiu speciile ierboase. Arborii prezintă un interes aparte
pentru studiul acumulării colinelor (substanţe chimice emise de plante
.şi avînd însuşiri inhibitoare) deoarece, comparativ cu speciile ierboase,
ei există timp mai îndelungat în acelaşi loc, formează o masă mare de
substanţă organică şi conferă astfel o situaţie alelopatică mai stabilă.
(G rod zi ns k ii, 1965).
Cercetările întreprinse de noi în anul 1974 au avut un caracter
preliminar şi au pornit de la ideea că datorită cantităţii importante de
.frunze căzute toamna din arbori se creează în jurul acestora o zonă
alelopatică potenţială iar cunoaşterea efectului alelopatie al substanţelor
http://cimec.ro
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chimice din fTunze ar putea explica prezenţa sub coroană a anumitor
specii sau absenţa altora precum şi dacă este indicat sau nu folosirea
litierei diferitelor specii de arbori pentru formarea compostului ce
urmează a fi folosit la lucrările din sere şi răsadniţe. De asemenea se
ştie că unele specii amentifere lasă să cadă pe sol primăvara devreme
o cantitate deloc neglijabilă de amenţi ce pot forma o zonă chitnică care
să influenţeze germinarea şi creşterea altor specii, în special ierboase.

MATERIALUL

ŞI

METODA DE LUCRU

Pentru experienţele privind efectul alelopatie al substanţelor hidrosolubile din frunze şi organele florale am folosit următoarele 16 specii
de arbori: Salix babylonica L., S.caprea L., Populus trmula L., P.robusta
C.K.Schneid., P.alba L., Corylus avelana L., C.colurna L., C.americana
Walt., Alnus glutinosa (L), Gartn., Betula pendula Roth., Acer campestre L., A.negundo L., A.platanoides L., A.tataricum L., Aesculus hiopocastanum L., Juglans regia L. Dintre aceste specii 11 sînt amentifere.
Probele au fost recoltate de la începutul perioadei de vegetaţie
pînă la căderea frunzelor şi au constat din amenţi, frunze tinere, frunze
mature, frunze bătrîne şi frunze îngălbenite şi căzute din arbori. Probele de material vegetal au fost cîntărite şi apoi imersa~ în baloane de
sticlă de 100 ml cu apă distilată în raportul 1 : 10 pentru obiecte proaspete şi 1 : 30 pentru cele uscate. După 24 de orie de la imersare s-au
pipetat cite 5 rnl de soluţie din fiecare balon peste patul de hîrtie de
filtru din cutii Petri (diametru 10-12 cm), conţinînd fiecare cite 100 de
seminţe de ridichi soiul Roşie cu vîrf alb din recolta anului precedent,
dimensiunea se'111inţelor fiind de 2,5-3 mm. Fiecare variantă a avut
6 repetiţii. După 16-20 de ore s-au numărat seminţele germinate atit
la proba de control (pe apă distilată) cît şi la cele de experienţă iar după
alte 24 de ore s-a măsurat creşterea în lungime a radiculei. Toate datele
au fost prelucrate statistic după testul Fischer pentru aprecierea semnificaţiei diferenţei.

REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Rezultatele experienţelor le prezentăm într-o formă concentrată,
tabele şi grafice sintetice.
lnsuşirea de a fi inhibitor a extractelor hidrosolubile din difoeritele
organe analizate este înscrisă în tabelul nr. 1 din care se poate vedea
că la majoritatea speciilor testate amenţii în faza de anteză şi frunzele
căzute toamna, de curînd, s-au dovedit inhibitoare a germinaţiei s~min
ţelor de ridichi.
Figura 1 ilustrează capacitatea de inhibare a germinaţiei şi ~
creşterii radiculei de către extractele apoase . din frunzele afla te în
diferite faze de dezvoltare (valorile reprezintă media pentru toate speciile analizate). Se constată o creştere a capacităţii inhibitoare a frunzelor spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie a arborilor.
Amenţii după anteză şi care au căzut pe sol au, la majoritatea
speciilor, însuşiri inhibitorii asupra germinaţiei şi a creşterii radiculei
de ridichi (figurile 2 şi 3).
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Tabelul nr. l

l

Organul
Amenţi

în

Nr. specii
testate

12
10
14
13
14
16

anteză

Amenţi după anteză

Frunze tinere
Frunze mature
Frunze bătrîne
Frunze căzute

Frunzele care cad toamna
sînt bogate în substanţe hidrosolubile care pot inhiba germinaţia şi
creşterea radiculei de ridichi. Figurile 4 şi 5 ilustrează acest lucru.
Dintre speciile analizate se re~ă din acest punct de vedere
Populus robusta, Acer tataricum,
P. alba, A. glutinosa, A. campestre,
Juglans regia (pentru germinaţie),
J. regia, P. robusta, A. tataricum,
P. alba, A. glutinosa (pentru creş
terea radiculei). In general influenţa inhibitoare a extractelor
din frunzele bătrîne a fost mai
puternică asupra creşterii radicule 1
decit asupra germinaţiei la majoritatea speciilor.
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°Io specii Inhibitoare

<%

1 - Sa!LI: baby!on!ca, 3 - Populus tremula, 4 P. robusta, 5 P. alba, 6. Corylus avelana,
7 - c. colurna, B - c. americana, 9 - Alnus gluttnosa, IO Betula pendula, H Juglans regla

Literatura despre alelopatie menţionează pentru cîteva
din speciile testate de noi efectul inhibitor al substanţelor
hidrosolubile ca cele din frunzele de nuc (Bod e, 1958) şi
atribuie acest efect iuglandinei.
La fel pentru frunzele bătrîne
de castan la care s-a pus în evidenţă o ladonă, aesculatina, cu
efect inhibitor asupra creşterii
radiculei dar practic indiferent
asupra germinaţiei seminţelor
de ridichi, după cum am constatat în experienţele noastre.
Este ştiut că sub arborii de
castan şi nuc pot trăi doar puţine specii adaptate şi nu numai din cauza umbririi ci în
bună măsură datorită substanţelor emise de frunze în aer
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CONCLUZII

1. Dintre organele testate la cele 16 specii de arb-0ri, în cele mai
multe cazuri, frunzele îmbătrînite şi căzute au avut un conţinut de
coline (substanţe inhibitoare) important de asemenea şi amenţii speciilor
amentifere analizate. Speciile Salix babylonica, Populus robusta, P. Alba,
Juglans regia, Aesculu.s hippocastanum, Acer tataricum, A. campestre,
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Influenţa extractului hidrosolubil de frunze căzute
creşterii radiculei de ridichi
faţă de control) :
1 - Sall:r: babylontca, z - s. caprea, 3 - Populus tremula, 4 - P. robusta, S - P. alba, 6 - Corylua avelana, 7 - c. colurna, 8 - c. american, 9 - Alnusgluttnosa, 10 - Betula pendula, 11 - Acer campestre,
IZ - A. negundo, 13 - A. platanotdes, 14 - Juglans regla, 15 - Aesculus hlppocastanum, 16 - Acer tatartcum

Fig. 5 -

<%

asupra

Alnus glutinosa. Substanţele hidrosolubile din frunzele căzut.e de Acer
platanoides nu au inhibat semnificativ nici germinaţia şi nici creşterea
radiculei de ridichi.
2. Rezultatele obţinute de noi sprijină eXiplicaţiile date de alţi
autori privind vegetaţia ierboasă săracă de sub arborii de nuc şi castan
şi atrag atenţia asupra potenţialului alelopatie al litierei de Salix babylonica, Populus robusta, P. alba şi Acer glutinosa.
3. La prepararea compostului ar fi indicat să se ţină seama de
posibilul efect inhibitor al frunzi'Şului arborilor menţionaţi mai înainte.
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ON THE ALLELOPATHIC POTENTIAL OF SOME AVERGROUND
ORGANS OF WOODY FLANTS
Summary
The results of the biologica! test carried out with catkins, young leaves.
mature leaves, old leaves and fallen Ieaves of 16 species are discussed. The watersoluble extracts from catkins, old Ieaves and leaves fallen in autumn were found
http://cimec.ro
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to inhibit in rnost cases radish seed germination and radicle growth within the
first 48 hours after the experiments beginning, in Petri dishes. It is polnted out
that the Ieaves wich are found in autumn under the trees of Salix babylonica,
Populus robusta, P. alba and Alnus glutinosa, as well as the catkins fallen in
spring on the ground, have an important allelopathic potential.
Institutul de ştiinţe biologice Bucureşti
Primit în redacţie la 15 ianuarie 1978
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FIZIOWGIA PLANTEWR ŞI MICROARTROPODELE
CA BIOINDICATORI AI POLUARil ATMOSFEREI
AL. IONESCU, LILIANA VASILIU

Fenomen permanent în zonele industriale ale lumii, impurificarea
atmosferei are consecinţe grave asupra existenţei şi evoluţiei faunei
şi florei.
Agenţii poluanţi acţionează în natură izolaţi sau, cel mai adesea, sub
forma unor complexe de noxe, în ambele cazuri adudnd modificări morfofiziologice esenţiale organismelor animale şi vegetale, perturbînd structura şi compoziţia normală a comunităţilor biotice.
Gradul de nocivitate al impurificării mediului şi consecinţele
acestuia asupra dezvoltării organismelor sînt influenţate sensi:bil de diferite condiţii externe, în primul rînd de factorii climatici (dispersia plantelor şi animalelor este mai puternic afectată pe direcţia dominantă a
vîntului, umiditatea favorizează unele procese chimice ce măresc efectul
negativ al impurificării etc.). In acelaşi context este evidentă acţiunea
diferenţiată a acestor factori în funcţie de anotimp (vara poluarea este
mai puternică), de ritmul nictemeral (dimineaţa cantitatea de noxe este
mai crescută) şi de topografia biotopilor.
Desigur însă, acţiunea poluanţilor asupra mediului biotic depinde
în egală măsură şi de factorii interni, caracteristici speciei, cum ar fi
stadiul de dezvoltare, sensibilitatea, starea fiziologică etc.
De aceea, în studiul efectelor biologice ale poluării mediului măsu
rătorile care evidenţiază cantităţile diferitelor noxe aflate în aer, pe sol,
în plante şi animale nu sînt semnificative decît în măsura în care se
găsesc coroborate cu reacţia organismelor. Iar cînd o asemenea corelare
de date are loc, rolul esenţial în a semnala procesul de poluare îl au
vieţuitoarele. Este motivul pentru care, printre acestea trebuiesc căutate
speciile cele mai sensibile, fenomenele cele mai caracteristice şi obiceiurile tipice care pot fi declanşate de cantităţi mici de substanţe
chimice; în acest caz - şi numai atunci - sîntem în prezenţa unor
noxe pe care le vom putea prinde în aşa zisele „praguri şi doze admise".
In fapt, este evident, fenomenul de poluare a.pare numai cînd substanţele
deversate în mediu constituie o ameninţare pentru lumea vie. De aceea
el poate fi aflat numai prin intermediul plantelor şi animalelor. Bioindicatorii, este un lucru cert, sînt de fapt singura măsură reală a gradului
de impurificare existent în natură iar problema de analizat constă numai
în a găsi acele specii sau fenomene care să evidenţieze cu promptitudine
prezenţa substanţelor de inconfort şi a celor nocive.
http://cimec.ro
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In această privinţă aproape toate ·cercetările din domeniul efectelor biologice ale poluării au adus date inedite care au evidenţiat mai
întîi calităţile de bioindicatori ale unor organisme şi care, mai apoi, au
oferit prilej de selecţie printre acestea.
De la descrierea unor fenomene generale (2, 12, 13, 21, 24) şi a
intoxicărilor şi arsurilor provocate plantelor (1, 3, 11, 14), la influenţa
poluării asupra recoltelor (5, 6, 12), la procesele fiziologice şi biochimice
(4, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 26, 30) şi la influenţele manifestate
asupra unor grupe de animale şi a fiziologiei animale, în general (2, 7,
8, 10, 20, 28, 29), datele au pus în evidenţă sensibilitatea şi capacitatea
de sesizare a speciilor .faţă de poluanţi.
Cercetările noastre, parte integrantă a acestor studii care aparţin
„efectelor biologice ale poluării mediului" au ajuns la concluzia că
printre indicatorii cei mai prompţi ai fenomenului de impurificare se
numără unele procese ale fiziologiei vegetale (pentru lumea plantelor)
şi structura şi compoziţia populaţiilor d.e insecte (~ntru lumea animalelor).

FIZIOLOGIA PLANTELOR, MIJLOC DE DETECTARE A POLUARII
Manifestările exterioare ale intoxicării cu diferite noxe sînt o
constatare „a posteriori" a fenomenului de impurificare deşi, în cazul în
care simptomatologia aparţine unor plante sensiibile, ea îşi poate ameliora
caracterul, căpătind o oarecare importanţă în acţiunea de prevenire a
poluării.

Prezenţa arsurilor, decolorărilor şi a malformaţiilor foliare şi florale (care sint cele mai frecvente cazuri de manifestări morfologice)
nu este, pe de altă parte, decît rezultatul unor procese fiziologice şi al
unor transformări biochimice.
Analim acestora, într-o permanentă comparaţie zonă martor-zonă
supusă acţiunii noxelor, poate sesiza dereglările care să pună în evidenţă existenţa fenomenului de poluare.
a)

STOMATE

FUNCŢIONALE

Unul dintre principalii indicatori ai unei stări anormale de vegeîl constituie numărul stomatelor ·funcţionale (termen prin care se
înţeleg stomatele intacte morfologic şi fiziok>gic). In cercetări desfăşu
rate la Copşa Mică, Năvodari, Slatina şi Hunedoara, zone cu poluanţi
diverşi, s-a constatat că stomatele sînt lezarte în număr mare ceea ce
atrage după sine dereglarea mecanismelor de închidere-deschidere.
Fenomenele asemănătoare au fost observate în studiul altor procese legate de funcţwnarea stomatelor (de pildă transpiraţia, 12, 14, 17}
şi ele au putut fi corelate cu gradul de poluare al mediului şi cu sensibilitatea plantelor.
S-a constatat că în cazul poluării cu fluor, procentul de stomate
funcţionale se găseşte între 81 şi 84 la Triticum vulgare şi între 86-90
la Zea mays cind gradul de poluare variază între 5 şi 8 P1pm. lncazul
bioxidului de sulf, acţiunea manifestată la nivelul stomatelor este mult
mai brutală şi, în consecinţă, numărul stomatelor funcţionale scade
foarte repede. La Triticum vulgare intre 66-750/0 şi intre 77-820;0 la
Zea Mays în condiţiile unei poluări de valoarea a 5-10 ppm (fig. 1).
taţie
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Cercetări similare întreprinse cu ajutorul metodei mulajelor, asupra
altor plante (Salix, Pelargonium, Rosa, Bromus) au arătat că în permanenţă numărul storna.telor funcţionale este influenţat de fenomenul de
poluare a cărui iiltenşitate o poate evidenţia într-un context care să
cuprindă o reuniune de criterii.
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b) ACUMULAREA DE SUBSTANŢA USCATA ŞI PRODUCTIVITATEA
Măsurători comparative de-a lungul .perioadei de vegetaţie au
arătat că în zonele .poluate ritmul fotosintezei este scăzut pe ansamblul
plantei şi, în consecinţă, acumularea de substanţă uscată este micşorată.
Perturbarea creşterii în greutate a plantelor se produce pe mai
multe căi, de la absorbţia radiculară a noxelor (3, 4, 9, 11) la acţiunea
directă şi dură provocată părţilor aeriene, fotosintetizatoare şi la transformările histologice, citologice şi enzirnale oe se petrec sub acţiunea
.factorilor poluanţi din atmosferă (1, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 26).

Departajarea influenţei negative a tuturor acestor factori care
o slabă acumulare de substanţă uscată este posibilă (deşi cu
foarte multe greutăţi tehnice) dar acţiunea lor sinergică este totdeauna
prezentă. In acest caz, simptomatologia generală poate aprecia scăderea
în greutate ce urmează să se producă, urmînd ca analizele gravimetrice
finale să stabilească proporţiile reale ale acţiunii poluanţilor.
In cen:etări întreprinse în zone poluate cu fluor, la distanţe de
sursa de impurificare care reprezentau încă zone cu noxe ce depăşesc
pragul admis, s-a pus în evidenţă :scăderea - diferenţiată după specie
- a cantităţii de substanţă uscată (fig. 2).
Analiza în cîmp (sau pe feno:faze) a greutăţii plantelor poate con~titui un semnal „a priori" al existenţei fenomenului de .poluare. Productivitatea plantelor {ca' şi acumularea de substanţă uscată finală)
reprezintă însă numai o confirmare a acţiunii noxelor şi o dovadă tardivă a prezenţei acesteia (folosită ·pentru cunoaşterea gradului de impurificare). Analize de laborator şi oercetări întreprinse pe teren au stabilit
determină
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influenţa păgubito~ a gazelor toxice, în special a S02 (5, 6, 12, 13).
ln experimentări cu fluor (în camere de fumigare) şi în observaţii de
teren (zona Slatina) s-a apreciat că pie.riderile de productivitate sînt
foarte mari la Triticum şi Secale şi mult mai mici la Zea şi Vitis (fig. 2).
ln stabilirea gradului de afectare a trebuit totdeauna să fie eliminate, cu foarte multă grijă, pieroerile care nu se datorau poluării ci
unor boli, dăunători sau unei agrotehnici neadecvate.
Experimentările şi observaţiile din zonele industriale au indicat,
aproape fără excepţie, o diminuare sesizabilă a productivităţii şi o mai
mică acumulare de substanţă uscată la plantele de icultură şi la plantele florei spontane.

ŞI

c) CORELAŢIA DINTRE CIŢIVA INDICATORI FIZIOLOGICI
FENOMENUL DE POLUARE

Analizînd în lucrarea de .faţă aspecte ale stării stomatelor, ale acumulării de substanţă us1 cată şi ale productivităţii plantelor, am dorit să
sugerăm felul în care indicatorii fiziol-0gici .pot pune în valoare gradul
de poluare şi sensibilitatea de ispecie.
Studiul conţinutului în apă (prin di:ferenţa dintr€ greutatea verde
greutatea USJCată), a transpiraţiei (cu ajutorul balanţei de torsiune) şi
a concentraţiei sucului celular (determinată refractometrie) s-au dovedit,
în cercetările noastre, influenţabile, în acee~i manieră, ca şi stomatele
sau randamentul fotosintetic.
Investigaţiile întreprinse pe un grup de plante cu un grad de sensibilitate aproape egal (cuprins între 1,0 şi 1,4), în zone cu bioxid de
sulf ca princiipal poluant, au arătat diferenţieri nete asupra proceselor
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Fig. 4 -

Procese fiziologice indicatoare ale gradului de poluare

Fig. 3 -

şi

indicatorilor stării fiziologice (plantele experimentate au fost Triticum,
Secale şi Pelargonium).
FigUJra 3 preZientînd simpt01Inele foarte sugestive şi care ar trebui
repetate în multiple rînduri pentru a sub~inia l~ nivelul celei m~i ~ici
puteri de percepere, evidenţa fenomenului de_ d1st_r~~ere a _clo~of1le~ de
către 502 sînt, în ansamblul lor, o ilustra.re a imagmn unor md1cator1 de
neînl<>cuit în anunţarea - la început - şi stabilirea
în final - a
gradului de poluare a aerului şi a meciiului, în general.
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INSECTELE, BIOINDICATORI AI POLUARII INDUSTRIALE
Reacţia provocată de noxele pătrunse în .organism este complexă,
fapt oare determină o etologie caracteristică pentru animalele din
zonele industrializate, manifestată cel mai adesea prin părăsirea biotoptlor poluaţi.
De aceea, pentru indicarea existenţei fenOlffienului de 1poluare,
reprezentative sînt acele animale ale căror posibilităţi de deplasare sînt
reduse, dispersia lor fiind dependentă de felul şi concentraţia factorilor poluanţi.
Cercetările noastre au condus la ideea utilizării insectelor şi a
altor microartropode pentru prima dată Jn ţară, ca indicatori biologici
ai poluării industriale.
Insectele, datorită strînsei dependenţe de covorul vegetal, oglindesc modificările produse de prezenţa noxelor asupra florei, prin schimbări în structura populaţiilor.
Entomofauna stenobiontă realizează, din cauza legăturii strîn:se de
mediu, şi în cadrul acestuia, de factorii poluanţi - o caracterizare precisă a tabloului cenotic şi, prin comparaţie, a schimbărilor survenite
(23, 24).
Cercetările noastre au arătat că datorită unei anumite extinderi a
valenţei ecologice a unor microartropode faţă de factorii ce determină
schimbări în mediul de viaţă, ele pot fi utilizate pentru determinarea
sau semnalizarea acestor modificări {fig. 4).
a) STRUCTURA
CU FLUOR

POPULAŢIILOR

DE INSECTE IN ZONE IMPURIFICATE

Fluorul este eliminat în urma proceselor industriale de către fabricile de îngrăşăminte superfosfatice, de către uzinele de aluminiu, de
către termocentrale, zone în care efectele lui asupra lumii vii au fost
studiate în ţara noastră.
Prezent în atmosfera centrelor industriale menţionate, fluorul
devine toxic pentru animale la o concentraţie de 10-30 mg/100 g.
Cum insectele sint mai strms dependente de substrat, :sesizînd poate
chiar înaintea plantelor modificările din conţinutul atmosferei, credem
că doza toxică se situează chiar sub cifrele menţionate mai sus, (caracteristice, mai ales, animalelor superioare).
Acţiunea stresantă şi perturbările provocate de noxele industriale asupra insectelor sînt greu de decelat prin modificările morfologice pe care acestea le suferă (modificările fiziologice sînt sesizabile
la insectele sociale, la albine fiind evidenţiată o fluoroză acută ·care prin
paralizie neuromusculară produce moartea lucrătoarelor). Totuşi, adesea
pe plan populaţional (şi mai rar pe plan individual) schimbările pot fi
relevante asupra structurii şi compoziţiei microartropodelor.
Fluorul acţionează ca un factor reglator al densităţii populaţiilor
de microartropode, astfel că r·educerea numerică sau .dispariţia unor grupe
de organisme, indică perturbări a:le echilibrului biocenotic natural.
ln cazul noxelor se poate pune în ev~denţă o acţiune diferenţiată
a acestora pe etaje de vegetaţie, oele mai afectate fiind cele superioare.
In stratul ierbos al pajiŞ'tilor C€ asigură prima verigă din icg,drul circuitului de materie vie din aceşti biotopi, se remM"Că modifr:::ări mai accentuate în dinamica funcţională a populaţiilor de microartropode. Ag·entul
poluant, fluorul m cazul luat în 1considerare, determină o re.:lucere numerică accentuată a ortopterelor, heteropterelor, lep~dopte.relor şi araneelor.
http://cimec.ro
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ln jurul termocentralei LUillina, comunitatea de acarieni tericoli
este scăzută cu 870/o faţă de cea normală, araneele cu 400/o. Calitativ şi
cantitativ structura populaţiilor de insecte este profund alterată ; notăm
o reducere a himenopterelor cu 930;0 în zona poluată, a heteropterelor
cu 590;0, a tisanopterelor cu 370/o, a coleopterelor cu 170;0. Toate acestea
sint elocvente în a considera microartropodele un indicator biologic a1
poluării (fig. 4).
Selecţia pe care impurificarea atmosferei, ca factor extern, o provoacă, duce la supravieţuirea unor organisme cu un înalt grad de
adaptabilitate care se înmulţesc puternic în nişele ecologice rămase
libere prin înlăturarea speciilor sensibile la poluanţi.
Homopterele, cu precădere cicadinele, şi dipterele sînt ordinele de
inSeCte a căror pondere ridicată indică prezenţa unor concentraţii crescute cu fluor (la Năvodari de 580 mg/mp/lună).
In studiul faunei de la suprafaţa solului se con.stată că micşorarea
numărului de microartropode are o influenţă marcantă as~pra distribuţiei speciilor şi o .influenţă selectivă asupra numărului indivizilor.
190
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diferită comparativ cu cea de la Hunedoara (fig. 6) şi
faţă de zonele martor.
Abundenţa absolută a unor microartropode relevă diferenţe mai
puţin severe ca în cazul impurificării atmosferei cu fluor dar, în general,
tabloul cenotic al comunităţilor de organisme este acelaşi. Homopterele
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Abundenţa microartropodelor în zona Hunedoara (poCertezul de Sus (zona martor). Metoda cosirilor cu fileul

sînt mai rezistente la fenomenul de poluare (în special la Copşa Mică)
urmate, îndeaproape, într-un clasament al adaptaibilităţii de diptere
(nUlllleroase în zona Hunedoara).
Cercetările noastre au relevat dereglările evidente în structura ecosiJStemelor naturale din care fac parte comunităţile de microartropode,
perturbări ce se întind, de obicei, pe raze de 5-10 km faţă de sursa
de impurificare ; peste aceste distanţe situaţiile identificate sînt apropiate de echiHbrul normal din natura care nu cunoaşte fenomenul de
poluare industrială.
CONCLUZII

Ansamblul factorilor fiziologici analizaţi s-a dovedit a alcătui, ală
turi de simptomatologia generală - şi uneori înaintea acesteia - un
criteriu sigur pentru determinarea existenţei fenomenului de poluare şi
http://cimec.ro
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pentru măsurarea acestuia. Numărul stomatelor funcţionale poate indica
pe parcurs, acţiunea noxelor şi poate fi el singur un criteriu de apreciere al viitoarei productivităţi. Valoarea sa însă poate fi pusă în evidenţă prin corelarea cu alţi factori fiziologici.
In cadrul lumii animale, microartropodele s-au dovedit prin modificările în structura populaţiilor şi prin perturbările ce Ie produc în
lanţurile trofice a fi indicatori ai gradului de poluare.
Homopterele şi dipterele sînt rezistente atît la poluarea cu fluor
cît şi la cea cu bioxid de sulf, prezenţa lor numeroasă corelată cu
lipsa himenopterelor, heteropterelor şi coleo.pterelor fiind un indiiee al
existenţei fenomenului de poluare.
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LA PHYSIOLOGIE VEGETALE ET LES MICROARTHROPODES
COMME DES INDICATEURS BIOLOG IQUES
DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
Resume
Des recherches entreprises dans des zones avec differents polluants ont mis
en evidence que les processus physiologiques des plantes comme aussi la structure
des populations d'insectes peuvent etre des indicateurs surs de la presence du
phenomene de pollution, de son degre d'action et de la sensibilite des quelques especes.
Le nombre des stomates fonctionnelles, l'accumulation de substance seche,
la concentration du suc cellulaire, la productivite et la transpiration sont a cote
des elements de symptomatologie generale des indicateurs de la pollution pour
le monde vegetale.
D'une autre part, la presence de certains insectes comme les homopteres et
dipteres correlee a la reduction massive des hymenopteres et des heteropteres peut
signaler efficacement la presence de certains facteurs polluants dont l'action puissante determine des changements profonds dans les biocenoses.
De la presentation et de l'interpretation des donnees de ce travail, ii
resulte que l'emploi des bioindicateurs est la voie la plus certain de signaler
le processus de pollution de l'environnement.
Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea
Institutul de cercetări biologice Bucureşti
Primit în redacţie la 15 mai 1977
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IMPLICAŢIILE PREZENŢEI

IN

TRIAZINELOR
MEDIUL AMBIANT
L. GHINEA, AL. IONPSCU

Triazinele sînt ierbicide utilizate pe suprafeţe man rn România şi
în întreaga lume. Ele pot ajunge în mediu ca poluanţi accidentali ai
atmooferei şi apelor în curisul producerii lor industriale sau ca poluanţi
obligatori, prin introducerea lor deliberată în sol, în scopul combaterii
buruienilor.
Substanţele din această categorie au un înalt grad de activitate
asupra plantelor (calitate pentru icare, de altfel, sînt utilizate ca ierbicide) şi - prin aceasta - ele determină, alături de rolul pozibv fitosanitar al tuturor pesticidelor, modificări nedorite în flora spontană
şi chiar în culturile agricole. Efectele provocate în mediul ambiant de
tratamentele triazinice trebuie cunoscut.e în amănunţime, analizate şi
explicate sub dublu aspect al cantităţii şi caiităţii producţiei obţinute
precum şi al evoluţiei fitocenozelor.
In strînsă legătură cu producţia vegetală şi cu protecţia mediului
se găsesc şi modificările produse activităţii biochimice desfăşurate de
microorganismele care astgură fertilita.tea solului ; cum solul .formează
suh.5tratul de pe care se declanşează fenomenul de poluare, înţelegerea
mecanismelor de inactivare naturală sau artificială a triazinelor la acest
nivel şi înlăturarea remanenţei acestora sint deosebit de importante.

EFECTELE JERBICIDELOR TRIAZINICE
ASUPRA PLANTELOR SUPERIOARE

ln general se consideră că triazinele acţionează asupra plantelor
inhibînd fotosinteza acestora prin capacitatea de combinare a grupărilor
iminice din moleculă cu receptori potriviţi din clorofilă prin punţi de
hidrogen. In acest fel se oprieşte transmiterea. energiei solare captată de
clorofilă la acceptorul specific, care poate fi vitamina K. Se ştie că
aceste ierbicide blochează fotoliza apei, „reacţia Hill", şi relativ recent
s-a demonstrat că atrazinul împiedică oxidarea manganului bivalent .la
mangan trivalent, proces indispensabil acestei reacţii (Chin g Ning
Sun şi Adams, 1971).
Intre gradul de inhibare al reacţiei Hill şi activitatea ierbicidă
există o bună corelaţie iar capacitatea de a bloca acest fenomen este
legată de o serie de .proprietăţi chimice ale substanţei (aciditatea relativă, solubilitatea în apă etc.).
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Exiplicarea fitotoxicităţii acestor ierbicide prin blocarea reacţiei Hill
datoTită formării unor punţi de hidrogen cu grupările carbonilice din
clorofilă nu satisface însă în întregime ; această reacţie depinde strict
de lumină în timp ce plantele sînt afectate de triazine şi în absenţa
acesteia. Astfel de efecte se observă şi în ţesuturile lipsite de clorofilă;
ele nu sînt suprimate de administrarea glucozei şi sint specifice numai
triazinelor. Aceste efecte, binecunoscute celor care lucrează în agricultură, sînt frecvente la rădăcinile buruienilor, la plantele rezistente şi
chiar la animale (T ho m p so n şi colab., 1969).
Triazinele au efect similar hormonilor vegetali stimulîn:d formarea
adventive sau inhiibînd înfrăţirea. Ho g u e şi W are n (1967)
observă, în experienţe cu tomate, că triazinele ca şi alte ierbicide care
blochează fotosinteza (diazinele, substituenţi ureici) acţionează asupra
frunzelor similar cu fitohormonii.
. E b e r t şi van Ash e (1969) demonstrează că triazinele în concentraţii subletale provoacă la plante efecte stimulatoare şi o creştere
a activităţii unor hormoni vegetali cum ar fi acidul indolilacetic. Mări
rea acţiunii acestui fitohormon a fost e~licată prin reprimarea prezenţei
enzimei care-l inhibă (peroxidaza indolil-acetică). Acţiunea inhibitoare a
triazinelor asupra sistemului peroxidazelor a fost adesea demonstrată şi
efectul lor asupra plantelor depinde de raportul ce se creează intre
acestea, cantitatea de hormoni naturali şi posibilităţile metabolisrnu1ui
de a se menţine între limitele normale. Cînd plantele produc cantităţi
mici de hormoni naturali, raportul se deplasează în favoarea triazinelor,
metabolismul este dereglat şi efectul este inhibitor ; lucrurile stau cu
totul invers în cazul plantelor rezistente la aceste ierbicide.
Enescu şi Ghin ea (1973) observă la ovăz accentuatul efect inhibitor al dozelor de triazine folosite (în jurul a 100 g la hectar) în timp
ce doze de 1 OOO de ori mai mari (pe soluri cernoziomice) nu au influenţat producţia porumbului, plantă care conţine mari cantităţi de fitohormoni. Interesul acestor rezultate constă în faptul că ele pun în evidenţă şi alte modificări ale plantelor de ovăz, modificări ce sînt determinate de auxine (numărul de fraţi, de spiculeţe fertile etc.). Tot în legă
tură cu acest fapt stă şi observarea fenomenului de grăbire cu 3-5 zile
a ritmului de vegetaţie.
Date suplimentare obţinute de Enescu şi Ghine a, în experienţe similare demonstrează că în acelaşi mod se comportă şi alte
plante sensibile tratate cu triazine ; trifoiul, în prezenţa triazinelor, la
dozele specificate, a avut o producţie de masă verde cuprinsă între
38,5-57 ,9o;0 din producţia martorului.
Triazinele sînt absor.bite de către plante indiferent dacă acestea
din urmă sînt sensibile sau rezistente la ierbicide; acesta este procesul cel mai important care duce la reducerea efectului remanent al tria-zinelor şi la detoxificarea solului. Astfel, în eX!peTienţele lui S i k k a
şi Da.vis (1966) porumbul, sorgul şi costreiul au redus, prin absorbţie,
de două ori remanenţa atrazinului în sol.
S-a observat adesea că 1Pătrunderea pestici'delor în plante este
urmată de blocarea lor în rădăcini, aceasta fiind un factor de selectivitate. In cazul trianzinelor s-a constatat că la plantele rezistente fixarea
radiculară este foarte importantă (la porumb, bumbac, so~g. costrei, afin
şi molid). La griu, ovăz, mazăre şi soia, ierbicidul trece integral în partea aeriană.
C raft s şi Y am a g u k i (1960) constată că triazinele migrează
în tomate cu viteza de 100 cm pe oră ajungînd în 10 minute din rădă-

'I"ădăcinilor
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cini în sucul foliar. Viteza aceasta de migraţie dep~eşte pe cea a ionilor
de fosfor şi depinde de transpiraţia plantelor tdovada a fost făcută prin
blocarea efectului ierbicidic de către o mare umiditate atmosferică). De
aceea, în cazul unui metabolism normal, efectul toxic al triazinelor creşte
proporţional cu umiditatea solului şi scade proporţional cu cea a aerului.
S-a constatat, de asemenea, că stimularea absorbţiei radiculare cu uree
sau cu ioni minerali sporeşte efectul fitotoxic al ierbicidelor triazinice.

DETOXIFICAREA TRIAZINELOR LA NIVELUL

VEGETAŢ'IEI

Experienţele au arătat că există numeroase specii vegetale care au
capacitatea de a transforma triazinele în compuşi nefitotoxici, pe diferite căi metabolice. Astfel, Ro t h (1957) a constatat că simazinul injectat dispare repede din frunzele de porumb apărînd în schimb hidroxiderivatul acestuia (netoxic). K au f f man şi colab. (1965) au găsit
ulterior o a doua cale de detoxificare a triazinelor carie constă în
dezalohilarea lor.
Hidroliza şi dezalohilarea se completează reciproc ducînd la un
compus care mai păstrează intact ciclul triazinic şi se descompune foarte
lent (amelina), metabolit care constituie principala problemă a metabolismului acestor ierbicide. ~ cunoaşte şi o a treia cale de inactivare a
triazinelor, proprie plantelor rezistente şi anume cuplarea acestora cu
glutationul şi transformarea lor în substanţe polare, netoxice. Pe baza
tuturor acestor cericetări s-a elaborat o ilustraţie a metabolizării triazinelor redată în figura 1.
In prezent nu mai încape îndoială că rezistenţa unor plante la
acţiunea triazinelor se .datoreşte, în principal, capacităţii lor de a le
metaboliza dar valoarea diferitelor căi metabolice ca mijloc de rezistentă
la acţiunea acestor substanţe este deosebită (taibelul nr. 1).
Rezultă că dezalcbi1area este caracteristică plantelor semisensibile,
conjugarea, celor rezistente, iar hidroliza porumbului şi unor cereale

Tabelul nr. I

Detoxificarea atrazinului în plante de
Planta

Porumb
- tulpina
-

diferite la acest ierbicld

Calea de Inactivare

sensibilitate
la atrazln

I

Desalchilare

I

Hldrol!ză

I

Conjugare

Rezistent
Slabă

Slabă

rădăcina

Slabă

Foarte

intensă

Foarte

intensă

Slabă

Rezistent

Sorg
-

I

sensibilitiţi

tulpina
rădăcina

Mazăre

Foarte

intensă

Medie
Medie

Absentă

Slabă

Absentă

Semi rezistentă

-

tulpina

Activă

Absentă

Slabă

-

rădăcina

Activă

Absentă

Slabă

semirezistent

Activă

Absentă

Slabă

Sensibilă

Medie

Absentă

Slabă

Sensibil

Slabă

Slabă

Slabă

Bumbac
Soia
Griu
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pamase sensibile la triazine, cum ar fi griul, secara, raigrasul şi ovăzul.
O situaţie privilegiată prezintă porumbul care, posedînd toate sisteme'le
de inactivare a triazinelor le hidrolizează, dezalchilizează şi le conjugă,
făcîndu-le inofensive.
O serie întreagă de alţi produşi chimici de tipul compuşilor fenoxiacetici au o acţiune sinergică cu cea a triazinelor prin inhtbarea glutation-tran.sferazei. Dimpotrivă, alte substanţe ca dibrom--clor.propanul, !indanul, C.D.A.A. şi mai ales dexonul sînt antagonice triazinelor. De
asemenea, orice tratament care micşorează pH-ul solului reduce abso11bţia
acestor ierbicide în plante prin sporirea fixării lor pe argile şi pe humus.
ln acelaşi sens acţionează şi gunoiul de grajd.
Efectul cel mai notabil al rezistenţei diferenţiate a plantelor la
triazine îl prezintă moc:liificarea florei de buruieni. Pe terenurile tratate se constată dispariţia în timp a buruienilor senstbile la triazine (în
primul rînd rapiţa, atît de frecventă pe terenurile agricole) iar pe locurile rămase libere în biocenoză se instalează specii rezistente Clllll ar fi
Digitaria sanguinalis şi Sorghum halepense în sudul ţării şi Rubus caesius în Cîmpia Transilvaniei (Se g ă r ce anu şi colab., 1974). In Europa
de vest, folosirea lai-:gă a unor grupe de ierbicide cu spectru de selectivitate apropiat triazinelor, derivaţi fenoxialcanoici şi derivaţii ureici, a
dus la înlocuirea cvasigenerală a buruienilor dicotiledonate cu gramineele
spontane. Acest impresionant impact suferit de natură din partea
omului i-a provocat acestuia grave probleme, deoarece gramineele sînt
în general, mult mai greu de combătut în culturi. De aici necesitatea
găsirii unor alte ierbici.de (inhibitori de germinaţie), cu acţiune specifică antigramineică (tiolcar:bamaţii, toluidine etc.).
In România, folosirea restrinsă a ierbicidelor nu a generat, pînă
în prezent, astfel de probleme dar extinderea utilizării triazinelor şi a
2,4 D, care va avea loc în ritm rapid în viitorii ani poate duce la astfe'l
de schimbări nedorite ale florei. Triazinele, în afara posibilităţii lor
demonstrate de a schimba spectrul floristic al vegetaţiei spontane, afectează profund şi calitaitea plantelor care suferă aceste tratamente.
I o nes cu, G ro u şi colab. (1972) semnalează creşterea conţinutului în
azot şi modificări calitative ale proteinei plantelor de diverse specii
dintr-o zonă poluată accidental cu triazine. Multe alte date similare justifică opinia lui B e e v e r s şi H a g e m an (1969) potrivit căreia dozele
subletale de triazine reprezintă o cale de stimulare a formării substanţelor proteice. Printre fracţiile proteice, cele care constituie cloroplaştii
sînt cele dintîi modificate în sens negativ la plantele sensibile şi în sens
poziitiv la cele rezistente. S tir ban şi V 1 ă d u ţiu (1972) semnalează
creşteri ale conţinutului de clorofilă în soia ca urmare a tratării cu ierbicidul triazinic Gesaran.
In organismele vegetale tratate cu triazine se modifică de asemenea conţinutul total de carotenoizi şi raportul dintre diferite fracţii
precum şi conţinutul în vitamine.
INFLUENŢA

TRIAZINELOR ASUPRA MICROORGANISMELOR
DIN SOL

O cerceta.re privind impactul triazinelor asupra mediului ambiant
n-ar fi completă dacă nu s-ar referi şi la acţiunea acestor substanţe
asupra microorganismelor din sol. Deoarece acestea nu smt (în cea mai
mare parte) fotosintetizante, triazinele nu au o influenţă toxică deosehttp://cimec.ro
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bită asupra lor. Pe de alrtă parte, aceste substanţe neconstituind surse
de energie accesibile microflorei nu pot contribui nici la stimularea dezvoltării ei. Efectele observate asupra numărului total de microorganisme
.din sol au fost deci de slabă intensitate. Dozele mari de triazine pot fi
totuşi toxice, cadrul nocivităţii lor variind de la sol la sol, în limite
foarte largi : de la 300 kg la hectar .(Gui 11 e ma t şi colab., 1960) La
circa 20 kg la hectar (H u 1ea, Elia de şi Ghine a, 1961). Inhibarea
produsă depăşeşte numai excepţional o lună de la tratare. Resturile buruienilor distruse de ierbicide ajută, furnizînd baza necesară, la refacerea
microflorei.
Diferitele specii de microorganisme au o sensibi'litate inegală la
triazine ceea ce ridică .problema unei eventuale modificări taxonomice
ale microfiorei oare pot fi ascunse de invariabiliitatea numărului total de
microorganisme G hi ne a (1966) studiind în dinamică microflora solurilor tratate observă că imediat după tratarea cu triazine scade în sol
proporţia de Bacillaceae în favoarea altor grupe (Pseudomonadaceae şi
Coccaceae). Sensibilitatea deosebită a Bacillaceaelor faţă de triazine (comparativ cu bacteriile nesporogene) a fost ulterior amplu confirmată.
Metilmeocaptatriazinele se comportă în linii mari analog clorotriazinelor, în timp ce metoxitriazinele pot fi toxice, ceea ce creează probleme
atît agriculturii, cît mai ales în domeniul epurării biologice a apelor
re:ziiduale unde distrug nămolul acttv care mineralizează alţi com1puşi.
Dintre grupele care compun microflora solului actinomicet€le sînt
printre cele mai tolerante la triazine în timp ce răspW1Sul populaţiei
fungice diferă foarte mult de la sol la sol (Kaiser şi colaib., 1970).
Astfel s-a observat că triazinele reduc infecţia culrt:urilor cu Sclerotium
rolf sii, stimulînd -dezvo1tarea antagoniştilor acesteia în sol şi că ciuperdle micorizice nu sînt, în general, inhtbate.
Deosebit de sensibile la triazine sînt algele, în calitatea lor de
<>rganisme fotosintetizatoare (I o nes cu şi G a v r i I ă, 1972). Kaiser
şi colab. (1970) citează date după care atrazinul ar reduce în mod substanţial numărul algelor tericole şi anume în raport de 250 : 1,5 !
Adsorbţia triazinelor la suprafaţa particolelor de sol este un fenomen legat de prezenţa grupărilor NH care formează punţi de H cu
ar-:gilele şi mai ales cu humusul. Ea are un caracter în întregime negatirv
determinînd mărirea dozelor de ierbicide aplicate şi pricinuind de<:i o
cheltuială suplimentară şi intensificare a procesului de poluare. Pornind
de la constatarea că între conţinutul solului în humus şi culoarea sa
există o legătură dill."ectă, Fa iv re (1969) a elaborat o scală de culori (ca
la pH) pe baza cărei·a 92,5% din fermierii Statelor Unite au calculat
corect doza de atrazin necesară pentru fiecare teren în parte, ceea ce a
asigurat eficienţă economică şi protecţia mediului.
Pentru înlăturarea pericolului poluării solului şi a întregului cortegiu pe care acest proces îl aduce cu sine (de la micşorarea catastrofală
a fertilităţii solului la deteriorarea calităţii produ.selor) o importanţă
deosebită o are cunoaşterea descompunerii chimice, fotochimice şi biologice a triazinelor, ca ,şi a altor pesticide de altfel. Inică din 1937 s-a arătat
că prezenţa unei microflore active este o condiţie indispensabilă a dispariţiei active a triazinelor din sol. S-au izolat din sol bacterii şi mai
ales ciuperci capabile să folosească aceste ierbicide în metabolismul
lor azotat.
Proprietăţile solului reglează interusitaitea metabolizării triazinelor.
G h i n e a şi colab. (1966) au arătat că inactivarea triazinelor este îm.1pie-
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dicată la umidităţi mai mici de lOOfo. S-au găsit relatJii foarte strlnse
aeraţia deşi se cunoaşte şi o slabă desoompunere anaerobă. De aceea

cu
în
solul tasat efectul remanent al triazine1or este mult mai îndelungat.
Har i s (1967), reluînd o ~dee mai veche, a demonstrat şi o slabă
descompunere nebiologică a triazinelor la sol precum şi o descompunere
fotochimică determinată de razele ultraviolete ; aceasta are însă o importanţă cu totul minoră, aşa cum au probat-o cercetările care au arătat că
steriJlimrea .solului prelungeşte timpul de înjumărtăţire al atrazinului de la
cîteva luni la 116 ani.
Microorganismele intervin indirect în detoxificarea triazinelor furnizînd radicalii liberi care, de fapt, realizează acest proces. Metabolismul
de care voribim joacă un rol important şi în cazul detoxificării altor
pesticide.
După K au f f man şi colab. (1965) se pot imagina 3 posibilităţi de
inactivare microbiană a triazinelor şi anume : folosirea exclusivă a
catenelor laterale, ruperea heterociolilor (după dezalchilare şi dezaminare) şi folosirea integrală a heterociclilor.
Descompunerea prin dezalchilare este preponderentă iar microorganismele cele mai active în acest fenomen sînt speciile de Aspergillusşi Penicillum frequentans ; pentru a se micşora efectul remanent al
triazinelor este necesar, în acest context, adăugarea unui material energetic suplimentar.
!erbicidele alchilate cu radicali diferiţi, aşa cum este atrazinul, se
Tabelul nr. 2
Trlazlne % descompuse dupi 18 zile
de citre diferite microorganisme
(după Voi no v Ba k al iv an o v, 1970)
Cultura bacterlanA

I

Bacillus megaterium
B. mesenterius
B. cereus
B. cereus var. mycoides
!1. agglomeratus
B. idosus
Pseudomonas fluorescens

Atrazln

44-70
36-40
58-68
40-52
40-70.
46
16-80

I

Slmazln

30-58
10-30
40-52
10-48
48-62
48
42-58

descompun mai repede decît cele simetric substituite, şi au un potenţial
poluant mai redus (tabelul nr. 2).
Cunoaşterea tuturor acestor mecanisme permite imaginarea unor
metode agrotehnice de lucrare, amendare şi îngrăşare a solului care
să favorizeze procesul natural de detoxifiicare a terenurilor şi de restabilire a fertilităţii lor.
Substanţele triazinice, folosite în doze strict necesare şi anihilate
la scurt timp după ce acţiunea lor ieI1bicidă s-a manifestat, prin stimularea proceselor biologice din sol (într-o primă etapă) şi prin alternarea
culturilor, pot avea numai o acţiune redusă asupra mediului, în
ansamblul său.
http://cimec.ro

110

L. GHINEA, AL. IONESCU

Pretutindeni însă acolo unde ele sînrt folosite, problemele integrisolului şi ale fertilităţii sale trebuie analizate cu grijă
interesul agriculturii şi al protecţiei mediului.

tăţii microflorei
.şi cu atenţie, în
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LES IMPLICATIONS DE LA PRESENCE DES TRIASINES
DANS LE MILLIEU AMBIANT
Resume
Les triasines sont des herbicides utilisees sur des grandes superficies en
Roumanie. Elles ont un effet phytosanitaire, mais ils produisent des modifications
nondesirees dans la flore spontanee, dans les cultures agricoles, dans I'evolution des
phytocenoses, et dans l'activite biochimique de microorganismes qui assurent la
fertilite du sol.
Les triasines ont une action phytotoxique sur les plantes superieurs par le
blocage de la „reaction Hill". Les especes vegetales ont une resistence differentielle
pour les triasines. II y a des especes qui transforment les triasines dans Ies
.substances nontoxique pour Ies plantes.
Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea
Primit în redacţie la 22 septembrie 1977
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Ca şi alte domenii, agricultura este considerată ca un factor potende p0luare, determinat, în principal, de folosirea tot mai frecvent<\ a
metodelor de cultură intensivă.
Poluarea în agrkultură este legată în principal de două aspecte :
în primul rînd de existenţa unor cantităţi tot mai mari de deşeuri animale concentrate în zona unităţilor zootehnice-gigant, iar în al doilea
rînd, dar nu de mai mică importanţă, de folosirea crescîndă, într-o
gamă tot mai variată, a substanţelor chimke necesare combaterii dăună
torilor şi fertilizării culturilor agricole.
In cadrul complex al relaţiei dintre fenomenul de poluare şi utilizarea substanţelor chimice în agricultură, îngrăşămintele capătă o importanţă deosebită, datori,tă suprafeţelor mari pe care ele se administrează.
In .momentul de faţă este dificil să se precizeze dacă folosirea
îngrăşămintelor reprezintă un element de apariţie obligatorie a procesului de poluare sau dacă acesta apare ocazional, datorită fie unei tehnologii necorespunzătoare aplicate plantei de cultură, fie tipului de sol
sau condiţiilor climaterice (Elia de, 1974, A 1. I o nes cu, 1974). Cu
toate acestea, cercetările din ultimul timp confirmă tot mai des ideea
după care apariţia şi frecvenţa cazurilor de intoxicare cu nitraţi este
în strînsă legă1ură cu aplicarea unor doze necorespunzătoare de îngră
şăminte, cu nerespectarea epocii lor de administrare, cu insuficienta
cun~tere a proceselor de asimilare în plantă şi cu spălarea în sol a
principalelor componente din îngrăşăminte.
Problema toxicităţii plantelor datorită conţinutului ridicat de azot
nimc este cun01SCută. Poate mai puţin cunoscut este însă faptul că excesul
de azot nitric în unele plante de cultură (cereale, plante furajere etc.) nu
are drept cauză folosirea în doze mari a îngrăşămintelor azotate ci mai
degrabă condiţii culturale neprielnice acestor plant~ (secetă, carenţă de
P şi K, folosirea neraţională a ierbicidelor etc.). La aceasta se mali
adaugă de multe ori folosirea unor soiuri cu un conţinu1 ridicat de
nitraţi impus de structura lor genetică.
Mult mai complexă şi cu implicaţii mai grave este poluarea cu
nitraţi a apelor freatice şi de suprafaţă. Dintre elementele nutritive
aplicate sub formă de îngrăşăminte, nitraţii, datori1ă solubilttăţii şi mobilităţii lor în sol, pot uşor circula fie pl'lin levigare în adîncime, fie prin
scurgerea la suprafaţă (pe terenurile în pantă)). Fenomenul este foarte
ţial
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intens în zonele cu regimuri mari de precipitaţii sau pe terenurile
irigate cu norme mari de udare.
Pierderile de azot prin levigare sint uneori foame ridicate, ele
atingînd pentru anumite culturi şi pe anumite soluri 50o;0 din îngrăşă
mîntul aplicat (Davis şi col.ah., 1969). Un studiu privind întreaga suprafaţă cultivată a Statelor Unite (A 11 ison, 1955) arată că pierderile prin
levigare au reprezentat 30o;0 ; este o cifră impresionantă, avînd în
vedere faptul că în această ţară s-au folosit 7 milioane tone de ae;ot în
1970 şi că, în momentul de faţă, această cifră este cu mult depăşită.
Implicaţiile determinate de administrarea îngrăşămintelor pe terenurile
în pantă, în ceea ce priveşte poluarea, au fost demonstrate de V ie t s
(1971). In urma cereetărilor întreprinse, autorul propune ca azotul să
nu se aplice pe solurile supuse eroziunii (de unde îngrăşămintele ajung
cu apele de scurgere în riuri şi fluvii ; aceste suprafeţe trebuie destinate păşunilor şi fîneţelor) ci numai pe terenurile plane. Iar, în acea.stă
situaţie, normele de îngrăşăminte urmează să se cakuleze în funcţie de
bilanţul azotului în sol, prin experimentare şi nu pe baza unor recomandări a11bitrare.
Studiile reeente intreprinse la I.C.C.P.T. - Fundulea (I s .fan şi
coLab., 1973), au evidenţiat levigarea intensă a azotului, uneori chiar
pînă la ad:încimea de 3 metri. Cercetările au arătat că acest fenomen
este în relaţie directă atît cu cantitatea de predpitaţie cît şi cu doza
de îngrăşămînt apl.Jicată. Observaţiile au confirmat datele obţinute de
He r a şi colab. (1972) care experimentînld cu 15N au demonstrat spă
larea azotului nitric la adîncimi foarite mari.

*
Experienţele noastre s-au desf~urat pe cernoziomul mediu levigat
de la I.C.C.P.T. - Fundulea (cu apă freatică la 10-12 m) şi pe cernoziomul de la Dor Mărunt, cu aport freatic la 3-4 metri.
S-a urmărit să se stabilească factorii care condliţionează levigarea
azotului în sol (planta de cultură, doza de îngrăşămînt, epoca de administrare., precipitaţiile şi regimul hidric), concentraţia în dinamică a nitraţilor din pinza freatică şi concentraţi.a în dinamică a nitraţilor în apele
de suprafaţă.

INFLUENŢA

PLANTEI DE CULTURA

In condiţiile aplicării judicioase a îngrăşămintelor cu azot, condiţii
care ţin seama de cantitatea de azot necesară şi epoca optimă de administrare, plantele reprezintă factorul oel mai important în reglarea cantităţii de azot nitric ce se poate leviga în sol. Cercetările întreprinse în
această direcţie converg spre concluzia că pentru combaterea poluării
solului şi a apei freatice cu nitraţi trebuie evitată, pe cit posibil, menţinerea fără culturi a terenului agricol şi că plantele prin absorbţia
azotului din sol constituie un factor important în combaterea biologică
a fenomenului de poluare a solului cu îngrăşăminte (Ro b e r t so n şi
Bently, 1971).
Pentru a pune în evidenţă rolul plantei de cultură în reglarea
procesului de levigare a nitraţilor din .sol s-a analizat pînă la adîncimea
de 3 m conţinutul în aceste .substanţe a două parcele ; una cultivată
http://cimec.ro
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cu porumb şi alta necultivată (ogor negru), ambele cu patru agrofonduri : neîngrăşat, îngrăşat (toamna cu 40 kg/ha, cu 80 kg/ha şi cu
120 kg/ha).
Analizele au fost executate la un an după aplicarea îngr~ămin
telor. Rezultatele determinărilor efectuate au arătat că, exceptînd straturile superioare, pe toată adîncimea profilului solului neîngrăşat, cultivat cu porumb, concentraţiile de nitraţi depăşesc numai rareori valoarea
de 5 ppm şi că solul păstrat ca ogor negru are cantităţi de azot nitric
cu mult mai mari (tabelul nr. 1).
Datorită, pe de o parte, nitrificării mai putemioe, iar pe de altă
parte lipsei plantelor de cultură care să consume din rezerva de azot,
Tabelul nr. 1
Infiuenţ11

plantei de culturi 11SUpr11 mlgrlrU

nlkllţllor

ogor

Adln-1

cimea,
cm

No

I

N„

din sol

Culturi porumb

I

N„

I

N„,

No

I

N"

I

N„

I

Ni•

32,0

0-10

32,5

49,3

39,1

31,6

21,9

27,6

27,3

15-30

27,5

24,3

36,8

35,1

8,0

9,4

14,5

10,B

30-45

46,4

47,8

50,1

54,6

5,2

6,2

8,1

17,4

45-60

13,6

21,4

25,4

21,3

4,5

4,8

6,7

8,0

120

8,3

14,7

14,2

25,8

3,0

4,8

4,1

8,6

150

9,3

11,8

14,9

24,6

2,6

3,3

7,3

8,3

210

12,0

13,8

16,2

21,6

4,3

5,3

5,2

8,1

240

11,7

7,8

14,4

15,6

4,2

4,6

3,8

:J,4

300

6,0

9,1

8,8

8,5

8,0

8,8

7,2

7,9

I

cantitatea de azot nitric este mult superioară pînă la adîncimea de 60 cm
(120 ppm faţă de aprox. 40 ppm cit se găseşte în stratul corespunzător
al solului cultivat cu porumb). Această diferenţă se menţine, descrescînd treptat, pînă la adîncimea de 3 metri.
In condiţiile aplicării îngrăşămintelor, deosebirea dintre solul cultilvat şi cel necultivat este mult mai mare, cu excepţia straturilor superioare (0-60 cm) ; pe restul adîncimiJi. se păstrează o proporţionalitate
a concentraţiei nitraţilor corespunzătoare dozelor aplicate, atît în solul
necultivat cit şi în oel culHvat. lncepind cu adincimea de 2,70 m se
remareă o nivelare a valorii variantelor îngrăşate.
In cazul te.renurilor necultivate, pe parcele îngrăşate cu doze diferite de azot, întîlnim în toamna următoare aplicării lor întreaga cantitate de azot încorporată. Rezultatele obţinute pun în evidenţă chiar o
cantitate mai mare de azot şi anume : 48,8, 88,1 şi 126,2 kig/ha faţă de
40, 80 şi respectiv 120 kg/ha cit s-a administrat solului. Diferenţele
obţinute în plus nu trebuie să surprindă deoarece în condiţiile ogorului
negru la fondul de azot nitric existent se cumulează treptat cantităţi
suplimentare de nitraţi proveniţi din mineralizarea substanţei ol'ganice.
Importanţa plantei de cultură în prevenireae pierderii azotului din
ingrăşăminte prin levigare rezultă foarte bine din datele obţinute în
vari.anta cultivată cu porumb. Se constată, pe ansamblul profilului, o
disparjţie a azotului nitric de 25,7, 49,3 şi 65,8 kg/ha, corespunzător
http://cimec.ro
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celor 3 dore de îngrăşăminte aplicate. Diferenţa poate fi atribuită, în
măsură, consumului plantei de cultură.
Desigur că şi specia plantei de cultură imprimă un caracter deosebit fenomenului de levigare a nitraţilor în sol şi în consecinţă a poluării
apei freatice cu aceste substanţe.
Se apreciază că pierderile de azot prin levigare sînt relativ mici
sub culturile continui şi considerabil mai mari în cazul culturilor discontinui. Roberts o n şi Ben t 1 e y (1971), afirmă, de asemenea, că
cele mai mari şanse de evitare a pierderilor prin levigare a nitraţilor
le găsim în cazul pajiştilor unde chiar în cazul unei fertilizări suipraoptimale, acest fenomen sau nu are loc sau este de mică amploare.
In cazul culturilor anuale cele mai mari pierderi de azot s-au înregistrat în monoculturi sau sub cultura de porumb în rotaţie cu alte culturi, iar oele mai mici în cazul culturilor de păioase (griu, ovăz). Faptul
este de altfel explicabil aVînd în vedere că în condiţiile aplicării de
toamnă a îngrăşămintelor, griul a putut valorifica după semănare o parte
a azotului nitric administrat ca în1grăşămint. Intr-o cultură de porumb,
la o fertilizare cu 120 kg/ha N, în recoltă s-a acumulat numai 46o;0 din
cantLtatea administrată iar 32o;0 din substanţa activă a îngr~ămintului
a fost supusă levigării, dincolo de raza de acţiune a sistemului radicular.

cea mai mare

INFLUENŢA

DOZEI ŞI EPOCII DE ADMINISTRARE
A lNGRAŞAMINTELOR ASUPRA LEVIGARII
AZOTULUI NITRIC DIN SOL

In cazul solurilor îngrăşate în toamnă sie remarcă cantităţi ceva
mai crescute în stratul de 30-105 om, migrarea nitraţilor fiind determinată, probabil, de precipitaţiile căzute în luna noiembrie a anului
1973 (49,9 mm).
In general, îngrăşămintele aplicate au rămas localizate în primii
30 de centimetri ai solului. Pe această adîncime s-a intîlnit o concentraţie mai ridicată a nitraţilor în parcelele îngrfu?ate în primăvară. Astfel,
s-au înregistrat 28,9, 39,0 şi 46,8 ppm faţă de 15,1, 20,9 şi 25,2 ppm cit
au fost evidenţiate în parcele îngrăşate în toamnă cu doze de 40, 80
şi 120 kg/ha.
1n ceea ce priveşte influenţa dozelor de îngr~ămînt aplicate asupra
spălării nitraţilor s-a constatat că ea nu afectează decît stratul de 0-30
cm în care s-a găsit o cantitate de nitraţi relativ prO'porţională cu doza
aplicată. Importanţa regimului de precipitaţii, bogat în cursul iernii, în
procesul spălării nitraţilor în sol, în funcţie de doza de ingrăişămint a
rezultat concludent în experimentările noastre. S-a remarcat o migrare
masivă a nitraţilor din îngrăşămînt (comparativ cu solul neîngrăşat) chiar
pînă la adincimea de 3 metri, cu un maximum de acumulare cuprins
între 1 şi 2 metri. S-a remarcat, de asemenea, de,pendenţa creşterii
concentraţiei de nitraţi în adîncime, în funcţie de cantitatea de ingrăşă
mînt aplicată -~fig. 1).
Aprecieri mai apropiate de realitate asupra piertlerilor de azot prin
levigarea îngrăşămmtelor, au rezultat din analizele de sol din cadrul
C.A.P. Dor Mărunt pe ale cărei terenuri apa freatică se găseşte la o
adîncime de 2-4 metri. A existat astfel posibilitatea sondării solului şi
deci a determinării nitraţilor pînă la această adîncime.
http://cimec.ro
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Fenomenul de levigare a nitraţilor,
de irigare

funcţie

INFLUENŢA PRECIPITAŢIILOR ASUPRA
NITRAŢILOR IN SOL

Avînd în vedere marea mobilitate a acestor

de regimul

LEVIGARII

substanţe,

regimul de

precipitaţii constituie factorul esenţial care condiţionează amploarea
migrărilor în profunzime. El este cu atît mai important pentru condiţiile
ţării noastre în care predpitaţiile nu sînt uniform distribuite şi unde
există, din acest motiv, pericolul unor pierderi masive prin levigare a

nitraţilor, cu precădere în cursul iernii cînd căderile de ploaie şi zăpadă
sînt foarte abundente.
Linse r (1966) pe baza unor studii efectuate timp de 15 ani a
ajuns la concluzia că migrarea nitraţilor în sol este proporţională cu
cantitatea de precipitaţii şi că la aceeaşi cantitate de apă levigarea este
mai intensă în perioada de iarnă. Pierderile de azot au fost de 1-4 kg/ha
în jumătatea de an cu vară şi de 11,46 kg/ha în jumătatea de an cu
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iarnă. G a d e t şi S o u b i e s (1966) au găsit în Franţa că pentru fiecare
2,9 man precipitaţii infiltrate în timpul iernii azotul nitric coboară în
sol cu 1 cm.
La concluzii similare au ajuns şi unele cercetări efectuate la noi
în ţară (I s fan şi col.ah., 1973). S-a arătat că în anul 1971, cu 438 mm
precipitaţii căzute în toamnă (din octombrie pînă în mai) cu 107 mm
peste normala zonei în această perioadă - cantitatea de azot nitric pe
adîncimea 0-60 cm a fost redusă (10-15 ppm), cea mai mare cantitate
fiind levigată în zona 60-130 cm, unde conţinutul a variat între 20
şi 40 pprn.
De aceea, în ultimii ani, se recomandă tot mai intens (în special
pentru culturile de toanmă) aplicarea fracţionată a îngrăşămintelor.
Influenţa precipitaţiilor asupra spălării nitraţilor a putut fi urmă
rită şi pe un sol cu nivelul apei freatice mai ridic.a.te. Pe terenurile
C.A:P. din Dor Mărunt s-a urmărit la patru nivele de adincirne a apei
freatice (4,75 m, 4,50 m, 3,60 m şi 2,20 m) intensitatea levigării în solul
îngrăş.at cu patru doze de azot : 92, 138, 184 şi 230 kg/ha administrat
culturii de porumb sub formă de uree, în primăvară. Analizele privind
concentraţia nitraţilor în sol s-au efootuat lunar, incepînd de la data
aplicării îngrăşămintelor. Experimentările de la începutul lunii iunie au
premers cu cîteva zile prec~pitaţiile bogate (peste 50 mm) căzute în a
doua jumătate a acestei luni. După 7 zile de la căderea acestor precipitaţii s-a efectuat o nouă analiză, în scopul stabilirii rolului apei în prooesul levigării nitraţilor.
Cu această ocazie a fost stabilită o proporţionalitate directă a levigării nitraţilor în profunzime la aceeaşi cantitate de precipitaţii cu doza
de îngrăşărnînt aplicată. Din tabelul nr. 2 rezultă că în cazul păstrării
Tabelul 2

Cantitatea de N0 3 (kg/ba) spilatli sub 180 cm, funcţie de
nlvehll apel freatice şi de doza de îngrăşimînt
Nivel de
Adinei mea
apel freatice, m

92

I

[ngrAşare,

13M

I

184

kg/ha

I

230

Media
pe nivel
de apA
freatlcâ

3,60

29,6

128,4

72,9

20,7

52,8
31,()

81,1

4,75

a1;7

127,9

65,4

4,50

26,5

37,7

56,4

96,7

54,3

2,50

38,3

52,l

74,9

115,2

70,1

73,5

117,0

-Media pe nivele
de îngrăşăminte

28,8

-

43,<l

--

unei rate constante a cantităţii de îngrăşămînt aplicat, posibilităţile de
levigare a nitraţilor sînt cu atit mai mari cu cit doza de îngrăşărnînt
creşte. Astfel, un prim aport de 46 kg/ha N detennină levigarea a
14,6 kg azot; un aport suplimentar de 46 kg, determină creşterea concentraţiei acestora de 30,1 kg.
Dacă nu totdeauna condiţiile naturale de mediu pot evidenţia procesul de levigare a nitraţilor în sol, culturile irigate sînt cazuri concludente de urmărire controlată a acestui fenomen. Experienţele noastre
au cuprins şi variante în care s-a urmărit rolul normelor de irigare
în levigarea nitriţilor (fig. 2).
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CONCENTRAŢIA

IN DINAMICA A NITRAŢILOR
IN PINZA FREATICA

Levigarea nitraţilor în sol, datorită şi influenţată de cauzele ară
tate mai sus, este un proces cu implicaţii practice negative care se
manifestă în două direcţii principale : în .primul rlnd, prin scăderea
eficienţei economice a îngrăşămintelor (o fertilizare optimă urmînd a fi
asigurată cu o cantitate mai mare decît cea normală), iar în al doilea
rlnd - dar, desigur, de importanţă majoră - prin potenţialul de poluare
a mediului înconjurător, în speţă a apelor de suprafaţă şi freatice. Consecinţele unor astfel de fenomene sînt cunoscute, iar preocupările pentru
combaterea lor antrenează, pe măsura trecerii timpului, tot mai mulţi
cercetători.
Există încă multe controverse
nitraţi acceptabilă în apă. Norma

în ceea ce priveşte concentraţia de
W.H.O. a fost considerată pînă de
curînd egală cu 10 ppm. Datorită însă industrializării puternice folosirii
de îngrăşăminte azotate în cantităţi tot mai mari şi dezvoltării intense
a zootehniei în majoritatea cazurilor această limită este depăşită. De
aceea, în foarte multe ţări cu agricultura dezvoltată şi industrializare
puternică ea a fost ridicată la 23 ppm. In Statele Unite limita admisă
de Serviciul Sănătăţii Publice este de 45 ppm N03N.
La noi în ţară condiţiile de calitate admise pentru apa potabilă
distribuită prin reţea de conducte sau din surse locale fără reţea de
distribuţie, în ceea ce priveşte conţinutul de nitraţi, sînt stabilite la
13 mg/l, în cazuri excepţionale această limită putînd fi şi de 30 mg/l.
Tabelul nT. 3

Dinamica azotului nitric (mg/ I nHraţi) în fintînlle de pe
teritoriul l.C.C.P.T. - Fundulea
Data
recoltArll

Numărul

I

1

I

2

I

3

I

4

I

1

I

8

I

Med1a

37,9

41,6

69,7

72,0

31,6

33,5

42,6

32,3

53,2

68,6

40,2

27,B

37,9

16,4

29,7

64,5

55,4

36,5

32,6

38,7

13,8

30,5

62,5

60,2

30,5

34,l

37,6

15,7

32,6

50,2

49,:!

38,7

28,8

33,9

16,2

29,8

57,5

45,7

29,9

34,1

29,8

33,4

29~5

~4,8

37,5

18,7

20.II

36,5

38,5

10.IIJ

33,4

36,2

1.IV

36,4

40,2

20.IV

30,2

32,9

20.1.1974

6

44,8

32,5

5.II

I

60,0

20,0

35,0

5

71,2

30,0

12.XII.1973

I

flntlnll

41,4

8.V.

31,0

27,4

13,1

27,6

51,3

42,7

31,5

30.3
33,4

25.V.

23,5

26,8

14,2

24,5

39,7

42,6

41,2

27,8

30,0

15.VI

20,7

25,7

14,2

22,7

40,5

22,7

29,7

25,4

25,2

9.VII

21,5

19,8

13,8

24,2

27,5

18,7

30,0

20,7

23,3

25.Vll

19,7

20,2

14,2

20,6

16,6

20,l

17,5

23,4

21,6

10.VIII

16,8

19,7

9,7

14,3

20,l

17,5

20,8

30,l

18,6

32,2

l.IX

17,2

13,8

10,2

19,l

15,7

18,6

22,4

14,5

16,4

15.IX

12,6

9,9

13,1

13,6

16,4

14,5

16,5

17,8

14,3

l.X

10,3

12,5

12,7

14,1

11,5

11,5

14,3

15,6

13,2

Media

24,9

25,9

15,4

25,6

41,8

38,8

29,8

27,6
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In scopul studierii dinamicii cone€ntraţii de nitraţi în apa freatică
s-au făcut determinări în probe ridicate dintr-un număr de opt imtîni
limitrofe cîmpurilor experimentale şi de prod~ţie ale l.C.C.P.T. Fundulea (tabelul nr. 3).
Analizele privind concentraţia nitraţilor în apa fîntînilor au arătat
că începînd cu data de 12 decembrie se înregistrează o descreştere continuă a cantităţii de nitraţi din apă, aceasta atingffnd un minimum în
luna octombrie.
Faţă de normele în vigoare ale legislaţiei ţării noastre, limitele
privind concentraţia de nitraţi din apele analizate se situează, de regulă,
pînă în luna mai, peste plafonul admis.
VARIAŢIA CONŢINUTULUI DE NITRAŢI
DE SUPRAFAŢA

IN APELE

Conţinutul

de nitraţi s-a urmărit cu precădere în apele laculUi
acest lac este situat la N-E de satul Fundulea, are o lungime
de circa 2 km şi o lăţime care atinge uneori 250 de metri. Calitatea
apelor sale constituie obiectul unor cercetări iniţiate în 1971 şi care s-au
referit la conţinutul total de săruri, la conţinutul de S1Ubstanţă OT'ganică,
la raportul dintre diferiţi cationi, la valoarea S.A.R. şi, în general, la
toţi indicii care pot caracteriza o apă bună de utilizat în irigaţii. Incepînă în luna ianuarie 1974 s-a urmărit şi conţinutul de amoniac şi de
azot nitric în probe de apă care s-au colectat bilunar, de la o adîncime de 30-50 cm.
Toate cercetările menţionate mai sus au arătat că indicii calitativi
ai apei diferă în foar:te rnică măsură la diferite adîncimi, J\/Iostiştea fiind
un lac cu o foarte bună cireulaţie, atît pe orizontală cit şi pe verticală
(ceea ce, evident, asigură omogenizarea concentraţiei tuturor suootanţelor existente aici).
Una din constatările obţinute în aceste analize, de mare importanţă pentru studiul prezent, este că de regulă - cantitatea de azot
amoniacal poate fi considerată insignifiantă în raport cu cantitatea de
azot nitric. In ceea ce priveşte cantitatea de azotaţi s-au remarcat, de
asemenea, cantităţile lor reduse tot tirnpul anului.
Pe baza acestor d:ate s-a putut aprecia că apa lacului Mostiştea
corespunde indicilor de calitate ceruţi, limita concentraţiilor de nitraţi
existente încad.rîndu-se în normele admise pentru astfel de ape (de
regulă, valorile nu depăşesc 20 mg/l, variaţiile fiind cuprinse între 4
şi 25,8 mg nitraţi la litru).
Mostiştea;

CONCLUZII
1. Posibilităţile obţinerii certe a unor relaţii între îngrăşăminte
fenomenul de poluare sînt condiţionate de folosirea, în astfel de cercetări, a îngrăşămintelor marcate (15N).
2. Se poate coru;idera că poluarea apelor subterane (freatice) se
realizează, în cea mai mare parte, prin levigarea nitraţilor în sol. Poluarea apelor de suprafaţă este, în primul rînd, o consecinţă a scurgerilor
de pe suprafaţa solului a îngrăşămintelor.

şi
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3. Poluarea apelor subterane prin levigarea nitraţilor este condide unnătorii factori : planta de cultură, natura îngrăşămîntului
aplicat, doza şi epoca de administrare a îngrăşămintelor. Toţi aceşti
factori acţionează în interdependenţă cu cantitatea de precipitaţii căzută.
4. Levigarea nitraţilor în sol este mult mai intensă în terenul
necultivat, comparativ cu cel cultivat. Principala concluzie ce se desprinde din acest aspect este evitarea, pe cit posibil, a ogorului negru.
In eventualitatea unei astfel de situaţii, în nici un caz nu este recomandată aplicarea îngrăşămintelor.
5. Regimul de umiditate - fie precipitaţii, fie irigaţii - este factorul cel mai important care condiţionează amploarea nitraţilor în profunzime. Solurile irigate au oferit, în condiţiile anului 1974, posibilităţi
optime de studiere a fenomenului levigării nitraţilor. Au fost stabilite
relaţii precise între norma de irigare (respectiv cantitatea de apă administrată) şi cantitatea de îngră.şămînt cu azot levigată.
6. Posilbilităţile de levigare a nitraţilor sînt cu atît mai mari cu
cît doza de îngrăşărnînt creşte.
7. Concentraţia nitraţilor în apele freatice înregistrează o descreş
tere progresivă începînd din cursul lunilor de iarnă spre sfîrşitul perioadei de vegetaţie.
8. Faţă de normele în vigoare, limitele privind concentraţiile de
nitraţi din apa freatică se situează, de regulă, peste plafonul admis
(începînd cu luna mai).
9. In condiţiile unor soluri cu pînza freatică mai la suprafaţă (2--4
metri) au fost stabilite relaţii precise între cantitatea de precipitaţii
căzută şi concentraţia în nitraţi a apelor freatice.
10. Analizele de nitraţi efectuate în dinamică, în apa lacului Mostiştea, au arătat concentraţii normale, care nu depăşesc normele admise.
ţionată
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LA POLLUTION DES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES
AVEC DES NITRATES
Resume
L'agriculture est consideree aujourd'hui comme un facteur polluant potentiel
determine speclalement par l'utilisation de plus en plus frequente des methades
d'une production agricole intensive.
Dans le cadre complexe des relations entre le phenornene de pollution et
l'utilisation des substances chimiques dans l'agriculture, Ies engrais ont une importance accrue, vue Ies grandes surfaces ou elles sont administrees.
Sur la base des experiences effectuees on peut considere que la pollution des
eaux de surface est premierement la consequence des lavages des engrais sur la
superficie du sol, tandis que la pollution des eaux souterraines se realise dans la
plus part des cas par la legivation des nitrats dans le sol.
Institutul de cercetări pentru cereale
Primită în redacţie la 14 iulie 1977
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plante tehnice Fundulea

ABUNDENŢA ŞI DISTRIBUŢIA

PE VERTICALA
A LUMBRICIDELOR DIN LITIERA ŞI HUMUSUL
UNOR TIPURI DE PADURE DIN MASIVUL BUCEGI
I. SIMEANU

Existenţa

unor studii relativ puţine, mai ales asupra particularistructurale şi dinamice corespunzătoare anurnitar tipuri de soluri,
ne-au condus la efectuarea unui studiu ecologic complex asupra faunei
de lumbricide din Masi,vul Bucegi, studiu ce s-a efectuat în decursul
anilor 1970-1971.
In prezenta lucrare sînt redate aspecte legate de abundenţa şi distribuţia pe verticală, urmărite în 3 staţii ce diferă între ele prin altitudine, tip de sol şi de vegetaţie.

tăţilor

METODA

ŞI

TEHNICA DE LUCRU

ln fiecare din cele 3 staţii au fost delimitate suprafeţe de cite
2 500 mp, din care s-au ridicat cite 6 relevee de 25/25 cm lunar, „random". Din staţia 1 - Făgetum-Allium ursinum au fost ridicate, în total,
42 relevee în anul 1970 şi 42 în 1971 ; din staţia 2 - Piceetum-OxalisSoldanella au fost ridicate 36 relevee în 1970 şi 30 în 1971, iar din staţi.a
3 - Pinetum-mugi-carpaticum au fost ridicate, în total, 36 relevee în
1970 şi 30 în 1971.
Releveele au fost surnî.mpărţite pe nivele de adîncime, după cum
urmează:

L = stratul de litieră ;
HL =stratul de humus de litieră;
H ~stratul de humoo de sol.
Toate aceste nivele prezintă grosimi variabile, atît în cadrul
acelui~i biotop cit şi de la un biotop la altul. Materialul faunistic din
cele 3 nivele a fost triat pe loc, prin metoda directă.

DESCRIEREA

STAŢIILOR

Staţia 1. Făgetum-Allium ursinum este situată la 1 200 m altitudine şi are expoziţie nordică. Litiera prezintă o acoperire de 1000/o şi
are o grosime cuprinsă intre 0,5 şi 2,5 cm, humusul de litieră are o
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grosime de 0,5-1,5 cm, iar humusul de sol de 3-8,5 cm. Vegetaţia
este formată din Fagus sylvatica, iar cea ieI'lboasă din Allium
ursinum, Dentaria glandulosa, Dentaria bulbifera, Mercurialis perennis,
Poligonatum verticilatum etc. Solul este brun de pădure montan şi
prezintă valori ale pH-ului mai mari de 6.
Staţia 2. Piceetum-Oxalis-Soldanella este situată la 1 630 m altitudine, versant puternic înclinat, exipoziţie vestică. Litiera este formată
din ace de molid, parţial mărunţite, avind o grosime de 0,5-1 cm.
Humusul de litieră prezintă o grosime de 1,5-2,5 cm, iar humUsul de
sol de 2,5-5 cm. Vegetaţia lemnoasă este reprezentată de Picea excelsa,
cu o consistenţă plină, iar cea ierboasă de Oxalis acetosella, Soldanella
hungarica, Campanula abietina, Pirola uniflora, Saxifraga cuneifolia,
Homogyne alpina etc. Solul este brun-gălbui acid montan şi are pH-ul
mai mare de 4.
Staţia 3. Pi netum-mugi carpaticum este situa.tă la 2 OOO m, versant
puţin înclinat, e:xpoziţie sudkă. Litiera prezintă o grosime de 0,5-1,5
cm. humusul de litieră de 1-3 cm, iar humusul de sol de 1,5-4 cm.
lemnoasă
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Fig. 1 - Distribuţia pe verticală a speciei Dendrobaena alpina in anii 1970 şi 1971 în staţiile I-III.
Vegetaţia lemnoasă

este formată din Pinus mugo, iar cea ierboasă clin
Vaccinium myrtillus, Soldanella hungarica, Homogyne alpina, Oxalis
acetosella ett. Solul caracteristic este podzolul brun şi are pH-ul cuprins
între 3,9 şi 4,1.
ASPECTE FAUNISTETICE ALE

STAŢIILOR

CERCETATE

Fauna de Jumbricide din cele 3 staţii este reprezentată de 5 g€nuri
şi anume : Dendrobaena alpina (Rosa), Dendrobaena octaedra
(Savigny), Dendrobaena byblica (Rosa), Dendrobaena rubida (Savigny),
Allolobophora rosea (Savigny), Octolasium lacteum (Orley), EisetLia submontana (Vejdovsky) şi Lumbricus rubellus (Hoffmeister).
şi
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PE VERTICALA

Abundenţa şi distribuţia pe verticală la speciile de lumbricide din·
cele 3 staţii cercetate din Masivul Bucegi prezintă anumite caracteristici
legate atît de biologia lor cit şi de condiţiile ecologice staţionale.
Tabelul nr. 1 şi figurile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 prezintă abundenţa
numerică şi relativă, pe staţii, ani şi nivele de adincime, pentru fiecare
din speciile de lumbrici.de întîlnite.
Din analiza tabelului nr. 1 şi a figurii nr. 1 se constată că Dendro1171

1970.

Abunclonta reloliYo'I
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Dondrobffna octoedro
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......._..,..
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- &I -

Abunoenya

relalivă

·„~r-" .~P:
-21 -

Q!ndro-no oei-ro
Bru,...go'llbul acid rnan1on

- ll -

Distribuţia pe verticală a spec1e1 Dendrobaena
octaedra în anii 1970 şi 1971 în staţiile I şi III.

Fig. 2 -
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-n-·
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Fig. 3 -

pădure

montan

Distribuţia

pe verticală a speciei Dendrobaena
byblica in anii 1970 şi 1971 in staţia I.
1971

1970

Al 1olobophoro ros.a
Brun ci• pddufl montan

Fig. 4 -

pe verticală a speciei Allolobophora rosea
în anii 1970 şi 1971 in staţia I.

Distribuţia

baena alpina este singura specie comună tuturor staţiilor şi ea a fost
la toate nivelele de adîncime, atît în anul 1970 cît şi în 1971.
Comparativ, între cele 3 staţii, abundenţa numerică cea mai mare a
fost înregistrată în staţia 2, în ambii ani de cercetare, iar cea mai mică
găsită
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în staţia 3 în anul 1970. Valenţa ecologiică mare a aoestei specii a permis
dezvoltarea acesteia în toate staţiile, condiţiile de trai încadrlndu-5e în
limitele de toleranţă ale speciei.
Distribuţia pe verticală a speciei D. alpina prezintă aceleaşi caracteristici în toate staţiile, valorile abundenţei crescind de la nivelul litie1970

Octola1ium lact1um
B'un C11 Pidur1 tnH1ton

Fig. 5 -

Distribuţia

pe verticală a speciei Octolasium lacteum
în anii 1970 şi 1971 în staţia I.
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Eis1nia submontana
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Distribuţia

pe verticală a speciei Eisenia submontana
în anii 1970 şi 1971 în staţia I.

re la cel al humusului de litieră, unde ating un maxim, după care scad
la nivelul humusului de sol. O singură deosebire se evidenţiază şi anume
aceea că în timp ce în staţia 1, abundenţa cea mai mică se înregistrează
la nivelul humU8ului de sol, în staţiile 2 şi 3 valoare.a cea mai mică a
fost găsită la nivelul litierei, în ambii ani de recoltare a probelor.
Specia Dendro baena octaedra (tabelul nr. 1 şi figura 2) a fost prezentă numai în staţiile 1 şi 2, unde pH-ul solului prezintă valori mai
mari de 4, ceea ce înseamnă că se încadrează în limitele sale de toleranţă (4-6,4).
Distribuţia pe verticală a acestei specii este diferită de cea a
.speciei D. alpina, în sensul că ea este o specie de suprafaţă, fapt ce a
făcut ca să o întîlnirn în număr foarte mare la nivelul litierei şi al humusului de litieră, şi în număr foarte mic în humusul de sol, excepţie
făcînd staţia 1 în 1971. Prezenţa ei în apropierea suprafeţei solului face
<:a ea să se hrănească cu litieră parţial sau deloc descompusă.
Dendrobaena byblica (tabelul nr. 1 şi figura 3), specie întîlnită
numai în staţia 1, a fost prezentă Ia toate nivelele de .adîncime, în număr
mai mare în humusul de sol şi în număr mult mai mic la nivelul
litierei, hrănindu-se cu frunze parţial descompuse şi cu resturi organice
existente în imediata apropiere a suprafeţei solului.
Specia Allolobophora rosea a fost găsită numai în staţia 1 unde
valorile pH-ului fiind mai mari de 6 nu au depă";Jit limitele de toleranţă
ale speciei. Ea a fost prezentă la toate nivelele de adîncime, abundenţa
.sa crescînd de la nivelul litierei la cel al humusului de sol unde se
http://cimec.ro

Tabelul nr. 1

Abunden$a

şi

I

staţia

Specia

1870

'

numAr

1
Dendrobaena alpina

Dendrobaena octaedra

L
HL
H
L
HL

H
Dendrobaena byblica

L
HL
H

Dendrobaena rubida

Allolobophora rosea

Octolasium lacteum

Etsenia submontana

Lumbricus rubellus

L
HL
H
L
HL
H
L
HL
H
L
HL
H
L

HL
H
L

Totalul pe nivele

HL
H

Total general

I relevee

9
14
7

1,14
1,78
0,89

42
35
9

dlsiribu$1a specUlor de lambriclde
Staţia

1
1871

numAr

Irelevee

1870

număr

I relevee

I

3

Staţia

1871

număr

I relevee

1970

număr

1,2
1,48
0,93

12
133
58

5,09
56,36
24,58

17
106
30

10,17
63,46
17,97

5,35
4,46
1,15

9
11
7
12
27
22

4,61
3,61
2,94

10
10
1

4,23
4,24
0,42

5
6

3,00
3,6
1,2

-

-

1
13
3

0,13
1,65
0,38

5
11
12

0,67
1,47
1,61

-

-

-

-

-

-

-3

-

3
2

0,4
0,27

-

0,85
0,42

1
-

-

-

1

0,39
0,13

5
22
144

0,64
2,8
18,3

11
158
279

1,4
20,08
35,49

10
12
4

-

2
69

-

0,27

2
1

-

-

9,25

-

17
105
400

2,28
14,08
53,64

-

1,28
1,52
0,52

6
12
8

0,81
1,61
1,07

2

0,26

2
4

2

0,26

-

0,27
0,53

-

80
257
449

10,2
32,68
57,12

54
174
518

7,24
23,32
69,44

-

786

-

100

746

6
3

-

2,54
1,27

-.
-

-

--

-

-

100

-

22
151
63
236
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9,32
63,99
26,69
100

~

-

0,6
-

--

-

-

-

-

-

-

22

113
32

167

-·

-

13,17
67,66
19,17
100

12

I relevee

12

6

-

-

-

--

19il

numAr
1
35

-

-

-

-

-

I

10
60
30

-

-

3

-

--

4

I relevee
2,5
87,5
10

~
c::
:z
~
~
>

-

~

--

~

--

-

;n

-

-

-

-

---

t:I

~lil

>
~

~

>
~

>
t"'

-

--

s:III

2,5
87,5
10

:o

2

10

12
6

60
30

1
35
4

20

100

40

-

100

c::

~

~
...
~
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înregistrează valorile maxime. Prezenţa sa în număr mare la nivelul
humusului de sol se datorează cantităţii mari de resturi organice existente în acest strat (fig. 4).
Octolasium lacteum (tabelul nr. 1 şi figura 5), specia cu abundenţa cea mai mare dintre toate lumbricidele găsite de noi, preferi
solurile cu un pH slab acid şi aşezat pe calcare, fapt ce a determinat
prezenţa ei numai în staţia 1. Pe verticală ea a fost pusă în evidenţă
la toate nirvelele de adîncime, abundenţa sa maximă fiind înregistrată
la nivelul humusului de sol.
Eisenia submontana, specie tipică de suiprafaţă, a fost prezentă
numai în staţia 1, atit în anul 1970 oit şi în 1971. Distribuţia sa pe
verticală păstrează aceeaşi tendinţă în cei doi ani şi anume abundenţa
creşte de la nivelul litierei la cel al humusului de litieră, unde atinge
valoarea maximă, după care urmează o scădere la nivelul humusului de
.sol (tabelul nr. 1 şi figura 6). Singura deosebire este aoeea că în timp ce
în anul 1970 numărul cel mai mic de indivizi s-a înregistrat la
nivelul humusului de sol, IÎil 1971 acesta a fost găsit in litieră.
Speciile
Dendrobaena
1170

.Uj~-' .~
-716-

rubida şi Lumbricus rubellus au fost întîlnite sporadic
şi

-7'6-

Lurnbricid1-ro..!.!L
Brun d9 p8dur• fl'IQl'llan

-20-

Lumbrl(ld• 121Sll.
Podzol brun

-40-

Fig. 7 - Distribuţia pe verticală a totalului
de lumbricide în anii 1970 şi 1971 în staţiile
I-III.

din datele noastre nu se
pot trage concluzii privitoare
la distr~buţira lor pe nivele de
adîncime (tabelul nr. 1).
In ceea ce .priveşte distribuţia pe verticală a totalului de lumbricide (ta'belul nr.
1 şi figura 7) se observă că
în timp ce în staţia 1 abundenţa creşte de l:a nivelul litierei la cel al humusului de
sol, în staţiile 2 şi 3 abundenţa creşte de la nivelul litierei la nivelul humusului de
litieră după care scade la cel
al humusului de sol, unde
se înregistrează totuşi valori
mai mari d-ecît în litieră.

CONCLUZII
Din cercetările întreprinse de noi în cele 3 staţii din Masivul
Bucegi, asupra faunei de lumbricide, se desprind următoarele concluzii :
1. Din cele 5 genuri şi 8 specii întîlnite în staţiile ceocetate, comună
tuturor este doar specia Dendrobaena alpina.
2. Staţia cu numărul cel mai mare de specii recoltate a fost staţia 1
şi anume 8 specii, iar cea cu numărul cel .mai mic a fost staţia 3, o
singură specie.
3. Aibundenţa cea mai mare dintre toate speciile a înregistrat-o
specia Octolasium lac teum.
4. Specia Dendrobaena alpina prezintă în toate staţiile o distribuţie
pe verticală asemănătoare, în sensul că abundenţa creşte de la nivelul
litierei la cel al humusului de litieră scăzind apoi în humusul de sol.
http://cimec.ro
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5. Speciile Dendrobaena octaedra şi Eisenia submontana au fost
mai abundente în litieră şi humusul de litieră. Ele sînt specii de suprafaţă şi se hrănesc cu frunze parţial sau deloc descompuse.
6. Speciile Allolobophora rosea şi Octolasium lacteum au avut
abundenţa cea mai mare în humusul de sol. Ele sint specii de admcime,
hrănindu-se cu detritus organic.
7. Dendrobaena rubida şi Lumbricus rubellus au fost întilnite în
număr foarte mic în staţia 1 şi 2.
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ABUNDANCE AND VERTICAL DISTRIBUTION OF LUMBRICIDAE
FROM THE LITTER AND THE HUMUS OF THE TIPES FOREST
IN THE BUCEGI MASSIF
Summary
According to our investigations in the three research stations in the Bucegi
massif on the lumbricidae fauna, we conclude the following :
1. Out of the 5 genera and 8 species met in the investigated stations, the
<>nly mutual species is Dendrobaena alpina.
2. The station with the greatest number of species collected was the
station 1, namely 8 species, and the station with the least number of species was
the station 3, namely one species.
3. The species Octolasium lacteum had the species greatest abundance.
4. The species Dendrobaena alpina presents a similar vertical distribution in
all the stations, that is the abundance grows from the litter level to the Jitter
humus, decreasing in the soii humus.
5. The species Dendrobaena octaedra and Eisenia submontana were more
abundant in litter and litter humus. They are surface species and feed on leaves
partially or totally decayed.
6. The species Allolobophora rosea and Octolasium lacteum had the largest
abundance in the soillhumus. They are depth species feeding on detritus organic.
7. Dendrobaena rubida and Lumbricus rubellus were met in a reduced
number in the stations 1 and 2.
Institutul de ştiinţe biologice Bucureşti
Primit în redacţie la 28 martie 1977
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CONTBIBUŢD LA CUNOAŞTEREA ORIBATIDELOR
(ACARI, ORIBATEI) DINTR-O PADURE DE FAG
DIN ZONA MUNŢILOR COZIEI
OBOMULU CONSTANTIN

Cercetările noastre asupra oribatidelor s-au efectuat în cadrul unui
studiu mai a:mplu coordonat de Institutul de cercetări şi amenajări silvice avînd ca obiectiv principal îmbunătăţirea condiţiilor staţionale şi
ridicarea productivităţii arboretelor de fag.
Arboretul cercetat este de tip Făget de deal cu Vaccinium myrtillus şi cu porţiuni aparţinînd subasociaţiilor de Bruckentalia spiculifolia
şi Luzula luzuloides, fiind situat pe versantul stîng al pîrîului Păuşa
(zona Munţii Coziei), cu o e:icpozitie nordică şi o altitudine de cca 700 m
(înclinarea :pantei este de 35--45 ).
Datorită pantei şi core>namentului larg, stratul de litieră se prezintă discontinuu, cu grosimi variind între 1,5 şi 7 cm. Solul aparţine
tipului brun-acid podzolic şi brun-acid gălbui în porţiunile cu Luzula
şi graminee ; este format de şisturi cristaline în special micaşisturi, sl.ah
structurat, bogat în humus, cu acumulări de humus brut în porţiunile
cu Vaccinium, şi cu modder în cele cu Luzula şi graminee.
Staţiunea se încadrează într-un climat cu un regim termic care
înregistrează :medii anuale cuprinse între 8 şi 10°C, cea din ianuarie
fiind de -2 pînă la -4°C, iar cea din iulie de 20-21°C. Precipitaţiile
anuale variază între limite apropiate (600-700 mm) avînd două maxime
pluviometrice (mai-iunie şi octombrie-noiembrie).

MATERIAL

ŞI

METODA DE LUCRU

Pentru colectarea oribatidelor din litieră şi .s<>l s-au efectuat relevee
faunistice cu o suprafaţă de 20 cm. 2• Fiecare releveu a constat din trei
probe pe următoarele nivele de adincime : litieră (atunci cînd a existat)~
sol la adîncimea 0-3 cm (S 1), sol da adîncimea 3-6 cm (S 2). Sezonal
s-au efectuat 14 relevee faunistice, în lunile aprilie, iunie, septembrie
(în total 42 relevee).
Din probele de litieră şi sol ori·batidele au iost extrase cu ajutorul
unui aparat Tullgren-Berlese la temperatura camerei, microfauna fiind
colectată în alcool de 75°. După triere.a la binocular oribatidele au fost
clarificate în acid lactic 800/o şi examinate la microscop pentru identificare. Au fost determinate numai organismele adulte.
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In continuare se dă lista speciilor de oribatide găsite în zona cercea fiecărei specii. Prin iniţiale se

tată, pre<:um şi abundenţa numerică
indică stratul :

=litieră;

L
S1

=

S2

=

sol 0-3 cm ;
3-6 cm.
Familia Phthiracaridae Perty 1841

I. Steganacarus strtculus C. L. Koch 1835
2. S. pulcherrtmus Berlese 1887
3. S. carinatus C. L. Koch 1841
4. Phthtracarus jacott Feider et Suciu
5. Ph. globosus C. L. Koch 1841
6. Ph. anonymum Grandj. 1933
7. Ph. ptger Scopoli 1763

L

St

s~

o

24

1
4

1
5

li
2

2

o

2

5

o

o
o

4
1

o
o
o

9

12

18

o

2

o

o

o

2

o
o

o

l

o

4

()

o
o

Familia Oribotritiidae Grandjean 1954
8. Oribotritia berleset Michael 1898

Familia Euphthiracaridae Jacot 1930
9. Euphthiracarus intermedius

Feider et Suciu 1957
10. E. monodactylis Willmann 1919
11. Microtritta minima Berlese 1904 •

1

Familia Brachychthoniidae Balogh 1943
12. Brachychthontus berlesei Will. 1928

Familia Atopochthoniidae Grandj. 1948
13. Atopochthonius arttodactylus Grandj. 1948 •

Familia Nothridae Berlese 1896
14. Nothrus palustrts C. L. Koch, 1849
15. N. pratensts Sellnick 1928

o

Familia Camisiidae Oudemans 1900
16. Camtsta horrida Hermann 1804

Familia Hermanniidae Sellnick 1928
17. Hermannta gibba C. L. Koch 1840

o

o

Familia Hermanniellidae Grandjean 1934
18. Hermanniella granulata Nic. 1855

o

2

o

3

e

o

o

6

o

Familia Liodidae Grandjean 1954
19. Platyliodes scaliger C. L. Koch 1840

Familia Belbidae Willmann 1931
20. Belba verttcilltpes Nicolet 1855

Familia Ctenobelbidae Grandjean 1965
21. Ctenobelba pilosella Jeleva 1962

Familia Zetorchestidae Mich. 1898
22. Zetorchestes mtcronychus Beri. 1883

o

o

Familia Liacaride Sellnick 1928
23. Ltacarus coradnus C. L. Koch 1840

4

10

2

o

1

o

Familia Xenillidae Woley et Higgins 1966
24. Xentllus latus Nic. 1855
• Specii noi pentru fauna

ţArii.
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Familia Metrioppiidae Balogh. 1943
25. CeTatoppia bipilis Herm. 1804

L

s,.

o

o

Familia Carabodidae C. L. Koch 1837
26.
27.
28.
29.
30.
31.

CaTabodes maTginatus Mich. 1884
C. femoTalis Nic. 1855
C. aTeolatus Beri. 1916
C. minusculus Beri. 1923
C. coTiaceus C. L. Koch 1836
Odontocepheus elongatus Mich. 1879

o

o

1

3

1
3
4
1

o

o

o

7

o
o

o
1

Familia Tectocepheidae Grandjean 1954
32. Tectocepheus velatus Mich. 1884

21

88

21

5

320
27
1
179
30
17
18
1
1
8

181
34

Familia Suctobelbidae Grand jean 1954
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Oppia minus Paoli 1908
O. obsoleta Paoli 1908
O. subpectinata Oudms. 1901
O. neeTlandica Oudms. 1900
O. bicaTinata Paoli 1908
O. oTnata Oudms. 1900
O. fallax Paoli 1908
O. nova Oudms. 1902·
O. falcata Paoli 1908
QuadToppia quadTicaTinata Mich. 1885

o
1

o
o
o
o
o
1

Familia Suctobelbidae Grandif. 1954
43. Suctobelba peTfoTata Strenzke 1951
44. S. tTigona Mich. 1888
45. S. subtTigona Oudms. 1900

o
67
14
6

o
o
3

o
10

o

26
10
1

o

o

1

1

12

3

4

13

1

o

o

Familia Licneremaeidae Grandjean 1931
46. LtcneTemaeus licnophoTus Mich. 1888

Familia Oribatulidae Thor 1929
47. 0Tibatula tibialis Nic. 1855

Familia Chamobatidae Grandjean 1954
48. Chamobates cuspidatus Mich. 1884

Familia Ceratozetidae Jacot 1925
49.
50.
51.
52.

Fuscozetes setosus C. L. Koch, 1840
Melanozetes molltcomus C. L. Koch
CeTatozetes thienemanni Willm. 1943
TTichoTibates incise llus Kramer 1897

o
o
o
o

1

o

22

o

17

1

o

Familia Mycobatidae Grandj. 1954
53.
54.
55.
56.

Mycobates paTmelii&e Mich. 1884
PunctoTibates punctum C. L. Koch 1840
Minunthozetes pseu.dofusiger Schw. 1916
M. taTmanii Feider et col. 1971

4

o

1

o

o

1
13

o
o

o
o

10

Familia Pelopidae Ewing 1917
57. Eupelops planicomis Schrankl 1803
58. E. ocultus C. L. Koch 1836
59. Peloptulus phaenotus C. L. Koch 1844

o

o
o

1
1
1

o

o
o

Familia Oribatellidae Jacot 1925
60. Joelia connexa Berl. 1904
61. Oribatella meTidton.alis Berl.
http://cimec.ro
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Familia Achipteriidae Thor 1929
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L

o

62. Achipteria coleoptrata L. 1758

Familia Parakalummidae Grandjean 1936
63. Neoribates gracilies Trave 1971
64. N. aurantiacus Oudms. 1913
Distribuţia

o

1

o
o

orlbatldelor pe cele trei
nivele studiate

I

Nr.

de specii

I

Nr.

de indivizi

Litieră

19

Sl

52

913

S2

32

401

Total

63

1 377

Sintetizînd lista rezultă că au fost determinate un număr de 1 377
de oribatide aparţinînd la 65 de specii dintre care două sînt noi pentru
fauna ţării.
Din analiza tabelului cu distr~buirea oribatidelor pe nivele de adîncime rezultă că nivelul cel mai bogat în specii a fost S 1 (0-3 cm) reprezentat prin 52 de specii şi 913 exemplare, acesta fiind de fapt nivelul
de contact între litieră şi sol unde se degradează intens substanţa
organică din frunze, aici aflîndu--se şi gruparea de specii dominante
alcătuită din Oppia minus, Tectocepheus velatus, O. neerlandica, O. bicarinata. De asemenea se remarcă numărul mic de specii şi exemplare
din litieră, lucru explicabil prin cantitatea mică de litieră prezentă şi
caracterul său discontinuu.
In privinţa compoziţiei specifice putem afirma că fauna este suficient de bogată ; s-au găsit un număr de 65 de specii ; fiind alcătuită
din numeroase specii caracteristice frunzarului sau stratului superlficial
al solului, frecvent întîlnite în zona pădurii de fag. O trăsătură particulară a acestei faune o constituie însă prezenţa unor specii ca Ato-

pochthonius artiodactylus, Microtritia minima, Odontocepheus elongatus,
Neoribates gracilis, primele două fiind şi noi pentru fauna ţării noastre,
puţin frecvente şi cu un caracter mai termofil. Aceasta confirmă încă o dată caracterul aparte al faunei şi florei din regiunea
munţilor Coziei unde s-au găsit o serie de endemisme ca Rosa coziae
Niarady, Achillea coziana Niarady, precum şi o seamă de elemente termofile ce îşi au aici limita nordică de răspîndire ca de exemplu Cotinus

elemente

coggygria, Fraxinus ornus, Daphne blagayana în cadrul florei sau Euscorpius carpaticus şi Vipera amodytes în cadrul faunei, a căror prezenţă
prin poziţia mai izolată a masivului şi climatul său mai blînd.
caracteristici ale zonei au imprimat probabil şi faunei de
Ori1batide trăsătura particulară de care aminteam mai sus.

se

explică

Aceleaşi

Notd: Autorul mulţumeşte şi pe această cale tov cerc. Dr. N. Vasiliu de la Cencercetăr biologice Iaşi pentru confirmarea determinării unor specii mai

trul de
diricile.
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CONTRIBUTIONS A L':ETUDE DES ORIBATIDES VIVANTS
DANS UNE H~TRAIE DES MONTS DE COZIA
Resume
Dans ce travail on presente la faune d'Oribatides vivant dans une hetraie
situee sur un versant de Monts de Cozia. L'auteur a trouve 65 especes d'Oribatides.
parmis lesquelles deux (Atopochthonius artiodactylus et Microtrttia mintma) sont
nouvelles pour la faune de la Roumanie. On lndique l'abondance et la repartition
sur Ies trois niveaux etudies : litiere (L), S I (couche 0-3 cm), S 2 (couche 3--6 cm).
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CERCETARI ASUPRA INDICELUI SEXUAL
LA HOMOPTERA AUCHENORRHYNCHA
MARGARETA CANTOREANU

Literatura de specialitate cuprinde o serie de

lucrări

care trateazi'i
dar
acestea sînt foarte puţine raportate la numărul mare de specii cu o
largă distribuţie geografică. Astfel, în Finlanda, P. K o n t k an e n realizează unele cercetări privind aspectul cantitativ al faunei de Homoptera
auchenorrhyncha din nordul Kareliei iar R. L i n na v u o r i, din regiunea de sud-vest a ţării. In Germania, H. S t r il u b i n g studiază ecologia
unor specii de cicadine de pe vegetaţia de mlaştină ; H. S c h i e m e n z
face observaţii asemănătoare în cîţiva biotopi din regiunea munţilor
Oelsa şi Somsdorf ; de ase.menea, R. E m m r i c h cercetează faunistic
şi ecologic cicadinele din împrejurimile localităţii Greirfswald (la limita
nordică a ţării, lingă Marea Baltică). In R. S. Cechoslovacia, cercetă
torii I. Ok a 1 i şi M. Mus i l realizează lucrări de acelaşi tip în regiunea oraşului Bratislava. Autorii sus numiţi urmăresc în lucrările lor
mai ales structura comunităţilor de Homoptera auchenorrhyncha.
Personal, am făcut unele studii de ecologie la acest grup de vieţui
toare, în biotopi diferiţi, în condiţii de mediu caracteristice zonei montane. Am analizat pe lingă structura comunităţilor de insecte şi alte
aspecte ecologice ca : abundenţa relativă, dominanţa, frecvenţa şi constanţa speciilor, raportul sexelor ş.a.
Lucrarea de faţă cuprinde o parte din rezultatele cercetărilor proprii
asupra indicelui sexual. Pentru efectuarea unor studii comparative am
lucrat concomitent în biotopi de t1puri deosebite (poiană de munte, margine de pădure şi teren mlă?tinos). Pentru fiecare am marcat suprafeţe egale de cite 100 mp, unde am făcut observaţiile directe în natură
~i de unde am colectat materialul entomologic. Insectele au fost capturate săptămînal şi la ore fixe, cu ajutorul fileului, executînd număr
-egal de cosiri pentru fiecare suprafaţă în parte. Animalele prinse au fost
trecute in săculeţi de pînză, aduse în laborator şi determinate, numărate
pe specii, exemplare, sexe etc. şi apoi duse înapoi la locurile de colectare şi lăsate libere pe plante. Aceasta, pentru a nu influenţa structura
comunităţii. Cercetările au fost făcute în decursul mai multor ani dintre
care noi am ales pentru exemplificare în această lucrare anii 1967, 1968
şi 1969, notîndu-i simbolic cu Ai, A 2 şi A3. Nu dăm aici descrierea
detaliată a condiţiilor de mediu, respectiv a biotopilor şi factorilor cliaspecte de ecologie la cicadine (Homopthera
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matici, acestea găsindu-se într-o altă lucrare a noastră (2). Menţionăm
doar că în funcţie de biotop componenţa faunei de cicadine a fost deosebită şi ca atare, am dispus de un material bogat pentru aspectul ecologic urmărit de noi. Astfel, în biotopul cu teren ml~tinos, notat cu Bi.
avînd vegetaţia relativ săracă, am identificat un număr de 36 specii de
cica.dine. In poiana de munte, notată cu B 2, bogată în specii de plante
spontane joase, am identificat 70 de specii de cica.dine iar în biotopul
margine de pădure, notat cu B;i, am identificat 30 de specii de insecte
cicadine.
Din analiza probelor cu material entomologic colectate din biotopii
respectivi, am constatat că în majoritatea cazurilor numărul insectelor
femele este mai mare decit numărul masculilor.
Pentru cunoaşterea indicelui sexual am procedat la numărarea
pe sexe a indiivizilor din fiecare probă colectată.
Raportul sexual la Homoptera auchenorrhyncha a fost calculat aplicindu-re formula :
f

--·100

Rs

m+f

'

în care:
=

număr

+ if =

număr

de femele colectate ;
total de masculi şi femele colectaţi.
Menţionăm că în general, indiJCele sexual se poate calcula pentru
speciile dintr-o singură probă sau pentru speciile colectate în timpul
unei luni, al unui anotimp ori în decursul unui an.
In lucrare ne referim la toate probele colectate din cei trei biotopi
B1, B 2 şi B3, în timpul celor trei ani, A 1 , A 2 şi A 3• In urma calculelor
efectuate am obţinut o serie de valori din care am dedus că în general
la cicadine indicele sexual este în favoarea femelelor.
Pentru determinarea frecvenţei absolute a acestui indice am grupat
valorile în clase, astfel :
f

m

Clase ale
indicelui
sexual

Categorii
de
frecvenţă

Intre 30 ---40 O/o
Intre 40,1-50 O/o
Intre 50,1-60 O/o
Intre 60,1-70 O/o
Intre 70,1-80 O/o
Intre 80,1-90 O/o
Intre 90,1-1000/o

1
2
3
4
5
6
7

Pe biotopi, frecvenţa absolută a indicelui sexual a fost următoare.a :
In figurile 1, 2 şi 3 dăm reprezentările grafice ale indicelui sexual
la speciile de Homoptera auchenorrhyncha din cei trei biotopi analiiaţi.
Se observă cum indicele seXUal la speciile de ci;cadine din cadrul
aceluiaşi biotop, oscilează de la un an la altul.
http://cimec.ro
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Biotopul B 1
Categorii
de

Frecvenţa

absolută/an

frecvenţă

A1

1

Biotopul 8 2

-

I I
A,

2

Frecvenţa

Categorii
de

3

A1

1

Frecvenţa
absolută/an

Categorii
de

absolută/an

frecvenţă

A1

Biotopul 8 3

I I AJ

frecvenţă

A1

A,

1

I I
A,

5

2

1

1

2

2

4

3

'

A,

-

2

4

3

5

2

7

18

12

3

21

11

15

3

42

2.4

31

3

13

7

9

4

8

12

6

4

6

12

13

4

5

4

4

5

4

5

<i

5

2

2

1

5

2

1

4

1

-

6

1

-

6
7

1

-

De asemenea la

specie el
la altul.

diferă

-

7

-

2

- - -

6

:I

6

7

-

1

:i

aceeaşi

de la un biotop

L~ndo

__ ...

-A,

- - - - Ae

In concluzie, la spedile
de Homopthera auchenorrhyncha indicele sexual este în favoarea femelelor, oscilind la insectele cercetate de noi între
50,3 şi 100%.
n !cadrul comunităţilor de
cicadine am întîlnit şi cazuri de
echivalenţă m care numărul de
femele a fost egal cu numărul
de masculi. Dintre acestea cităm
specia Cixius cunicularius L.
Cazuri izolate de echivalenţă,
manifestate doar în cursul unui
an s-au mai întfilnit la speciile
Doratura impudica Horv., Macrosteles horvathi Wagn. (B1A1),
Psammotettix
confinis
Da:hlb. (B1-A2), Macropsis marginata H.S. (B1-A3), Evacanthus acuminatus F., Oncopsis
alni Schrk., Eupteryx vittata
Leth., Arocephalus languidus
Flor (B2-A2) Criomorphus af.finis Boh., Calligypona spinosa
Fieb., (B2-A3) şi Criomorphus
bicarinatus H.S. (B:i-A:1).
De asemenea, s-au întîlnit
cazuri în care numărul de masculi a depăşit numărul de femele : Limnnotettix striola Fall.,
(B1-Ai. AJ), Dikraneura molli-

•
10

$
D

I

•

ş

Co~;;

7

.- frttvenfă

Fig. l - Reprezentarea grafică a indicelui
sexual la speciile de Homoptera auchenorrhyncha în biotipul B 1.

Lr~

-A,
---- A•
- · - A1

to

10

s
o

IJ

•

7

c..1eyar.; •

r~

Fig. 2 - Reprezentarea grafică a indicelui
sexual la speciile de Homoptera auchenorrhyncha în biotipul B 2 .
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L•:;<tt®.

20

-·'•

--··-- A1

cula Boh. (B1-A2), Macropsis
notata Prhsk., Oncopsis alni
Schrk., Graphocraerus ventralis
Fall. (B1-A3).

-·-A,
ID

o

Reprezentarea grafică a indicelui
sexual Ia speciile de Homoptera auchenorrhyncha în biotipul B3.

Fig. 3 -

Menţionăm că atît cazurile
de oechivalenţă ci"t -şi ioele în
care numărul de masculi a depăşit numărul de femele, nu au
apărut îin
mod constant la
aceeaşi specie !în cei trei biotopi
şi pe intregul interval de observaţii.
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STUDIEN OBER DEN SEXUALINDEX
BEI HOMOPTERA AIJCHENORRHYNCHA
Zusummenfassung
In vorliegender Arbei bringt der Autor die Ergebnisse seiner Beobachtungen
liber den Sexualindex bei Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha). Es wurde in
drei Biotopen mit verschiedenen Eigenschaften drei aufeinanderfolgende Jahre
lang gearbeitet. Die wochentlich erhobenen, quantitativen Proben wurden gleich
benrbeitet. die Arten bestimmt und die Mănnchen und Weibchen getrennt gezlihlt.
http://cimec.ro

lNDlCELE SEXUAL LA HOMPOTERA ANCHENORHVNCllA

137

Die lebend erhaltenen Insekten wurden jedesmal zum Sammelort zurilckgetragen,
um die zahlenmăssige Zusammensetzung der Kommunităt nicht zu verănderen .
.So wurde das Verhăltnis der Geschlechter jeder Probe fi.ir die gesamte Zeit der
Beobachtung gesondert vorgenommen. Die Befunde ergaben, dass bei Zikaden der
Sexualindex zugunsten der Weibchen ausfăllt. Er schwankt fi.ir dieselbe Art in
verschiedenen Biotopen und fi.ir jeden Biotop von einem Jahr zum anderen.
Im Rahmen der Populationen wurden sowohl Fălie der Ăquivalenz, als auch
-cin Vorherrschen der Mănnchen festgestellt. Diese Fălle waren jedoch nicht
konstant bei der gleichen Art aus den drei Biotopen und in der ganzen Zeitspanne
oin der die Beobachtungen gemacht wurden.
Staţiunea

de

Primit în

redacţie
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l\UCROFLORA FUNGICA DE PE COCONII
DE MEGACHILE ROTUNDATA FABR.
G. CIURDARESCU, H. ILIESCU

Lucerna este o plantă alogamă entomofilă. Lipsa entomofaunei
polenizatoare duce la fructificarea insuficientă a lucernei şi im.plicit la
o producţie scăzută de sărnînţă (3). In vederea înlăturării acestei deficienţe s-a recurs la creşterea în condiţii dirijate a apoidului Megachile
rotundata Fabr., polenizator al lucernei (4). Această specie construieşte
un cocon alcătuit din frunze de lucernă strlns lipite între ele. Coconul
este umplut 2/3 cu un amestec de polen şi nectar colectat de pe florile
de lucernă. Pe acest amestec nutritiv, femela depune un ou. Peste iarnă
coconii, conţinînd larva matură, se păstrează la o temperatură constantă de 5°C.
In contextul acestei situaţii am urmărit să identi::f icăm microflora
existentă pe coconii de Megachile rotundata Fabr., ştiut fiind faptul că
prezenţa ei diminuează numărul de polenizatori.

MATERIAL

ŞI

METODA

Pentru izolarea, purificarea şi identificarea ciupercilor ce alcătuiesc
micoflora de pe coconi, am folostt următoarea metodă. Coconii au fost
repartizaţi în 20 de cutii Petri, cite 5 in fiecare cutie. S-a folosit mediul
de cartof-glucozat 200/o şi agarizat 200;0, la un pH de 6,5, foarte favorabil
dezvoltării ciupercilor (saprofite şi parazite facultativ). Cutiile Petri cu
mediu au fost puse în termostat la 26°C, timp de 5 zile. Din fiecare
cocon s-au dezvoltat .mai multe ciuperci, dat fiind abundenţa sporilor
plasaţi pe suprafaţa acestora. A fost necesar uneori a se recurge la
metoda diluţiilor succesive, pentru a se putea realiza izolările. Ciupercile au fost crescute apoi în cultură pură monosporală şi determinate.
Unele ciuperci au putut fi determinate după aspectul coloniei şi
observarea lor la micro.scop. Determinarea speciilor nu a putut fi făcută
decît prin observarea caracterelor morfologice şi prin referirea acestora
la lucrări de specialitate (1, 2).

REZULTATE

OBŢINUTE

In urma determinărilor efectuate, am găsit următoarele ciuperci:
I. Mucor mucedo L. (CI. Phycomycetes, Oro. Mucorales, fam. Mucoraceae) formează un mucegai pe suprafaţa coconilor. Cespitulele sint
http://cimec.ro
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albe, apoi brune ; sporangii sînt rotunzi, de 100-200 µ ; sporii ovali de
7-12 X 4-6 µ ; zigosporii .sînt rotunzi, negrii, de 90-220 µ (fig. 1).
II. Mucor racemosus Fres. (Cl. Phycomycetes, Ord. Mucorales, fam.
Mucoraceae) prezintă cespitule ga1bene şi foarte abundente, colorind în
întregime coconul în galben, sporangioforii ramificaţi, ramurile secundare fiind din ce în ce mai scurte. Sporangii sînt galbeni, rotunzi, de

Fig. 1 1 -

Mucor mucedo L. :

cespltul ; 2 -

sporange

Fig. 2 1 -

Rhizopus nigncans Ehrenb. :

sporange; Z -

sporanglofori; 3 rizoizi

miceliu;

4 -

30-60 µ, cu sporii rotunzi sau ovali, de 5-8 X 4-5 µ. Zigosporii sînt
foarte rari, de culoare închisă, cu echinulaţiuni (0 = 70-80 µ).
III. Rhizopus nigricans Ehrenb. (Cl. Phycomycetes, Ord. Mucorales, fam. Mucoraceae) prezintă sporangiofori simpli, care pornesc mai
mulţi din acelaşi loc, dar nu sînt ramificaţi. Aceştia sînt la început albi,
apoi bruni-negri, de 100-300 µ; sporii sînt bruni, alungiţi, de 10-15 µ,
iar zigooporii au o formă caracteristică de butoiaşe, de 220 µ lungigime (fig. 2).
IV. Aspergillius flavus Link. şi Aspergillius glaucus Link. (Cl. Ascomycetes, Ord. Plectascales, fam. Aspergillaceae). Ambele ciuperci prezintă un miceliu aerian bogat, formează cleistocarpe mici, cu asce rotunde
în care se găsesc pînă la 8 ascospori al căror epispor este scurt şi spinos.
Conidioforii se termină cu o columelă pe care sînt prinse phiolidele şi
sterigmele, purtind conidii în lanţuri. Dimensiunile conidiilor sînt
cuprinse intre 5-6 µ pentru A. flavus (fig. 3) şi 7-10 µ pentru

A. glaucus.
V. Penicillium sp. (Cl. Ascomycetes, Ord. Plectascales, fam. Aspergillaceae). Ciupercile prezintă conidiofori ramificaţi în partea superioară,
care susţin metule şi sterigme, cu conidii în lanţ, dispuse ca o pensulă.
Au foot identificate numai 2 specii : P. liliacinum Thom., ce formează
un mucegai violaceu întunecat (fig. 5 a), şi P. notatum Westl., ce formează un mucegai galben-verzui (fig. 5 b), cu aspect prăfos. Dimensiunile conidiilor variază intre 2-3 µ pentru P. liliacinum şi 2,6-3,2 !A
pentru P. notatum.
Ciupercile din genul Aspergillius şi Penicillium sînt saprofite clasice, dar dezvoltarea lor poate fi favorizată de umiditatea substratului
http://cimec.ro
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Fig. 3 J -

Fig. 4 -

Aspe1'gillius flavus Link. :

eplspor ; z -

conldU ; 3 -

1 -

Ftg. 5 a Penicillium litiacinum Thom.

Aspergillius glaucus

Link.:

columelă

Fig. 5 b -

secţiune prin corpul de
tificaţie ; 2 ascii.

fruc-

Penicillium notatum West.

pe care se găsesc, sau de temperatură. Uneori ele se pot comporta şi ca
parazite, filamentele miceliene putîndu-se de~volta şi în interiorul coconilor, provocînd moartea larvei prin asfixie. Studii în această direcţie
au fost începute, ele vor face obiectul unei comunicări viitoare.
Dezvoltarea speciilor de Penicillium şi Aspergillius este întotdeauna .însoţită de o scădere netă a numărului restului de ciuperci din
micofloră. Stadiul final al evoluţiei acestor microorganisme este de
.cele mai multe ori distrugerea totală a coconilor şi a conţinutului acestora.
VI. Trichoth.ecium roseum Link. (Cl. Ascomycetes, Ord. Pseudo.sphaeriales, fam. Mycosphaerellaceae). Ciuperca prezintă peritecii scufundate, negre, cu ascele adesea parafizate. Ascosporii sînt bicelulari
sau tetracelulari, de culoare brun-închis. Pe coconi formează un mucegai
prăfos, de culoare roz, pereţii coeonului devin casanţi, sfărlmidoşi şi sint
distruşi aproape în totalitate.
VII. Alternaria sp. şi Macrosporium sp. (Cl. Adelomycetes, Ord.
Hyphomycetales). Ciupercile prezintă conidiofori si.Jnpli, evidenţi. Conihttp://cimec.ro
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diile sînt brune, pluricelulare, măsurînd 30-75X14-20 µ pentru genul
Alternaria şi 30-75X15-25 µ pentru genul Macrosporium. Ciupercile
din acest grup se grefează de fapt, ca factori de suprainfecţie, definitivînd procesui distructiv început de alte microorganisme mai bine echipate din punct de vedere enzimatic.
Pe lingă aceste ciuperci, în cultură au apărut şi altele, dar, dat
fiind greutăţile intervenite în izolarea şi cultivarea lOT în culturi monosporale, nu au putut fi încă identificate şi determinare.
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THE FUNGY MICROFLORA ON THE COCONS
OF MEGACHILE ROTUNDATA FABR.
Summary
M. rotundata is an important pollinator of alfalfa and some
done on ihre micoflore existing on its cocons. Three species
identified belonging to order Mucorales, four species belonglng to
scales, one species belonging to the order Pseudosphaeriales
belonging to the order Hyphomycetales.

observation were
of fungus were·
the order Plectaand two specles

Institutul de cercetări pentru cereale şi plante tehnice Fundulea
Primit în redacţie la 15 noiembrie 1978
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA RASPINDIRil BIBIONIDELOR
(DIPTERA, NEMATOCERA) IN JUDEŢUL ARGEŞ
GR. M:ARGARIT

Interesul deosebit pentru cercetarea bibionidelor întilnite adesea
în parcuri, grădini de zarzavat, sere, a fost suscitat de ideea im.portanţei

lor ştiinţifice ca grup taxonomic, a cunoaşterii mai aprofundate a felului
lor de viaţă, precum şi a problemelor pe care J.e ridică practica protecţiei plantelor.
Lucrarea de faţă urmăreşte să aducă contribuţii la cunoaşterea
speciilor de bi bionirle, a răspîndirii lor pe teritoriul judeţului Arigeş.
Au fost făcute investigaţii în vederea colectării de material, în
22 puncte (figura 1, harta şi tabelul nr. 1), dar reprezentanţii familiei
Bibionidae au fost întîlniţi doar în 8 puncte.
In continuare prezentăm lista speciilor la alcătuirea căreia s-a ţinut
seama de locul de colectare, altitudinea, data colectării şi numărul de
€Xemplare colectate, masculi, femele, laiive şi pupe.
1. Penthetria holosericea Meig. 1803
Cîmpulung~Muscel Valea Sf. Gheorghe. 590 m. 27.IV.1967,
55 d'd', 2 9 ; 11.Xl.1967 - 13 larve ; 11.IV.1968, 1 larvă, 14 pupe,
2 d', 1 9; 10.XI.1968, 7 larve; 11.IV.1969, 10 pupe; 9.V.1969, 31d"d', 3 9 ;
5.Xl.1969, 8 larve.
Poienari - Valea Arseneşti. 525 m. 28.IV.1967, 20 dd', 11 99;
10.XI.1967, 6 larve ; 12.IV.1968, 1 larvă, IO pupe.
2. Bibio johannis L. 1767
Poienari Valea Arseneşti. 525 m. 28.IV.1967, 22 d'd', 2 9;
12.IV.1968, 2 larve.
3. Bibio negri ventris Hali. 1833
Sătic Valea lui Ivan. 1800 m. 16.Vl.1967, 1 d.
4. Bibio marei L. 1765 (d'), 1766 (·9 ·).
Cîmpulung-Muscel - Valea Sf. Gheo:iighe. 590 m. 10.XI.1968, 25
larve ; 9.V.1969, 1 d', 2 9; Cîrnpulun.g Muscel oraş - 578 m. 9.V.1969,
1
Cumpăna-baraj, 860 m, 16.V.1967, 1 d', 19; Poienari - Vale.a Arseneşti, 525 m, 28.IV.1967, 3 r:J'd; Sătic Valea Bel.di, 780 In, 12.V.
1968, 1 9
5. Bibio varipes Meig. 1818
Cîmpulung Muscel - Valea Sf. Gheorghe, 590 m, 9.V.1969, 1 d,
1 9 ; Sătic - Valea lui Ivan, 1 800 m, 12.V.1968, 6 d'd'.
1

o;

o.
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HARTA jUDETULUi ARGEŞ

Harta judeţului Argeş cu răspindirea speciilor
de bibionide din punctele cercetate
Tabelul nT. 1

Puncte cercetate în

judeţul Argeş

pentru colecta.rea blblonldelor

1. Boteni ; 2. Cimpulung - oraş ; 3. Piscani ; 4. Bughea de jos ; 5. Curtea
de Argeş ; 6. Corbeni ; 7. Berevoieşti ; 8. Poenari - Argeş ; 9. Cimpulung - Valea
Sf. Gheorghe ; 10. Cimpulung - Flăminda ; 11. Cimpulung - Valea Româneşti ;
12. Cimpulung - Dealul Teilor ; 13. Schitu Goleşti ; 14. Poienari ; 15. Valea Arseneşti ; 16. Rucăr; 17. Sătic Valea Beldi ; 18. Valea lui Ivan ; 19. Bascov; 20. Moră
reşti ; 21. Cumpăna ; 22. Brusturet.

6. Dilophus febrilis L. 1758
Cîmpulung Muscel Valea Sf. Gheorghe, 590 m, ll.V.1968,
24 d'd', 4 22; Brusturet 600 m, 29.VIII.1968, 1 d'; Cumpăna-baraj,
860 m, 18.V.1967, 1 2 ; Sătic - Valea lui Ivan, 1 800 m, 16.Vl.1967,
1 d', 2 2 ; 12.V.1968, 2 d'd', 2 2 ; Sătic - Valea Beldi, 780 m, 44 d' ,36 22.
http://cimec.ro
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7. Dilophus femoratus Meig. 1804
Sătic - Valea lui Ivan, 1 800 m, 16.VI.1967, 11 d'd', 10 '1? 9 .
Aşa cum se poate observa în fig. 3 situaţia numerică a speciilor
pe sexe este următoarea :
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I
I. Penthetria holosericea

2. Bibio ;ohannis

d'

I

108

c2

I d'+~5 I
Total

Larve

17

125

36

2

24

22

-

I

Pupe

H

o

2

-

3. Bibio nigriventris

1

4. Bibio marei

5

5

10

5. Btbio vartpes

7

1

8

-

l

145

2;;

-

o

6. Dilophus febrilis

72

45

117

7. Dilophus femoratus

11

10

2.1

-

-

306

63

34

226

I

Se constată prezenţa a 7 specii ce
1. Gen. Penthetria
108 d'
2. Gen. Bibio
35
3. Gen. Dilophtts
83

aparţin

17 S?
8
55

la trei genuri astfel :
26 larve 34 pupe
27
o

In figura 2 ilustrăm cidograma din care reies.e dominanţa indivizilor speciilor de bi:bionide. Cele mai bine reprezentate sînt speciile
Penthetria holosericea şi Dilophus febrilis, iar mai slab reprezentate sînt
speciile Bibio nigriventris şi Bibio varipes.
Structura şi raportul numeric al sexelor speciilor de bibionide sînt
bine redate în figura 3. Iese în evidenţă aproape în toate cele 7 cazuri
superioritatea numerică a masculilor. Limitele de altitudine în care au
fost intilnite aceste diptere au fost cuprinse intre 525-1 800 m care
fac parte din zonele naturale de relief : Lanţul Carpatic şi zona subcarpatică.

Acest fapt vine să întărească convingerea asupra originei usuriene
a multor specii din grupul btbionirlelor.
Demn de evidenţiat este şi faptul că la 12.V.1968 în punctul vaiea
Beldi - Sătic, am colectat exemplare de Dilophus febrilis care prezintă
fenomenul de ginandromorfism, fenomen nesemnalat pină la noi la
grupul Bibionide.
CONCLUZII

1. Din totalul de 22 de puncte investigate în judeţul Arge'? numai
în 8 puncte au fost colectate 7 specii de bibionide ce aparţin la 3 genuri,
totalizînd 226 masculi, 80 femele, 63 larve şi 34 pupe.
2. Limitele de altitudine al punctelor de colectare sînt cuprinse
între 525-1 800 m, altitudini care fac parte din zonele naturale de relief
Lanţul Caripatic şi Zona subcarpatică.
3. A fost semnalat pentru prima dată la grupul Bibionidelor fenomenul de ginandrornorfism la specia Dilophus febrilis.
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF BIBIONID SCATTERING
(DIPTERA, NEMATOCERA) IN THE ARGEŞ DISTRICT
Summary
We present new data regarding the spreading of the bibionids species in the
district Argeş.
About 22 places were investigated in order to collect the larvas, pupas and
adults of bibionids.
In eight places, situated between 525-1 800 m, 7 species belonging to 3
genera were met and collected. We should mention that the number of the males
was about 3 times greater than the number of the females.
In the species Dilophus febrilis I met a sample that presents the phenornenon
u[ ginandromorphism, namely a male head and thorax, and a female abdomen.
Institutul de protecţia plantelor Bucureşti
Primit în redacţie la 14 octombrie 1977
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CERCETARI ASUPRA MIRMECOFAUNEI
JUDEŢULUI ARGEŞ

DINU PARASCBIVESCU

Urmărindu-se

inventarierea speciilor de formicide pe teritoriul
alcătuirii fascicolei de faună a formicidelor
(1-13), am efectuat cercetări şi colectări de materiale mirmecologice
în cursul anilor 1959-1973 şi în judeţul Argeş. Locurile de investigare
în număr de 8, au cuprins zone caracteristice ale judeţului ca partea
nordică din apropierea munţilor (împrejurimile localităţii Albeşti), zona
deluroasă subcarpatică cuprinsă între localitatea Curtea de Argeş şi
Smeura - Slătioarele de lîngă Municipiul Piteşti şi o zonă de silvostepă situată în sud formată din localităţile Fierbinţi, Izvorul şi Leordeni (fig. 1).
R. S. România în vederea

MATERIAL

ŞI

METODA DE LUCRU

Materialul de formicide a fost colectat numai din cuibuiri (cca 50
indivizi pentru o probă condiţionată în alcool de 700/o). S-au colectat
un nwnăr de 196 probe aiparţirund la 21 specii de formicide.
Materialul determinant aparţine la 3 subfamilii după cum urmează :
Myrmicinae - 3 specii, Dolychoderinae - 1 specie şi Formicinae
17 specii (tabelul nr. 1 privind mirm.ecofauna judeţul Aiigeş).

REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Fauna de formicide a jud. Ar·geş, reprezintă 270/o din totalul speciilor identificate pînă în prezent pe teritoriul ţării noastre. Din analiza
materialului colectat (tabelul nr. 1), s-a stabilit că aceasta este neuniform răspîndită în zonele de ce:n::etare. Această neuniformitate a repartiţiei speciilor, depinde de structura solului, natura vegetaţiei, altitudinea
şi originea lor zoogeografică.
A. Variaţia construcţiilor de cuiburi în zona nordică de investigare.
1. Din tabelul nr. 1 se constată că speciile de formicide sînt mai
puţin frecvente în partea de nord a judeţului dedt în sud.
Structura solului (soluri Iuto-nisipoase şi roşcat de pădure) şi componenţa vegetaţiei (păduri de foioase în amestec cu conifere) determină
forme diferite de construcţia cuiburilor.
http://cimec.ro
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Tabelul nr. 1

Myrmecofauna

Judeţului Argeş

„.,.
„
„
<„
Gl
....
"E
„
:::.,. „ „'" :::o'" E- :;
„.c t:'" „ ... :E„„ ...o „o„
E ;c;
...::>
tlO

Nr.
crt.

Denumirea :speciei de Formlclde

't:I

't:I

;:I

<

::I

u

Ul

Ul

~

....

Orlglne11
zoogeografie:\
a speciilor

..:I

I. Myrmicinae
1

Manica rubida Latr.

2
3

Messor structor Latr.

+

Tetramorium caespitum L.

Mediteranianii

+ + +
+ + + + + + +

Euroasiatică

+

Euroasiatică

+

Mcdi teraniană

+ +
+
+

Medi teraniană

Paleartică

II. Dolychoderinae

4

Tapinoma erraticum Latr.

+

III. Formicinae

5
6

Plagiolepis pygmaea Latr.

7
8
9
10

Formica cunicularia Latr.

Cataglyphis cursor aenescens

Nyl.

Formica truncorum Fabr.
Formica polyctena Forst.

11

Formica pratensis Retz.

12
13

Formica sanguinea Latr.

14
15
16
17

+
+
+

Formica cinerea Mayr.

+
+
+

+
+

Camponotus aethiops Latr.
Camponotus Ugniperda Latr.

Paleartică
Euroasiatică

Lasius niger L.

20

Lastus emarginatus Oliv.

21

Lasius umbratus Nyl.

Lasius alienus Foerst.

Euroasiatică

+ + +

+

Pontomediteraniană

Eurosibirică

Camponotus fallax Nyl.

18
19

Euroasiatici1

+

Camponotus vagus Scop.
Camponotus picea Leach.

Paleartică
Sudeuropeană

+
+ + + +
+
+
+
+

+

+ +
+

Pontomeditera-

+

Medi terania nă

+ +

Euroasiatică
niană

Holartică
Holartică

Pontomediteraniană

Euroasiatică

Tipul de construcţie cel mai frecvent întilnit este cel cu cupolă
sub piatră şi mai rar în lemn. Aceste tipuri sint caracteristice
zonelor de altitudine de peste 800-1 OOO m, găsite aproape în toate
wnele subcarpatice ale ţării. Astfel de cuiburi s-au găsit frecvent la
speciile genului Formica L. (F. cinerea Mayr, F. truncorum Fabr„
F. polyctena Forst, F. sanguinea LatT.) sau la Camponotus aethiops Latr.
Alte specii ca Manica rubida Latr., Lasius niger L. şi Tetramorium caespitum L. au fost găsite atit sub piatră cît şi cu cupală. Specia Carnponotus Zigniperda Latr. a fost destul de frecvent în cuibul format în
trunchiurile coniferelor.
(muşuroi) şi
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2. Privitor la zonele deluroase ale judeţului, speciile genului Formica, au fost găsite cu construcţia cuiburilor lor cu cupolă de exemplu
la speciile Formica pratensis Retz., F. polyctena F0erst., F. sanguinea
Latr. In această zonă apar şi construcţiile simple formate în sol cu un
mic crater format la suprafaţă, rezultat în urma depunerii particolelor
fine de sol scoase de către furnicile lucrătoare din interior ca rezultat
al săpării cuibului. Astfel de cuiburi s-au găsit la speciile Tapinoma
erraticum Latr., Lasius
niger L., Tetramorium
10
caespitum L. şi Plagiolepis pyqmaeea Latr.
9
ln zona sudică de
8
silvostepă a judeţului,
s-au găsit frecvent cui7
•III
burile furnicilor construi te în majoritatea ca- :g 6
zurilor numai în sol la ·~o 5
speciile Messor structor u..
Latr., Cataglyplis cursor .g '
aenescens Myl., Plagio- ~ 3
u
l~is pymaea Latr., Ta~ 2
pmoma erraticum Latr.
Cuiburile construite sub z 1
piatră şi cu cupolă sînt
mai puţin frecvente ca
Ea
M
Pm
s~
în partea de nord a
judeţului.

Fig. 1

Localităţile

de colectare a formicidelor din

judeţul Argeş
în toate cele trei
zone cercetate care {.'0respund şi cu etajarea formelor de relief a teritoriului investigat), se
constată prezenţa speciilor cosmopolite Lasius niger L. şi Tetramorium
caespitum L.
Privitor la construcţia cuiburilor lor, s-a observat o varietate a
formelor de construcţie şi anume în nord ; construcţia sub piatră şi cu
cupolă în mijlocul zonei iilvestigate în sol şi cu cupolă, iar în sudul
judeţului numai în sol.
Această variaţie de construcţie a cuiburilor a acestor specii, dovedeşte şi în această zonă cercetată o plasticitate ecologică crescută a
acestor specii.
Comparînd componenţa faunistică a formicidelor din judeţele Vîlcea,
Prahova şi Dîmboviţa, se constată în general o asemănare prin faptul
că şi acestea sînt situate la aceiaşi altitudine şi corespund geografic zonei
subcarpatice. Deosebiri evidente sînt intre judeţele din nordul Argeşului (zona carpatică), unde numărul speciilor este mai redus şi unde
există de asemenea o mirmecofaună schimbată.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre judeţele situate în sudul
judeţului Argeş (fauna formicidelor din judeţele Olt, Teleorman şi Ilfov),
unde numărul de specii este cu mult mai crescut ca în judeţele Argeş,
prin dominarea elementelor termofile.
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B. Originea zoogeografică a formicidelor.
Din numărul de 21 specii cercetate o specie este eurosiberiană
(5,26o;0) ; 7 specii euro.asiatice (33,78o;0) ; 3 specii palearctice (13,780;0)
2 specii holaretice (9,620/o) ; 4 specii mediteraneene (19,720/o) 3 specii
pontomediteraneene (13,780/o) şi o specie sud-europeană (5,260/o).
Analizînd originea zoogeografică a speciilor în fiecare localitate,
tabelul nr. 1 şi figura 2, constatăm că elementele de origine holarctică,
eurosiberiană sînt rare în comparaţie cu cele de origine eurasiatice şi
mediteraneene.
Elementele termofile sînt răspindite în sudul judeţului şi putem
socoti această iparte o zonă
de tranziţie spre sudul
ţării unde aceste elemente
Jud. ARGEŞ
sînt dominante.
C. Repartiţia specii.........
.... ,
lor Formica L. valoroase
I
I
din punct de vedere ecoI
',
nomic.
\
'1
t
'
Speciile genului ForI
'
I
. •
mica L. în special a speI
Albc~ti
/
\
I
ciilor Formica polyctena
I
I
Fărst., F. pratensis Retz.,
~J
I
l
F. truncorum Fabr., F. cuI Cur~eo ·de Argc~
I
I
I
nicuiaria Latr., sînt răs
I
\
pîndite în zona nordică şi
I
I
I
I
cent.ir.ală a judeţului cu exI
\
I
\
cepţia spedilor Formica
\ Sllltioar1I• 'i'PITESTI
\.
pratensis Retz. şi F. cuni'.... '
.~
,
'
Smcuro
L~rdeni. :
cuwria Latr., care se gă
' \
I
sesc răspîndite şi în sud.
\
\\
\
Acest.e specii in zonele
I
forestiere asigură igiena
I
I
natura1ă a pădurii m.enţi
\
F'1orbi,.;;l"J
I
•
• .
nînd
un echilibru biologic.
I
Izvoru „---"
l ......... __ __ .... _..,,
Existînd în pre?JCnt un
număr ridicat de euiburi
t3-4 cuibUII'Î. ta ha, în zona
forestieră a judeţului) se
• Punctczlcz da colectarlil a Formicidelor
vor întreprinde pe Vii tor
cercetări ample şi m judeţul Argeş, privind posibiliFig. 2 - Originea zoogeografică a speciilor de
tatea de înmulţire artifiFormicide:
cială a lor fie în combateP ~
Palearctice : H = Holarctlce ; Ea ~ Eurorea biologică (Formica poaslat1ce ; Es - Eurosiberiene ; M = Mediteraneene ;
Pm ~ PontomedJteraneene ; Se ~ Sudeuropene
lyctena Fărst.) fie în apicultura pastorală (F. polyctena Fărst„ F. pratensis Retz.) pentru relaţiile Jor trofice cu alte
insecte din zonele forestiere (Lachnidofauna). ,Piriinele cercetări în acest
sens, au fost iniţiate de noi în zona Bucegilor. Evident că este necesar
luarea unor măsuri de protecţie a speciilor mai sus amintite pentru ca
aceste cuiburi să nu tfie distruse şi .pentru a putea fi .valorificate atît
din punct de vedere ştiinţific cit şi din punct de vedere practic.
I
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CONCLUZII
1. In localităţile colectate din judeţul Argeş s-au identificat 21
specii de formicide aparţinînd. la 3 subfamilii : Myrmicinae - 3 specii,
Dolychoderinae - 1 specie şi Formicinae - 16 specii, reprezentind 270/o
din totalul speciilor de formicide identificate pînă în prezent pe teritoriul
R. S. România.
2. Construcţiile cuiburilor de formici.de sînt variate ca formă şi
neuniform repartizate pe teritoriul judeţului ; de la cuiburi cu cupolă,
sub piatră şi în lemn în nortl, la cuiburi cu cupolă şi în sol în centrul
zonei şi în sol în sud.
3. Privitor la originea zoogeografică a speciilor se constată o frecvenţă crescută a elementelor mediteraneene în special în sudul judeţului
şi treptat în nord, o înlocuire a acestora cu cele de origine paleartică
şi holartică.

4. Prezenţa speciilor genului Formica, asigură poo~bilităţi de valorificare din punct de vedere economic şi în această zonă a ţării.
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STUDIES UPON THE MIRMECOFAUNA OF THE

ARGEŞ

DISTRICT

Summary
On the territory of the district Argeş, during 1959-1973, the Formicidae
fauna was investigated, establishing the existance of a number of 21 species. Most
of them are termophile elements, having a high frequency in the south of
the district.
In the south, the nests are simply built with little varied forms. Most of
them are dug in the soii and in the north and center of the zone, we may find
nests with cupola in wood or under stone.
Among the termophile species With high frequency we mention : Messor
sti·uctor Latr., Cataglyphis cursor aenescens Nyl., Camponotus aethiops Latr., Plagiolepsis pygmaea Latr. As representatives of the genus Formica L. with high
frequency we mention : Formica pratensis Retz., F. polyctena. Forst., F. sanguinea
Latr., F. cunicularia La tr.
The termophile species and those belonging to the genus Formica Which
were identified have a great scientific and practicai value.
Institutul de cercetări biologice Bucureşti
Primit în redacţie Ia 29 iunie 1977
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Vorbind despre evoluţia faunei ne gîndim mai ales la schimbarea
biologice. Este bine cunoscut că în rîurile noastre se pot distinge, din amonte în aval, un număr de zone piscicole denumite după
specia de peşti caracteristică sau dominantă : zona păstrăvului, a lipanului şi moioagei, a scobarului, a mrenei şi a crapului (sau plăticii).
Aceste zone nu sînt caracterizate numai prin prezenţa sau dominanţa speciei care le dau numele, ci printr-un întreg amestec de specii
şi mai ales prin proporţia dintre specii. Evident, această proporţie este
departe de a avea o constanţă absolută. Există variaţii locale (ţinînd
seama de faptul că o serie de specii trăiesc numai în cite un rîu sau
zonă limitată a ţării), precum şi variaţii de la an la an sau sezon ; dar
în linii mari, acelaşi amestec de specii se repetă în fiecare rîu, din zona
de izvoare pînă la Dunăre.
Principala modificare care se constată la noi, este urcarea speciilor
de peşti dinspre aval spre amonte şi implicit deplasarea zonelor piscicole spre amonte. Fenomenul este complex iar punerea lui în evidenţă
nu este simplă. Este un fapt categoric că anumite specii se întîlnesc
astăzi în puncte situate în amonte faţă de cele în care erau cunoscute
mai demult. S-ar putea obiecta că nesemnalarea în trecut a speciilor în
unele locuri se datoreşte necolectării lor de către cercetători ; ele ar fi
existat şi în trecut în aceleaşi localităţi. Argumentul este valabil pentru
cazurile în care datele se bazează pe colectări mai mult sau mai puţin
ocazionale. Dar în multe cazuri este vorba de specii de talie mare,
bine cunoscute de pescarii localnici şi care nu ar fi putut scăpa neobservate. In alte cazuri, colectările din trecut au fost atît de intensive, încît
de asemenea nu poate fi vorba ca unele specii să nu fi fost colectate.
Dăm mai multe exemple.
Se ştie bine, fapt confirmat de silvicultori, de pădurari, de mulţi
pescari locali. că scobarul (Chondrostoma nasus) urcă în prezent pe
multe rîuri din ţară, mai sus decît în trecut. Fenomenul a fost sesizat
de circa 30 de ani.
Morunaşul (Vimba vimba) este azi una dintre speciile cele mai
abundente în zona colinară a multor rîuri din ţară, plasîndu-se pe locul
4 sau 5 : Someş (pînă în amonte de Dej, iar în Someşul Mic pînă la
Gherla), Crişuri (mai sus de Oradea, Tinca, Gurahonţ), Mureş (pînă la
Tg. Mureş), Siretul cu afluenţii săi Suceava, Moldova, Buzău. Datele din
zonării
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literatura .mai veche nu consemnează specia atît de sus. B ie 1 z (1853,
1856, 1888) nu o semnalează în fauna Ardealului, deci ea nu ajungea
pe atunci în Someş mai sus de zona Baia Mare, în Mureş mai sus de
Săvîrşin Zam. Este exclus ca această specie destul de mare şi atît de
caracteristică să fi rămas neobservată de un ihtiolog atît de bun pentru
vremea lui ca Bi e 1 z. De asemenea, Antipa (1909) afirmă categoric
că specia se întîlneşte numai în Dunăre şi bălţile ei, lipsind în rîuri. Este
deci exiclus ca pe atunci specia să fi trăit în Siret la confluenţa cu Moldova sau Suceava, necum în acest două rîuri. Mai mult, Fu to (1942),
studiind ihtiofauna Cri5urilor la Szenghalom în Ungaria, deci mult mai
jos decît la noi, nu semnalează specia. Posibil ca cercetările sale să se fi
încheiat cu cîţiva ani înainte, ca în 1942 sipecia să fi existat deja la
Szenghalom. Dar oricum, ea nu era de mult prezentă. Ori în 1951 am
constatat-o în Crişul A1b la Gurahonţ, iar în 1953 destul de frecventă
în Crişul Repede la Oradea, şi în cel Negru la Tinca. După afirmaţiile
unor pescari bătrîni de pe rîul Suceava, specia ar fi pătruns acolo prin
anii celui de al doilea război mondial. Se pare deci că atît în Crişuri
cit şi în afluenţii Siretului specia a pătruns masiv în al 5-lea deceniu
al secolului ; în Mureş a pătruns poate ceva mai demult. Urcarea speciei
în susul rîurilor poate fi corelată cu afirmaţiile unor pescari de la Crapina şi Jiji1a care au arătat că morunaşul era în trecut freevent în acele
bălţi iar din deceniul 5-6 aproape a dispărut (prof. N. Bot na r i u c,
inf. verb.).
V. Home i (1963) arată că în rîul Vişeu o serie de specii urcă
mult mai sus decît în trecutul apropiat : ştiuca (Esox lucius), obleţul
(Alburnus alburnus), bibanul (Perca fluviatiUs).
Avem exemple similare pentru rîul Someşul Mare, bibanul (Perca
fluviatilis) şi şalăul (Stizostedion lucioperca) se întî.lnesc la Năsăud, unde
cel puţin pînă prin 1950 nu erau cunoscuţi (inf. prof. T r. Ceuca).
Un ultim exemplu: în anii 1973-1975 primul autor a fost impresionat de cantităţile mari în care se întî.lnea Gobio allbipinnatus vladykovi, specie caracteristică cursului inferior al rîurilor, în Mure~ul mijlociu (Iernut - Lud~) şi la gura Arieşului. Nu am făcut anterior cercetări pe Mureş în acea zonă, dar am colectat intens în zona de vărsare
a Arieşului în 1947-1949 şi 1957 fără a întîlni specia. De asemenea în
Timiş între barajul Coştei şi graniţa iugoslavă, unde începînd din 1943
colectăm aproape anual, specia a devenit mai frecventă.
Urcarea speciilor de curs mijlociu şi inferior este însoţită de retragerea spre amonte a unor specii montane. O serie de date arată că multe
specii de munte ajungeau în trecut mai jos decît astăzi. Există în această
privinţă şi unele indicaţii indirecte care s-ar referi la perioade relativ
mai vechi, pentru care nu avem documentare bibliografică. Este vorba
de colonii izolate de specii montane în plină cîmpie, în pîrae din pădure
unde există microcondiţii locale favorabile. Astfel, într-un pîrîu din
pădurea dintre Prahova şi Ialomiţa (zona Br.azi-.Crirvina) există boiştean
(Phovinus phoxinus) şi molan (Orthrias barbatulus). Aceleaşi două specii
montane trăiesc şi într-un pîrîu afluent al bălţii Fundata la marginea
Bărăganului (T. Na 1 ban t, 1976).
Literatura ihtiologică mai veche furnizează o serie de date precise :
G r. Antipa (1909) citează ciclostomi (sub numele de Petromyzon fluviaUs, în realitate este vorba de Endontomyzon mariae) în Olt la
Slatina şi în Dunăre la Cernavodă ; larve de ciclostomi au fost ocazional
întîlnite în Dunăre şi în urmă cu 15-20 de ani (inf. prof. N. Bot na http://cimec.ro
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r i u c). Se ştie că în prezent ciclostomii, inclusiv Eudontomyzon marinae
trăiesc numai în ape de munte, oel mult în cele din zona colinară. Tot
Antipa semnalează zglăvocul, Cottus gobio la gura riului Vîlsan ; se
ştie că în prezent (din 1963 cîn.d acest riu a fost amănunţit studiat)
specia nu ajunge mai jos de Vîlsăneşti (cca 25 km amonte de vărsare).
Dacă zglăvorul ajungea în Vîl:san pînă la vărsare, este evident că şi
Romanichthys ajungea, iar populaţiile acestei specii din Argeş şi Vîlsan
erau în contact. Cu această ocazie ne ex;primărn mirarea că Antipa,
care a colectat sau căreia i s-au adus peşti din Argeş şi Vî1san, nu a
dat de Romanichthys.
Lipanul (Thymallus thymallus) a fost semnalat în 1873 din Someşul Mic la Apahida (exemplar în Muzeul din Cluj) ; în prezent el nu
ajunge în acest riu mai jos de Floreşti (cca 20 km amonte Apahida).
De asemenea, lostriţa (Hucho hucho), peşte de munte, a fost semnalată
în 1912, în limanul Ialpug din sudul Basarabiei - posibil însă să fi fost
un exemplar rătăcit.
Fenomenul deplasării spre amonte a arealului speciilor şi a zonelor
piscicole nu se manifestă numai prin colonizarea de porţiuni în amonte
şi prin părăsirea unor porţiuni în aval. In unele cazuri este vorba de
modificarea densităţii. Am semnalat de exemplu faptul că Gobio albipinatus vladykovi este mai frecvent în Timiş, în dreptul Timişoarei faţă
de cum era în urmă cu 15-20 ani; totodată în aceeaşi zonă a rîului,
specia mai reofilă G. kessleri a devenit relativ mai rară. Ultima specie
a devenit mai rară şi în cursul inferior al Arieşului, după ce a pătruns
aici prima specie.
Faţă de fenomenul frecvent al deplasării spre amonte a multor
specii de peşti se constată mai rar şi fenomenul invers. Astfel în unele
rîuri, cum ar fi Timişul, scobarul nu numai că a urcat şi a devenit mai
abundent spre cursul superior, în dauna salmomidelor, dar a devenit
mai frecvent şi în cursul inferior în dauna crapului şi a mrenei. De
asemenea sturionii migratori, care în trecut urcau pe Dunăre pînă în
Slovacia iar prin Tisa exemplare rătăcite urcau chiar pe Mureş, nu mai
ajungeau în 1967-1969 mai sus de Cazane, iar din 1971 nu pot urca
mai sus barajul de la Porţile de Fier. Insă în cazul sturionilor nu este
vorba de o retragere în aval. Pur şi simplu speciile de sturioni au scăzut
numeric. Ele erau totdeauna mai frecvente în Dunărea inferioară, puţine
exemplare urcînd mai sus de Cazane. Odată cu reducerea generală a
efectivului, numărul exemplarelor care ajung mai în amonte s-a redus
practic la O.
Această deplasare generală a zonelor de răspîndire a diverselor
specii spre amonte nu înseamnă însă o simplă mutare. Speciile din aval
sau extins spre amonte, dar nu s-au retras din vechiul habitat decît cu
rare excepţii (de exemplu morunaşul (Vimba vimba) despre care s-a
amintit). Ele nu au fost înlocuite în cursul inferior al Dunării, căci peştii
de mare nu au urcat pe fluviu. In schimb peştii din riurile de munte
s-au retras din partea de aval al fostului areal, dar nu au urcat mai
sus, căci nu au avut unde (în zona de izvoare a pîraelor nu pot trăi nici
măcar păstrăvii). Cel mai mult a suferit lipanul (Thymallus thymallus)
specie care caracterizează a doua zonă piscicolă a apelor noastre, respectiv riurile mari de munte. El s-a retras mult din partea de aval a
fostei zone, unde a fost înlocuit de scobar, dar nu a putut urca mai
sus de vechea zonă, pîraele de munte fiind prea rapide şi avînd un
debit prea mic. Arealul general al lipanului în ţară s-a redus deci. Păs
trăvul a suferit mai puţin, o porţiune foarte scurtă din partea de aval
http://cimec.ro
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a fostei sale z.one a putut fi ocupată în anumite rîuri de scobar; lipanul
nu a putut ocupa nimic din fosta zonă a păstrăvului. Fără să se extindă
în amonte, păstrăvul nu a pierdut aproape nimic în aval. Tendinţa generală a evoluţiei ihtiofaunei noastre de rîu e deci reducerea pină la dispariţie a zonei lipanului şi stabilirea unui contact direct între zona
păstrăvului şi cea a scobarului.
Evident, aceste modificări profunde ale zonaţiei biologice a riurilor
noastre au cauze şi acestea trebuiesc precizate. Faptul că speciile care
se extind sînt de curs inferior, deci de ape mai ca1de, sugerează imediat
o analogie cu extinderea spre nord a arealului unor păsări mediteraneene. ln mod automat ne gîndim la încălzirea generală a climatului.
Este bine cunoscut faptul că nu numai în cursul glacialelor şi intergla, cialelor, dar şi în toată perioada postglacială au avut şi au loc oscilaţii
ciclice ale climatului, exi:stînd o seri ede cicluri de 11, 22, 35, 77 ... 1 400
ani, care îşi suprapun influenţelor lor uneori anulîndu-se, alteori însumîndu-se. Ne găsim oare în ultimele decenii într-o fază generală de
încălzire a climatului pe tot globul, sau măcar în zona temperată a
. emisferei nordice ? Datele de care di:spunem ne confirmă aceasta, în
orice caz nu are loc o încălzire naturală a climatului, de aşa mare
amploare încît să determine modificări atît de pronunţate ale zonării
biologice în rîuri.
Aceste schimbări profunde ale zonării biologice sînt evident determinate de modificări .ale condiţiilor de exi:stenţă, dar credem că nu este
vorba de modificări naturale ale climei, ci de modificări antropogene.
Observaţii asemănătoare au fost publicate de La r i m o re şi S m i t h
(1963).
Un prim factor ce a determinat aceste modificări considerăm că
.sînt despăduririle. Defrişarea pădurilor a început cu multe secole în
urmă, odată cu începutul păstoritului şi agriculturii, dar a luat amploare
abia la începutul secolului al IXX-lea în Principate, ceva mai de mult în
Banat şi Arde.al. In zonele defrişate apele se încălzesc, ceea ce favorizează unele cyprintde şi defavorizează salmonidele şi cotidele ; di:spă
rînd copacii şi tufele de pe mal, se împuţinează insectele aeriene, hrana
almonidelor, în schimb apa este luminată, se deZJvoltă algele, hrana
scobarului. ln zonele defrişate au loc viituri puternice, care antrenează
în aval şi ucid mulţi peşti, mai ales cotide, ciclostoni, dar şi puet de
sahnonide. Totodată creşte puternic turbiditatea apelor, ceea ce defavorizează mult salmonidele, dar nu are mare influenţă asupra cyprinidelor.
Odată cu industrializarea puternică din ultimii ani şi decenii, au
intervenit o serie de alte modificări ale condiţiilor de viaţă în rîuri, care
afectează ihtiofauna. Balastierele (exploatările de nisip şi pietriş din
albie) determină formarea unor gropi adînci, enclave de apă stătătoare
favorizînd instalarea unor specii în curs inferior sau chiar de baltă. ln
mult mai mare mă.sură este influenţată ihtiofauna de construirea lacurilor de baraj. 1n acestea se instalează o ihtiofaună în general diferită
de cea din rîu înaintea barării, deşi în ultimă instanţă ea provine tot
din fauna preexistentă. In lacurile de baraj din zona de munte, salmonidele se aclimatizează în lac, unde găsesc o hrană destul de bogată,
condiţia aclimatizării fiind ca locul să aibă afluenţi în care ei să se
poată reproduce. Pentru lipan şi lostriţă aceşti afluenţi trebuie să aibe
un debit suficient de mare. Unii peşti de munte cum este boişteanul,
ating în lacuri dimensiuni neatinse în rîuri. Dispar unii peşti de riu strict
_reofili - Gobio uranoscopus, Cottus, uneori moioaga, Barbus meridiohttp://cimec.ro

DIRECŢIILE EVOLUŢIEI

IHTIOFAUNEI RIURILOR ROMANIEI

157

nalis potenyi, deşi în lacul Bicaz această specie a prosperat în primii
ani, atingînd dimensiuni excepţionale.
In lacurile de baraj ajung să domine speciile indiferente de viteza
apei, ca obleţul şi cele de apă stătătoare care iniţial se întîlneau în rîu
doar incidental. Dîntre peştii propriu-zişi de rîu cel mai bine supravieţuieşte cleanul (Leuciscus cephalus). Dispar mai ales peştii de talie
mică reofili Gobio kessleri, Sabanejewia aurata.
Ihtiofauna autohtonă în componenţa originală supravieţuieşte mai
ales în porţiunile dintre lacurile de baraj, în care se menţine curentul.
Cînd rîurile se transformă într-o sa1bă de lacuri foarte apropiate, fauna
autohtonă are posibilităţi reduse de supravieţuire iar uneori dispare.
Are importanţă foarte mare regimul de funcţionare a hidrocentralelor, care determină ritmul şi amploarea oscilaţiilor de nivel ale lacului ;
acest ritm influenţează mult şi condiţiile de viaţă şi ihtiofauna în porţiunile cu apă curgătoare dintre lacuri.
Deversările apă caldă (de la termocentrale) în rîuri au încă amploare
redusă. Ele favorizează urcarea în amonte a speciilor de curs inferior.
Mult mai grave sînt diferitele poluări chimice începînd cu detergenţii utilizaţi astăzi chiar în satele de munte (ceea ce pare a determina
reducerea ef€C'tivului salmonidelor) şi terminînd cu marile combinate.
Lungi porţiuni P.in rîuri ca Jiul, Oltul, Ialomiţa, Prahova, Trotuşul etc.
sînt total pustiite ; poluările mai slabe afectează negativ speciile de
peşti mai sensibili, favorizî.nd indirect pe cele rezistente. Problema este
prea bine cunoscută spre a mai putea insista.
Modificările ihtiofaunei rîurilor prin introducerea de noi specii nu
sînt prea puternice. Fîntînelul (Salvelinus fontinalis) prezintă avantajul
economic de a trăi în cursul superior al pîraelor de munte, mai su:.s de
zona păstrăvului, unde nu trăieşte nici un peşte autohton. Păstrăvul
curcubeu (Salmo gairdneri) nu se menţine în general în ape naturale.
Celelalte trei specii străine pătrunse înainte de 1950i bibanul-soare (Lepomis gibbosus), somnul american (Ictalurus melas) şi carasul (Carassius
auratus) trăiesc mai ales în ape stătătoare şi lent curigătoare ; primele
două sint abundente în unele rîuri mid, mai ales din Banat şi Crişana,
pătrunderea lor în ţară a modificat componenţa ihtiofaunei. Carasul,
anterior cantonat mai ales în bălţile Luncii Inundabile, a suferit în
ultimii ani o adevărată explozie demografică, ocupînd masiv ghiolurile
Deltei şi pătrunzînd în cursul inferior al multor rîuri ; totodată, dimensiunile au crescut mult. Posibil ca în viitorul apropiat să devină specie
dominantă în cursul inferior al rîurilor. Coregonii (Coregonus lavaretus
marenoides) introduşi în deceniul al 6-lea, trăiesc numai în Lacul Roşu.
Cele patru specii valoroase de peşti chinezeşti inh"Oduse în 1960 Ctenopharyngodon idella, Hypophhthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis,
Mylopharyngodon piceus) sînt crescuţi în iazuri şi eleştee, au scăpat în
Dunăre, dar nu urcă pe rîuri. In schimb odată cu ele a fost introdusă,.
involuntar, specia măruntă Pseudorasbora parva, care s-a răspîndit în
multe rîuri, devenind .abundentă în unele rîuri mici, inclusiv cursul
superior al derelelor din Dobrogea, unde lipsesc peştii autohtoni. Al
doilea autor a găsit aoea:stă specie în izvoarele de tip limnocren de la
baza unor stînci din Do·brogea centrală.
Să vedem care sînt perspectivele evoluţiei viitoare a ihtiofaunei
din rîuri. Fenomenul deplasării în amonte a zonelor piscicole nu poate
dura la infinit ; oricît s-ar defrişa pădurile, oricît s-ar încălzi apele, se
ajunge la un punct în care viteza apei este atit de mare, încît peştii .de
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şes nu mai urcă. Există pericolul virtual al dispariţiei totale a zonei
lipanului într-Q serie de rîuri, zona scobarului, tin:zJÎnd să ajungă în
contact direct cu cea a păstrăvului. In cazul unor despăduriri excesive
ar putea chiar să dispară zona păstrăvului, cursurile superioare ale
rîurilor transformîndu-se în torenţi lipsiţi de peşti. Din fericire, s-au
luat de un număr de ani măsuri extrem de serioase de protejare a
pădurilor şi de reîmpăduriri. Ne aşteptăm deci ca în deceniul următor
fenomenul urcării zonelor piscicole pe riurile naturale să înceteze şi
chiar să asistăm la revenirea în parte Ia situaţia anterioară - retragerea
zonei scobarului şi refacerea zonei lipanului pe anumite porţiuni.
Sint speranţe să se pună capăt, sau -cel puţin să se reducă fenomenul poluării chimice a riurilor. S-au obţinut rezultate frumoase la
unele întreprinderi, cum este rafinăria de la Brazi, urmarea fiind reapariţia peştilor în rîul Prahova. Este deci posibil ca noile instalaţii industriale să nu ducă la o poluare apreciabilă a riurilor şi chiar să asistăm
într-un viitor destul de apropiat, la încetarea poluării unor riuri astăzi
depopulate.
Nu putem întrevedea care specii străine de peşti vor fi introduse
la noi şi în ce măsură componenţa ihtiofaunei se va schimba. Ca protecţionişti ai naturii sîntem împotriva oricărei introduceri de specii
străine. Pericolul dispariţiei este iminent în cazul unui singur peşte de
la noi, dar este vorba de cel mai remarcabil endemism, Romanichthys
valsanicola (aspretele), dispărut în Argeş şi Rîul Doamnei şi care supravieţuieşte numai în Vîslan pe o lungime poate de 15 km. Se impune
protejarea rîului în zona unde trăieşte specia oît şi în atnQl!lte.
Principalele modificări ale ihtiofaunei riurilor la care ne aşteptăm
vor fi cele determinate de regularizarea cursurilor de apă. lndiguirile
au un efect favorabil, dovadă numărul mare de peşti în riurile din Banat
şi Crişana. La fel reglementarea debitului prin baraje destinate surplusului de .a:pe din viituri. Cel mai profund urmează a se modifica ihtiofauna prin construcţia de baraje mari ; lungi porţiuni de riuri se vor
transforma în adevărate cascade de hidrocentrale. Evident că în aceste
lacuri vor predomina speciile stagnofile, unele dintre speciile reofile
putînd supravieţui cel mult în porţiunile rîurilor dintre baraje. Este de
presupus că în unele cazuri nu vor răroîne deloc porţiuni cu apă
curgătoare, ceea oe va duce la dispariţia locală a unor specii. Un alt
efect va fi fragmentarea unor areale azi unitare, ceea ce va accentua
divergenţa locală.

Unele schimbări intervenite sau în perspectivă primesc structura
speciei şi evoluţiei intraspecifice. O specie nu este unitară pe arealul
său fiecare populaţie avînd particularităţile sale determinate genetic
şi care se reflectă şi asupra morifologiei. In cadrul a două specii mărunte
de peşti din riurile noastre, Gobio kessleri şi Sabanejewia aurata deooebirile dintre populaţii sînt atît de marcate încît se pot recunoaşte mai
multe subspecii legate de forme intermediare. Extrem de interesantă este
ultima specie, reprezentată în riurile din vestul ţării şi Aroeal prin
subspecia baicanica, în Dunăre prin subspecia bulgarica, în sudul Moldovei şi estul Munteniei prin subspecia vaUachica, iar în vestul Munteniei prin aceiaşi subspecie, dar, mai puţin tipică. In cursul inferior al
riurlor din vest există o trecere (intergredare) treptată intre primele
două subispecii, în nordul Moldovei şi Olteniei intre prima şi vallachica ;
dar în cursul inferior al rîului Argeş ultima su:bspecie coexistă cu bulgarica (urcat din Dunăre) fără a hibridiza. Sîntem în prezenţa unui caz
tipic de speciaţie incompletă ; în literatura mondială s-au mai semnalat
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numai 3 alte cazuri similare. Coexistenţa acestor două subspecii avea
loc desigur, pe porţiuni mult mai lungi de rîu şi în Ialomiţa şi Siretul
inferior, unde vallachica se prezintă în forma cea mai ttpică. Din păcate
cursul inferior al ambelor rîuri este puternic poluat şi specia a dispărut
fără să fie colectată. Prin aceasta sîntem lipsiţi de documentarea completă asupra unuia dintre puţinele cazuri de speciaţie incompletă prin
ajungerea în contact a formelor geografice externe.
Am menţionat faptul că datorită măsmilor luate sau care se va
lua, porţiuni de rîuri complet degradate se repopulează cu peşti. Dar
nu se refaoe populaţia iniţială cu vechea ei structură genetică, ci se
formează populaţii noi, din imigranţi cu altă structură genetică şi parţial
alt fenotip. Prin aceasta cercetătorii au pos~bilităţi de a studia, cu
mijloace moderne, interesante cazuri de evoluţie infraspecifică.
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EVOLUTIONARY TRENDS IN THE FISH FAUNA OF RIVERS
IN ROUMANIA
Summary
A modification of the zonal distribution of fish species is taking place in
Roumania since some three decenies : fishes inhabiting the lower and middle
reach of rivers extended and are extending their ranges streamupwards, the most
striking examples being Chondstroma nasus and Vimba vimba, while a few species
from the upper reach of rivers (Thymallus thymallus, Cottus gobio) are retiring
upstreams from places which thcy inhabited formerly. If this trend will continue,
the grayling - (Th. thymallus) - zone of the rivers may disappear and the
Chondrostoma nasus - zone will come in direct contact with the brown-trout zone.
These strong modifications of the zonal distribution of fishes cannot be a
consequence of a general natural warming of the climate ; they are due above
all to deforestration (which determines the warming and the increase of the
luminosity of the rivers, defavouring salmonid fishes and favouring the development
of al~ae, the main food of Chondrostoma), then to water pollution and other
http://cimec.ro

160

P. BANARESCU,T.NALBANT

men-determined habitat modifications. Since serious measures were recently taken
for forest protection and even for reforestration, it is believed that this trend will
not continue and even that a restriction of the range of Chondrostoma and an
extension of that of the greyling will take place. Building of damlakes favour the
species inhabing stagnant water and leads to a fragmentation of the range of
rheophilic species, !avouring the divergence of local populations. A new field of
investigations is thus offered to ichthyologists studying the process of microevolution. Introduction of exotic fish species (in the last years Pseudorasbora parva)
modifies the interspecific relations. Serious measures against water polution allows
the repopulation of now depopulated river stretches from the adjacent not poluted
stretches. But these new populations, originating from immigrants, differ morphologically and genetically from the former, now extinct ones, above all in the cases.
of species with strong local variation : Gobio kessleri and especially Sabanejewta
aurata. This phenomenon offers a further field of investigating to students on
microevolution.
Institutul de ştiinţe biologice, Bucureşti
Primit în redacţie la 15 mai 1977
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Savant de notorietate mondială Racoviţă este cun06Cut îndeosebi
ca explorat.or al continentului antarctic şi ca întemeietor al unei ştiinţe
n<>i : Biospeologia.
Originala sa operă, în care concepţia înaintată despre viaţă este
net progresistă, îşi are multiple aspecte a căror geneză trebuie căutată
în legătura constantă pe care a avut-o ca om şi biolog cu natura.
Explorat.or temerar al pampasurilor argentiniene pînă în îndepăr
tata Ţară a Focului şi a .gheţurilor antarctice, unde a cunoscut de
aproape viaţa balenelor, focelor şi pinguinilor, apoi cercetăt.or al vietă
ţilor mărunte din goliul Lyonului, al mării catalane şi al întunecatelor
lăcaşuri subpămîntene, Racoviţă a desăvîrşit această legătură dintre om
şi natură prin va.sta sa cultură generală şi pasiunea ce o avea pentru
discipline ca : preistoria, arheologia, sociologia, etnografia, pe care căuta
să le integreze în realista sa concepţie biologică.
Atent observator al fenomenelor sociale din ţara noastră, Racoviţă
este fără îndoială, un precursor în vastul domeniu al protecţiei naturii şi
mediului înconjurător pe diferite planuri, manifestîndu-şi opiniile sale
constructive în ce priveşte relaţiile dintre om şi natură de cite ori are
ocazia: la constituirea asociaţiei de turism „Frăţia Munteană", congresu)
naturaliştilor din Cluj, întemeierea Comisiei Monumentelor Naturii, la
tribuna Senatului, ori la inaugurarea Muzeului etnografic din Cluj.
Complexitatea structurală, varietatea şi distribuţia vastă a ecosistemului forestier îl atrage pe Racoviţă în mod deosebit, cînd abia stră
mutat la Cluj cu întreaga zestre speologică, spre a întemeia primul
institut de speologie din lume, cunoaşte situaţia tragică a pădurilor din
Munţii Apuseni, în urma devastărilor săvîrşite de Moţi, în primul război
mondial.
Primul articol din Statutele societăţii „Frăţia Munteană" are drept
scop „a stringe într-un mănunchi puterile celor ce iubesc munţii", al
doilea propune, între altele, „să apere munţii şi pădurile lor de devastări", iar între „sfaturile tehnice statutare, ce se vor constitui după trebuinţă de Sfatul Central", statutele prevăd ca ,unul din cele 9 sfaturi, al
7-lea, să cuprindă o secţie a frumuseţilor naturale şi o secţie a parcurilor şi rezervelor naturale (E. Racoviţă 1922).
O deosebită îngrijorare o manifestă Racoviţă pentru soarta pădu
rilor din Munţii Apuseni în cuvîntarea rostită cu prilejul legii colonizării
în şedinţa Senatului din 29 martie 1940 (E. G. Racoviţă 1941).
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„N-am văzut - spune Racoviţă - mei m Alpi, mei m munţii
spanioli, nici în munţii Africei de Nord, forme atît de caracteristice de
masive fo:estiere şi păşuni supra-păscute, cum am văzut în Munţii
Apuseni ş1 spre sud de aceştia, în Carpaţi".
Iar. mai departe continuă, arătînd „ur:mările acestor întîmplări",
„după distrugerea pădurilor urmează ca o consecinţă fatală distrugerea
islazurilor, căci se înfiinţează regimul torenţial care distruge apoi şi
pămînturile de cultură. Iată-ne, prin urmare, prinşi în unul din cereurile
infernale definite de sociologi, într-o fatală nenorocire care de pe acum
ameninţă ţara".

Remedierea acestei situaţii este, după Racoviţă, limitarea numă
rului vitelor şi rezervarea fiecărui petec de pămînt numai culturii care
i se potriveşte mai bine. „Păduri trebuie să existe acolo unde nu pot
creşte decît păduri şi unde trebuie să îndeplinească rolul de protecţie
al pămîntului. Islazuri nu trebuiesc date decît acolo unde convin păşu
nilor, iar pămîntul de agricultură trebuie rezervat acolo unde se poate
face agricultură cu folos şi această clasificare raţională a terenurilor unei
ţări nu se poate stabili decît prin legi bine alcătuite de către specialişti
care au .făcut practică gospodărească".
Tot în această cuvîntare prezintă onoraţilor senatori, după capitolul
consacrat în cursul său de Biologie generală, ceea ce trebuie să se înţe
leagă prin echilibrul biologic „dreapta cumpănă a existenţii dintre toate
vieţuitoarele convieţuitoare pe aceeaşi suprafaţă de pămînt sau altfel :
proporţia între vieţuitoarele vegetale care pot convieţui pe aceeaşi întindere a pămîntului", înfăţişînd totodată, cu humorul său robust, traiul
necăjit al Moţilor, care fac mare risipă de lemn, perturbînd aoest echilibru biologic prin distrugerea pădurii.
· „Sînt, ca să zic aşa, - spune Raco,viţă - , paraziţi ai pădurilor".
„Parazitează pădurea, căci mai înmiu o mănîncă", referindu_-se la obiceiul
lor de a desprinde coaja spre a ra:de şi a mînca învelişul vertle de
pe partea internă.
O dată memorabilă în atitudinea sa fermă de apărător al naturii
este discursul său la întiiul Congres naţional al naturaliştilor din România ţinut la Cluj de la 18-21 aprilie 1928, arătînd că natura a fost
educatoarea omenirii şi pe sînul ei gol şi-a petrecut omenirea toată
copilăria" şi că „în rezolvarea problemelor sociale rolul ştiinţelor na.turei
trebuie să fie covîrşitor".
Ireductibil optimist şi evoluţionist, Racoviţă conchide in cuvîntarea
sa, că „oricît de ocolit ar fi în aparenţă drumul omenirii", pînă acum
direcţia a fost tot înainte şi nu înapoi, î,nai.Jlte spre o organizare socială
tot mai raţională şi spre o colaborare ,generală tot mai pacinică".
In hotărîrile Congresului de la Cluj redactate de E .rn i 1 R a c o viţă, avirul în vedere importanţa ştiinţifică şi naţională a problemei
monumentelor naturii se stăruie în cap. V-IX asupra următoarelor obiective privind ocrotirea naturii : înfiinţarea unui post de observaţiuni
ornitologice în Delta Dunării, avînd in vedere că este „unul din cele
mai bogate areale ornitologice cunoscute" şi „una din cele mai importante căi de migraţie pentru păsări" :
- să se aducă în discuţia parlamentului proiectul de lege „pentru
crearea rezer:velor naţionale şi ocrotirea monumentelor naturii" ;
- să. se oprească imediat păşunatul, pescuitul, vînatul şi tăierea
pădurii în acea regiune a masivului Retezat, care este deja delimitată
la Casa centrală a împroprietăririi în vedere.a. unui ,parc naţional în acest
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de vietăţi (biocenoze) aflătoare în echilibrul biologic cel mai originar ce
s-ar putea găsi pe cuprinsul ţăTii", predzind condiţiile care se cer spre
a se Îl!lfăptui aceste rezervaţii (V a 1. Puşca r i u, 1975).
Una dintre prindpalele sale preocupări în relaţiile dintre om şi
natură a fost pentru Racoviţă problema ocrotirii păsărilor migratoare, de
care s-a ocupat de pe vremea ci:nd făcea parte din Consiliul Societăţii
Zoologice din Franţa.
In 1935, din iniţiativa sa şi a lui N. Său 1 e s cu, director general
al vînătorii în acea vreme, în cadrul Comisiei Monumentelor Naturii ia
fiinţă secţiunea naţională a Comitetului internaţional pentru prote<:ţia
păsărilor.
Interesantă este poziţia adoptată de Racoviţă în memoriul ce precizează principalele probleme în legătură cu ocrotirea păsărilor din ţara
noastră, arătînd scopul urgenţa şi metodele ce trebuie aplicate pentru
ca ocrotirea să fie eficace (V a 1. Puşca r i u, 1960).

Cerind înfiinţarea de rezervaţii ornitologice în regiuni întinse, cum
ar fi acele din Delta Dunării pentru roloniile păsărilor mari de baltă sau
rezervaţii mai mici (refugii) de : pădurici, tufişuri, stuhării, stinci şi
de alte biotopuri pentru ocrotirea păsărelelor, Racoviţă, stăruie pentru
„urgenţa creării acestor rezervaţii şi refugii, acolo unde nu există monumente naturale care să le îndeplinească scopul", găsind că această urgenţă
este necesară fiindcă „cultura extensi·vă şi suprapă.şu:narea au răscolit
echilibrul biologic şi au distrus pe unele locuri complet mulţi ibiotopi
importanţi". Şi, în acelaşi timp, dornic de a se înfiinţa o staţiune ornitologică serioasă, se interesează de inelarea păsărilor migratoare, încredinţată temporar după propunerea sa Biroului ştiinţific al Comisiei Monumentelor Naturii şi Institutului de speologie din Cluj.
Preocuparea constantă a savantului biolog, de a armoniza cruţarea
clementelor naturii cu interesele economice ale populaţiei sau ale instituţiilor productive, bazată în prealabil pe cercetarea ştiinţifică îşi găseşte
o temeinică argumentare şi în modul cum trebuie ocrotit şi valorificat
domeniul subteran şi în general potenţialul turistic al naturii.
Încă ·din 1914, împreună cu nedespărţitul şi devotatul său colaborator Rene Jeanne!, Racoviţă atrage atenţia asupra primejdiei care ameninţă biotele cavernicole, atît pnin colectarea abuzivă a acestora, cit şi
prin schimbările unui mediu la care sânt adaptate şi la care contribuie
în multe cazuri în peşterile vizitate şi frecvenţa turiştilor.
De aceea, el preconizează renunţarea la unele amenajări interioare
spectaculare, poteci pavate, iluminat electric în interiorul peşterilor ce
prezintă un interes ştiinţific deosebit, sau chiar exterioare (hotelurrl.,
restaurante etc.), rezervindu-se, în orice caz în aceste peşteri, porţiuni
în care accesul să .fie permis numai cercetătorilor ştiinţifici.
Racoviţă de altfel, chiar de la începutul explorărilor sale speologice
in Munţii Apuseni, bazat pe experienţa din Alpi şi Pirinei arată rolul
pe care-l poate avea turismul în salvarea situaţiei mizere a populaţiei
din Ţara Moţilor. El vede în turism „un imor de ciştig şi uşor şi productiv, un factor important în economia naţională, un ajutor dat populaţiilor mun·tene".
Găsind că ajutorul dat acestor populaţii este o „datorie de primul
rang", el nu uită să menţioneze în statutele Societăţii „Frăţia Munteană",
amintite la începutul acestei comunicări, intervenţiile ce sînt neoes.are ca
„satele izolate din munţi să nu fie lipsite de cultură şi educaţi-e cetă
ţenească şi de legătură uşoară cu regiunrl.le din care îşi procură oele nccehttp://cimec.ro
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masiv. Această oprire de păşunat să fie menţinută cu stricteţă pină cînd
Legea monumentelor naturii va fi votată şi pusă în aplicare" ;
- se solicită apoi mărirea fondului de 1 milion lei în bugetul pe
1928 al Ministerului de Agricultură şi Domenii şi numirea unei comisii
de specialişti pentru întocmirea unui proiect de utilizare a acestui fond ;
- „decretează mobilizarea generală a naturaliştilor români pentru o campanie de propagandă prin grai şi scris în vederea votării şi pe
urmă a strictei aplicări, a unei legi pentru crearea Rezervelor naţional(•
şi pentru ocrotirea Monumentelor Naturii".
In sfîrşit, după laborioase intervenţii la forurile superioare, s.econdat tot timpul de alt vajnic ocrotitor al naturii, profesorul A 1 e x an d r u
B orz a, secretarul general al Congresului naturaliştilor, la 4 iulie 1930
apare Legea pentru protecţia monumentelor naturii.
In scurta expunere de motive se arată primejdia ca cea mai parte
din comorile naturale, deosebit de importante din punct de vedere
ştiinţific şi estetic, această lege făcind posibilă păstrarea pentru posterttate a speciilor şi a mediilor primejduite, fiind „o datorie de onoare a
ţării să~i apere bunurile hărăzite de natură".
Doi ani mai tîrziu (1932) apare decretul prin care se aprobă regulamentul de administraţie publică pentru aplicarea dispoziţiunilor legii
pentru protecţia monumentelor naturii.
Neobosit apărător al cau7..ei protecţiei naturii, Emil Racoviţă stă
ruie atît în Comisia centrală, cit şi în Comisia monumentelor naturii din
Ardeal, asupra interesului ştiinţific, social şi economic al ocrotirii naturii,
cerind să se ia măsuri bine chibzuite pentru inventarierea exactă a
rezervaţiilor ce vor trebui puse sub ocrotire şi asigurarea pazei monumentelor naturii.
Cunoscînd piedicele care pot sta în calea temeinicei organizări a
protecţiei monumentelor naturii din încercata sa experienţă la Institutul
de speologie şi din preţiosul sprijin pe care l-a acordat instituţiilor ştiin
ţifice şi culturale din Cluj, Racoviţă intocmeşte ştiinţificul îndreptar
„Monumentele Naturii", în care defineşte, clasifică şi arată normele de
ocrotire a acestora prin aplicarea legilor şi regulamentelor (1934).
Acest îndreptar care a apărut şi în limba franceză, în Memoriile
Societăţii de biogeografie din Paris (1937) este, cum o recunosc
J. Gui art şi R. Jeanne 1 (1948) „prima încerc.are de acest fel în
domeniul ocrotirii naturii".
Definiţia sa , ,sînt monumente ale naturii toate teritoriile, vietăţile
şi artefactele neistorice ce merită a fi conservate pentru folosinţa obş
tească actuală şi viitoare", ca şi clasificarea ştiinţifică în rezervaţii ştiin
ţifice (rezervaţii faunistice şi floristice ; ocrotire de specii sau de indivizi,
ocrotire de zăcăminte mineralogice, paleontologice şi estetico-turistice
(peisaje, căi de comunicaţie cu zona lor mărginaşă etc., cit şi criteriile
generale ce trebuie să hotărască declararea de monument al naturii
corespund aproape în totul coneepţiilor actuale asupra ocrotirii naturii,
adoptate la Brunnen de „Uniunea internaţională pentru protecţia naturii"
(E. Bour de 11 e, 1948) şi sînt foarte apropiate de acele publicate în
Lista Naţiunilor Unite a parcurilor naţionale şi rezervelor analoge (1967),
adoptate de adunarea generală U.I.C.N. de la New Delhi (1971).
Remarcăm totodată că în acelaşi an (1934), în care este lansat de
A. G. T a n s 1 e y, termenul de „ecosistem", Racoviţă pledează cauza
unor rezervaţii de mare întindere pentru „Ocrotirea contra distrugerii şi
contra oricărei modificări artificiale a diverselor categorii de populaţii
http://cimec.ro
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sare vieţii ca hrană, îmbrăcăminte, ajutor medical, -îndeletniciri distractive" (Racoviţă, 1922).
Din aceste constatări şi îndemnuri s-a născut proiectul său al drumului de creste, destinat să facă legătura directă între reeJi_unea Clujului
şi bazinul Beiuşului, intocmit 'împreună cu secretarul general al „Frăţiei
Muntene", profesorul Victor Stanciu .(V a 1. Puşca r i u, 1960), cît şi
propunerea Parcului naţional al Munţilor Apuseni, în care să fie înglobată şi principala regiune carstică a acestor munţi : Padiş Cetăţile
Ponorului - Scărişoara, pînă în valea Ordîncuşei, prezentată în şedinţ.a
Comisiei Monumentelor Naturii din 23 ianuarie 1934, a cărui realizare
o wşteptăm de mai bine de 42 de ani !
Menţionăm, de asemenea, preţioasC:! sa contribuţie la deontologia
naturalistică şi geografică a ţării noastre. Racoviţă condamnă cu asprime
actere voluntare ale acelor cercetători sau turişti, care ignorează toponimia locală, înlocuind-o adesea cu numiri fanteziste.
„Un nume de loc dat de băştinaşi - spune el - este un monument
istoric de aceeaşi valoare ca o inscripţie lapidară, un papirus, un craniu,
un silex cioplit etc." „. Păstrind proporţiile, încercarea de a suprima un
nwne geografic „legitim" şi „tradiţional", spre a-l înlocui cu o elucubraţie fantezistă, este un act de vandalism".
Mai puţin cunoscută este desigur opinia lui Hacoviţă asupra etnografiei care ar trebui să fie o ramură a etologiei, a ştiinţei moravurilor,
năravurilor şi industriilor vieţuitoarelor animale", expusă în cuvintarea
ţinută la inaugurarea Muzeului etnografic din Cluj (17 iunie 1928), considerînd că „obştea poporului nostru nu e formată din colonişti bilenari.
ci din vechi băştinaşi a căror origine trebuie căutată, poate, printre
oamenii pietrei şlefuite şi desigur, printre cei ai bronzului".
Doctrinar pe plan internaţional al ocrotirii naturii, cu înfăptuiri
remarca:bile în ţara noastră, Racoviţă a încercat să umanizeze natura,
păstrindu-i intact peisajul originar atit pentru cercetarea ei prin metode
.ştiinţifice, dt şi pentru rolul ei economic, estetic şi recreativ.
Principiul fundamental de la care emană îndatorirea de a salva
măcar o parte din ceea ce a mai rămas reprezentativ din această natură,
potrivit înţeleptelor sale propuneri, „anticipează - cu cîteva decenii o spune un alt precursor al naturii în ţara noastră - regretatul academician Emil Pop (1968) „acel Program biologic internaţional al zilelor
noastre, care are un scop identic : acela de a studia aprofundat „comunităţile" biologice ale naturii pe întreg globul în vederea maximei lor
producţii economice, dar şi de a salva monumentele naturale pentru
cercetări ştiinţifice şi pentru reculegerea omului modern, din ce în ce
mai înstrăinat şi tocmai de aceea din ce în ce mai dornic de frumuseţea
şi atmosfera odihnitoare a naturii adevărate".
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LES RELATIONS ENTRE L'HOMME ET LA NATURE SELON
LA CONCEPTION D'EMILE RACOVITZA
Resume

Savant de notoriete mondiale, fin observateur des pheno~enes naturels, Emile
Racovitza, este un precurseur aussi dans le vaste domame qui constitue Ia
protection de la nature et du milieu ambiant.
Ayant etudie Ies relations entre l'homme et la nature il a en aussi des
preoccupations dans le domaine de la protection des forets ou il a pose parmi Ies
Ies premiers le probleme des reservations naturels pour la protection des forets et
de monuments naturels.
Doctrinair eminent pour la protection de la nature avec des resultats
remarcables dans notre pays, Racovitza a essaye d'humaniser la nature, de garder
intact le paysage originaire tant pour la recherche par des methodes scientifique
que pour son role economique esthetique et recreatif.
Academia R. S. România - Comisia Monumentelor Naturii
Primit în redacţie la 2 octombrie 1977
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LA STUDIUL IHTIOFAUNEI RIULUI POTOPU
(AFLUENT AL ARGEŞULUI) - DE LA OBIRŞIE
, PINA LA AVAL DE GAIEŞTI
GH. STANESCU

CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICA
Potopul, cel mai important dintre riurile .şi piriurile ce izvorăsc şi
Piemontul Cindeşti, îşi are obirşia sub Dealul lui Istrate (cota
645 m), aproxirnatiiv la jumătatea distanţei dintre localităţile Cîndeştii
din Deal şi Cindeştii din Vale, foarte aproape de obîrşia Cîrcinovului.
De la izvor pînă la Găieşti, Potopul are o lungime de 51 km, o suprafaţă a bazinului de recepţie de 305 km 2 şi o diferenţă de altitudine
de 474 m.
In ansamblu, Potopul aire o direcţie nord-sud ; in dreptul comunei
Valea Mare o coteşte brusc spre stînga, curgînd prin lunca Argeşului
paralel cu aces1Ja, pînă la sud-vest de Bucureşti, unde are loc confluenţa
cu Argeşul, în dreptul comunei Valea Dragului (fig. 1 şi 2).
Pe parcursul său, Potopul poartă mai multe denumiri : de la
izvoare la Găeşti se numeşte Potopu ; începind .de la est de Găe;;ti unde are loc confluenţa cu Răstoaca, un vechi curs al Argeşului, împrumută numele acestui afluent, deşi acesta are o suprafaţă de recepţie de
numai 70 km 2 • Schimbarea de nume, probabil, se datoreşte faptului că
ieşind din regiunea colinară, cursul capătă caracter de „răstoacă", adică
de riu cu albia mobilă, schimbătoare. ln sfirşit, incepînd de la Floreşti
Stoeneşti, denumirea de irăstoacă dispare treptat, astfel că în aval de
Bolintin să fie cunoscut numai sub numele de Sabar.
Denumi.rea de „Potopu" are o anumită semnificaţie geografică
tn timpul ploilor torenţiale, din cauza marii întinderi a bazinului său
de recepţie şi a pantelor foarte abrupte, apele nu se infiltrează <lecit în
mică măsură şi, în consecinţă, provoacă inundaţii catastrofale. De aceea
orice ploaie torenţială are consecinţele unui „potop".
Valea Potopului, care corespunde unei falii sau complex de falii,
se lărgeşte treptat de la nord către sud, mai mult in dreptul principalelor
confluenţe, avînd un profil longitudinal destul de evoluat. Panta riului,
raportată la lungimea lui este de cca 12,50/u, ceea ce reprezintă o
valoare mare.
Din punct de vedere geologic, Potopul străbate o zonă recentă de
acumulare, constituită din depozite cuaternare, levantine şi daciene.
Sub aspect geomorfologic, valea Potopului se caracterizează printr-un
relief variat, reprezentat prin terase, forme de eroziune, forme gravitaţionale etc., putînd fi împărţită în două sectoare : unul situat la nord de
Ludeşti, caracterizat prin predominarea proceselor gravitaţionale şi a
străbat
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formelor respective ca desprinderi, prăbuşiri, alunecări şi altul, în aval
de confluenţa cu Potocelul, unde formele predominante le constituie
terasele.
Afluenţii mai importanţi ai văii Pooopului (fig. 1) sînt Strimbul ~i
Răstoaca, pe dreapta; Potocelu, Butoiul, V. Foii şi Cobia .pe stinga.
Potooelul se remarcă prin prezenţa uno.r. impresionante alunecări de
teren care au răscolit ambii versanţi. Pîraiele Butoiu şi Strlmibu formează o zonă importantă de confluenţă la sud de comuna Hulubeşti.
Răstoaca izvorăşte din amonte de localitatea Bintău la altitudinea
de circa 450 m, în dreptul Găieştiului unindu-se cu Potopu.
întreg teritoriul străbătut de Potop şi afluenţii săi este alcătuit
din cunoscutele strate din pietrişuri şi nisipuri de Cîndeşti.
Apele rîului sînt umbrite, pînă la Găeşti, de un frumos zăvoi de
arin neg;ru (Alnus glutinosa) care oferă condiţii bune de dezvoltare
faun<'Î hidrobiologice şi piscicole.

IHTIOFAUNA "'
Pină in

prezent, literatura

noastră ihtiologică

nu

consemnează

nici

un fel de referiri cu privire la ihtiofauna Potopului.

La sugestia şi îndemnul dr. doc. Petru Bănărescu, în anul 1966, am
început un studiu de ansamblu asupra ihtiofaunei acestui rîu, identiiicind 9 specii care aparţin la 8 genuri şi 2 familii. La acestea se mai
adaugă două genUII'i, fiecare cu cîte o specie, întîlnite în Răstoaca la Găieşti (tabelele nr. 1 şi 2).

l\fA.TERIAL

ŞI METODA

peşti, aparla 11 specii, din care 979 exemplare din rlul Potopu şi 98 exemplare din Răstoaca.
Colectarea materialului s-a făcut cu sacul şi, o singură dată, prin
răstocirea apei. Conservarea s-a făcut, în teren, în formol 4-5o;0 , iar
în laborator - în alcool 70o;0•
Pentru pescuit s-au ales, în primul rînd, locurile cele mai favorabile (vadurile de pescuit) necesităţilor de hrănire, reproducere şi adăpost,
adică concavităţile rlului, locurile de confluenţă, spaţiile dinapoia ostroavelor, coturile şi malurile cu arbori căzuţi în apă, bineînţeles neexcluzîndu-se spaţiile dintre vaduri, firul rlului.
Materialul ihtiologic colectat a fost determinat şi sistematizat în
două tabele (vezi tabelele nr. 1 şi 2), care ilustrează procentual componenţa :,pecifică pe staţii de colectare. Pe baza indicatorilor staţiilor
de pescuit s-a stabilit irăspîndi:rea .geografică a fiecărei specii, din.du-se
indicaţii şi asupra indicilor de abundenţă relativă, precum şi zonaţia
piscicolă. In cele din urmă s-au analizat factorii de impurificare şi s-au
formu1at conduziile care se impun.

ln perioada 1966-1976, am colectat 1 077 exemplare de

ţinînd

• Materialul colectat se află in colecţiile LabOratorului de zoologie, Facultatea de învăţămint pedagogic Piteşti. Folosesc acest prilej pentru a mulţumi
studenţilor {astăzi profesori) Badea Veronica şi Hera Gheorghe, care rni-au colectat
material din localităţile Mătăsaru şi Scheiu de Sus.
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Bazinul hidrografic al riului Potop
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I. F AM. cYPRINIDAE

1. Leuciscus cephalus cephalus (L.) ; popular clean. Specie comună,
din amonte de Scheiu pînă în cursul inferior. Pătrunde şi
în arf:luenţii mai importanţi : Potocelu, Strîmbu, Butoiu, Valea Foii, Cobia,
precum şi în Răstoaca. S-au pescuit 75 exemplaire ; indicele de aibundenţă este de 6,960fo.
2. Phoxinus phoxinus phoxinus (L). ; populair verdete, jucătoare,
iridă. Foarte comun în cursul superior şi mijlociu ; se întîlne,;te din

se

întilneşte

Leyent/a
cvr.surirmanenle
s.,.m~rma~nle

·• - k""'/O.rO'r.,.

-Horia .d1.rlr16ule/ secori/ ri'urilor
hidrografic Arge~
Fig. 2 -

in .Ji3-kmu/

Sistemul hidrografic al rîului

Argeş

amonte de Scheiu-de-Sus pînă la Găeşti ; pătrunde !in toţi afluenţii din
cursul superior şi mijlociu. S-au pescut 362 exemplare, reprezentînd
un indice de abundenţă de 33,610/o.
3. Alburnoides bipunctatus bipunctatus (Bloch) ; popular latiţă,.
lătiţă, sorete, sareaţă, albişoară. Specie foarte rairă, a fost întîlnită numai
la llulubeşti, unde s-a colectat un singur exemplar ; indicele de abundenţă .fiind de 0,090fo.
4. Rhodeus sericeus amarus (Bloch) ; popular boarţă. Tute o specie
rară, întîlnită numai în afluentul Potocelu, în satul Rudari, unde am
pescuit 6 exemplare (9.X.1966). Indicele de abundenţă calculat este·
de 0,550;0•
5. Gobio gobio obtusirostris valenciennes; popular murgoi, baboi.
Se intîlneşte din amonte de Scheiu-<le-Sus pînă în .aval de Mătăsaru ;
este o specie foarte comună în apele Potopului, intrln,Q în a:fluenţii principali. S-au pescuit 118 exemplare, reprezentînd un indice de abundenţă
de 10,950;0 •
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6. Pseudorasbora parva (Schlegel), murgoi chinezesc, briceag, albispecie a pătruns în apele rîului Potop după anul 1968.
Cu ocazia pescuitului efectuat în 23-25.IX.1966, la Mătăsaru şi în 8-9.
X.1966, la Ludeşti, nu a fost semnalată. Pseudorasbora nu a fost întilnită nici cu prilejul pescuitului pe care l-am efectuat la Mătăsaru în
zilele .de 23~4.VIII.1968. De .abia în 1972 am colectat 12 exemplare la
Mătăsaru, 1 exemplar la Soheiu (23-24.VIII.1972) şi un exemplar la
Hulubeşti (10.IX.1972)„ Specia a fost întilnită şi în Răstoaca la Găeşti
- cu prilejul pescuitului pe care l-am efectuat la 11.IX.1976, cînd am
colectat 36 exemplare. Indicele de abundenţă este de 4,730;0.
7. Barbus meridionalis petenyi (Heckel); popular mreană, mreană
vînătă, ibreană. A fost întîlnită din amonte de Scheiu-de-Sus pînă la
Mătăsaru. lin total am colectat 188 de exemplare, mreana fiind o specie
foarte comună în Potopu şi in afluenţii săi principali .din curnul mijlociu
şi superior. Indicele de abundenţă calculat este de 17 ,45o;0•
8. Carassius auratus gibelio (Blooh) ; popular cairas. Această specie
a fost întîlnită numai in Răstoaca, la Găeşti, unde am colectat 44 de
exemplare de tăl:ie mică (ll.IX.1976).
şoară. Această

II. F AM. COBITIDAE
9. Cobitis taenia taenia Linnaeus; popular zvîrlugă. Specie întilnumai m Răstoaca. Am pescuit un singur exemplar la Găieşti
(1 l.IX.1976).
10. Sabanejewia aurata balcanica (Karaman), dră; popular nisipariţă, fiţă, cuţitoaie. Este o specie comună ; am întilnit-o din amonte
de Scheiu de Sus pînă la Mătăsaru, colectind 142 exemplare. Preferă
locurile cu prundiş şi nisip ; poate fi găsită însă şi în locUII"ile nisipoase
şi argiloase ale patului rîului.
Foarte frecvent se întilneşte pe sub malurile rîului, la rădăcinile
arinilor şi sălciilor, unde se îngroapă în nisip. Indicele de abundenţă
este de 13,180;0.
11. Sabanejewia romanica (Băoescu) ; popular nisipariţă. Specie
nrecventă în Potop. Am întîlnit-o din amonte ide Scheiu de SULS pînă la
Găieşti, colectînd 89 de exemplare. Este mai frecventă în ramifkaţiile
rîului cu patul mîlo-nisipos şi apa mai caldă. Indicele de abundenţă
calculat este de 8,260;0 •
nită

ZONAŢIA

PISCICOLA

Din punct de vedere al dominanţei, specia care caracterizează
Potopul este mreana vînătă - Barbus meridionalis petenyi, după ca.re
urmează cleanul leuciscus cephalus. Ihtiofauna sectorului cercetat se
încadrează deci în zona mrenei vinete (de la izvoare şi pînă la Găieşti
şi 1n zona cleanului (de la Găieşti la vălrsalre).

FACTORI DE IMPURIFICARE
Pe lingă factorii naturali, îndeosebi ploile şi inundaţiile catastrofale,
cum au fost cele dim anii 1970 şi 1975, mai acţionează activităţile populaţiei riverane, între care un rol ~i intens îl joacă exploatarea pietrişului şi nisipului din a1bia rîului, evacuarea în apă a reziduurilor şi
http://cimec.ro

Componenţa ihtiofaunei, distribuţia şi abundenţa speciilor de peşti Întîinite in probele de pescuit
Localităţile (staţiile)

Scheiu
de Sus
I-'amllla

Specia

VII-IX
1972

Nr.

ex.

I. Cyprinidae

l

'"o

Ludeşti

(Potocelu)

23-24.Vlll
1972

\

u·

o

\

Hulubeşti

8-9.X
1976

12.IX
19i6

Nr.
ex.

'"o

Nr.
ex.

\

U'

.u

10.IX
1972

.,..

ex.

-o
<l

Nr.

O'

\

o

....

1. Leuciscus c. cephalus

-

-

3

2,61

10

2,19

2

3,17

8

8,79

23

3,02

2. Phoxinus ph. phoxinus

16

45,71

1

0,87

257

56,24

47

74,60

35

38,46

356

46,78

3. Alburnoides b. bipunctatus

-

-

-

-

-

-

4. Rhodeus sericeus amarus

-

-

-

-·

-

-

.....
....,

-'I

de pescuit

Scheiu

Nr.
ex.

Tabelui nr. 1 A
din ctirsui superior al riulai POTOPU

-

-

o

;:i:

I

1,10

-

-

1

0,13

6

0,79

6

9,52

3

4,76

4

4,40

14

1,84

-

1

1,10

2

0,26

19

20,81;1

155

20,37

VJ

~
zl'l
t/l
n
~

5. Gobio g. obtusirostris
6. Pseudorasbora part•a

7.

Barbuş

m.

petenyi

2

5

5,71

2

1,74

-

1

0.87

39

33,91

14,29

3

0,66

-

-

87

19,04

5

'7,94

--- --- --- --- - - - - - --- --- --- - - --II. Cobitidae

8. Sabane;ewia a. balcanica
9. Sabane;ewia romanica

Total

11

1

35

31,43

34

29,57

70

15,32

-

-

15

16,48

130

17,08

2;3s
35
30,43
30
8
8,79
74
9,72
6,~
- - - --- --- --- --- -- --- --- --- - - --100,00

Il5
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100,00

457

100,00

63

100,00

91

100,00

761

100,00

Tabelul nr. 1 B
Componenţa

Ihtiofaunei, cUstribuţla, densitatea şi abundenţa speciilor de peşti intilnlte în probele de pescuit din cursul
mijlociu şi Inferior al rîulul POTOPU şi din afluentul său RASTOACA
Localltăţlle (staţiile)

Mătăsaru

Hulubeştl

pod
Valea
Caselor

Nr.
ex.

uo

n

Nr.

ex.

I

..

o

Nr.
ex.

I

u·

o

Nr.
ex.

I

...

N1·

16

16,33

-

-

2. Phoxinus ph. phoxinus

6

7,69

-

-

-

-

-

-

-

3. Gobto g. obtustrostris

5

6,41

o

r'

...

)>

l:ll

16,51

-

6

1,90

104

33,02

o".I
c::
z
!'.!

84,91

53

79,10

-

-

-

-

-

-

12

63,16

48

15,24

2

10,53

33

10,48

36

36,73

5. Barbus m. petenyi

21

26,92

-

-

3

5,66

7

10,45

- 44 44,90 - - - - - - 44 13,97
--- --- - - - - - - --- --- --- --- --- --1
1
1,02 0,32
- - - - - 6,41
5
- - 5 9,43 1 1,49 1 5,26 12 3,81
-

15

19,23

-

-

-

-

-

53

100,00

67

-

-

-

15

78

100,00

98
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100,00

100,00

100,00

19
-

-

315

~

)>

i:!!
c::

t"

s
.,,
o
>i
.,,o

4,76

- - --- --- - - - - --- --- --- - - --- --Total

do
a
r'

52

21,05

4

z

:ll

3

'§

45

-

9. Sabanejewia romanica

o.'o

1,02

-

8. Sabanejewia a. balcanica

8,96

o

..,j

Ci
c::

1

4. Pseudorasbora parva

7. Cobitts t. taenia

I

ex.

33,33

6

..

"

11.IX
1972

23.24.VIIl
1968

26

1. Leuciscus c. cephalus

6. Ca·rasstus auratus gibelio

II. Cobitidae

I

23-25.IX
1976

11.IX
1976

12.IX
1976

I. Cyprtnidae

Satul Odaia Turcului

Găeşti
(Răstoaca)

Specia

Famllla

de pescuit

100,00

.c.;....

Tabelul nr. 2

'l'abel sintetic privind

componenţa

ihtiofaunei, distribuţia, densitatea şi abundenţa speciilor de
de pescuii din rîul POTOPU şi din afluentul său RASTOACA
Staţia

Famllla

Schetu
de Sus

Specia

Nr.
ex.

I. Cyprintdae

LudeşU

Hulubeşt1

Rudari
(Potocelu)

Valea
Caselor

I ,.

Nr.
ex.

-

13

2,27

2

3,17

0'

I

O'

o

Nr.
ex.

I

D'

o

1. Leuctscus c. cephalus

16

45,71

258

45,03

47

74,60

3. Alburnoides b.
bipunctatus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Gobio g. obtusirostris
6. PseudOTasbo7'a pa1'va

2

-

7. Barbus m. petenyi
8. Ca1'assius auratus
gibelto
9. Cobitis t. taenia
10. Sabanejewia a.
balcanica
11. Sabanejewia romanica

Total

5

-

5,71

5

0,87

-

2

0,35

14,29

126

21,99

-

-

-

Găeşti
Răstoaca

16

16,33

10

24,26

-

-

-

0,59

-

-

-

-

-

34

20,12

41
1

-

o

Nr.
ex.

Nr.
ex.

I

D'

,,

o.:o

Nr.
ex.

~ătăsaru

I

O'

11
1

35

Oi

'":o

of-..

7,19

75

6,96

-

362

33,61

-

-

1

0,09

-

-

6

0,56

I
I

6

9,52

3

4,76

9

5,33

1

1,02

98

70,50

118

10,90

-

1

0,59

36

36,73

12

8,63

51

4,74

7,94

40

23,67

-

-

12

8,63

188

17,46

-

-

-

44

44,90

-

-

44

4,09

5

-

- - - - --- - - - - --- --- --- --- --- --- --- --1
0,09
1,02
1
-

-

-

....

""

în probele

de colectare (Nr. de exemplare)

2. Phoxinus ph.
phoxtnus

4. Rhodeus sericeus
amarus

II. Cobitidae

Schelu

peşti întîlniţi

......

-

-

13,18
5,03 142
7
13,61
8,26
2,86
89
11,34
65
23
---------------- ---31,43

104

18,15

-

100,00

573

100,00

63
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100,00

20

11,83

169

100,00

98

100,00

139

100,00 1077

100,0

~
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deşeurilor menajere din fermele zootehnice, precum şi di.stilăriile de
ţuică amenajate pe malul rîului, cai:re deversează borhot în apa riului.
Unele inHuenţe negative exercită şi sondele petToliere de la Valea
Caselor, Valea Mare şi Cobia.

In dreptul Găieştiului, Potopul primeşte apele foarte poluate din
punct de vedere fizico-chimic şi biologic ale Răstoacei, care a devenit un
canal murdair ce colectează o parte din apele poluate ale oraşului, îndeosebi cele de la Intreprinderea de gospodărie comunală, bogate în uleiuri
şi petTol, precum şi apele bogate în substanţe organice ce provin de la
abatorul oraşului Găieşti.
CONCLUZII
1. Pînă la noi nu s-au efectuat cercetări asupra ihtiofaunei r. Potopu,
literatura ihtiologică neoferind nici un fel de date în această privinţă.
2. In urma cercetărilor efectuate în perioada 1966-1976 am identificat 9 specii de peşti pentru r. Potopu şi 5 specii pentru Răstoaca
(tabelele nr. 1 şi 2).
3. In ansamblu ihtiofauna r. Potopu şi Răstoaca este alcătuită din
11 specii, dintre care 10 specii autohtone şi o specie allohtonă - Pseudorasbora parva, pătTunzînd în riu după anul 1968, probabil cu ocazia
populării iazurilor şi heleşteielor din regJune cu peşti chinezeşti.
4. Speciile cu abundenţa cea mai ridicată din cadrul ihtiocenozei
r. Potopu sînt : Phoxinus phoxinus (33,61o;0), Barbus meridionalis petenyi (17,450/o), Sabanejewia aurata balcanica (13,180/o) şi Gobio gobio
obtusirostris (10,950/o). Dintre speciile cu abundenţa cea mai scăzută se
remaircă Alburnoides bipunctatus (0,090/o) şi Rhodeus sericeus amarus (0,55o;0).
5. Ihtiofauna r. Potopu este asemănătoare acelor rîuri cu izvoarele
în zona colinară, în caire se întîlneşte Barbus meridionalis petenyi, încadrîndu-se astfel în zona mrenei vinete (moioagei) şi în zona cleanului.
6. Intrucît r. Potopu este unul din cele mai reprezentative rîllil'i
pentru reţeaua hidrologică din Piemontul Cîndeşti, întreaga sa ihtiocenoză se impune a fi ocrotită de factorii poluanţi şi de braconajul foarte
intens ce se practică cu toate mijloacele şi mai ales prin răstocirea apei.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ICHTYOFAUNE
DE LA RIVIERE POTOPU (AFFLUENT D'ARGEŞ DE LA SOURRF:
JUSQU, AU AVAL DE GAIEŞTI)
Resume
L'ouvrage presente Ies resultats des recherches faites pendant Ies annees
1966-1976 sur l'ichtyofaune de la riviere Potopu et de son affluent Răstoaca.
Les donnees anaJyses sont tout inedites car ou n'a quere entrepris avant
nous
de recherches ichtyologiques ou hydrobiologiques dans cc bassin
hydrographique.
L'ichtyofaune de la riviere Potopu et de son affluent Răstoaca est formee
de 11 especes dont 9 pour la riviere Potopu et 5 pour Răstoaca (tableau 1 et 2) ;
10 especes sont autochtones; une seule espece (Pseudorasbora parva) est allochtone,
etant entree dans ce bassin apres 1968, probablement a l'occasion du transport des
poissons chinois dans Ies etangs et Ies viviers de la region.
L'ouvrage presente la diffusion geographique de chaque espece, des indices
d'abondance relative une analyse numerique et en pourcentage, la dlvlslon par
zones piscicoles, l'analyse des facteurs de pollution, ainsi que Ies mesures de
protection des ichtyocenoses des riviers Potopu et Răstoaca.
Facultatea de invăţătnint pedagogic
Primit în redacţie Ia 18 mal 1978
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ACŢIUNEA ACRILONITRILULUI
ASUPRA METABOLISMULUI ENERGETIC
LA CARASSIUS AURATUS GIBELIO BLOCH
IN RAPORT CU TEMPERATURA DE ADAPTARE
O. DRAGHICI, AL G. MARINESCU

De un interes deosebit în domeniul efectelor biologice ale poluării
apelor se bucură în ultimii ani cercetări.le intreprinse în vederea cviden~erii modificărilor de ordin fiziologic la nivelul organismelor acvatice
sub acţiunea diferiţilor agenţi chimici de natură anorganică şi organică
(W oh 1sch1 a g şi colab., 1968 ; Lee, 1969 ; P o ir a şi colab.. 1970 ;
Scott, 1971; O'Hara, 1971; McLeod, 1973; Leonte, 1973;
Marinescu şi colab., 1974 etc.). Cu foarte puţine excepţii (M <:Le o d
şi Pe s sa h, 1973 ; Marinescu şi colab., 1974) lipsesc preocupările
privind rela~ia noxă metabolism în diferite condiţii de temperatură.
Ne-am propus m eperimentul ce face obiectul prezentei lucrări să
urmărim acţiunea unui compus chimic (acrilonitirilul), care arc un
coeficient de solubilitate înalt şi manifestă o toxicitate deosebit de ridicată, doza letală pentru om şi animalele cu singe cald fiind de numai
aproximativ 30 ori mai mare decît aceea a acidului cianhidri<.:, iar
limita maximă admisă în ape (2 mg/l) de 20 ori mai mare decît a aoe.stuia
(0,1 mg/l) (B e spam ia t no v şi colab., 1972).

MATERIAL ŞI METODA
Au fost utilizate pentru realizarea acestui experiment exemplare
de caras (Carassius auratus gibelio Bloch), provenite dintr-un iaz al C.A.P.
din satul Furdueşti, judeţul Argeş, care au fost menţinute în laborator
în acvarii cu apă curentă timp de 2 săptămîni în condiţii de inaniţie.
Experienţele s-au desfăşurat în trei variante, corespunzător celor
3 nivele termice alese pentru evidenţierea acţiunii aarilonitrilului :
- varianta 1 pentru temperatura de 5°C (2 loturi a cite 8
exemplare ;
·
- varianta a 2--a pentru temperatura de 20°C (2 loturi a cite 8
exemplare) ;
- varianta a 3-a pentru temperatura de 30°C (2 lotUiri a cite 10
exemplare).
·
In cadirul fiecărei temperaturi de experil11€ntare (ET - potrivit
terminologiei lui Pre c h t, 1949) au fost utilizate două doze (2 mg/l şi
I Au fost utilizate
Humboldt (R.F.G.).

parţial

unele materiale donate de
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respectiv, 5 mg/l), .Prima constituind limita maximă în apele naturale, iar
cea de a doua, reprezentînd concentraţia li.mită de suibstainţă determinată
pe baza influenţei asupra regimului sanitar al apei curgătoare (micoflora saprofită, necesarul .biologic de oxigen etc.) (Za bej ian s k ai a
şi B r y k, 1960), cit. în B e spam ia t no v şi cola:b., 1972
Primul n~vel termic (5°C) a fost realizat într-o camera specială frigorifică (la Institutul de Ştiinţe Biologice Bucureşti), iar nivelele celelalte
(20 şi 30°C), utilizînd o instalaţie de termostatare, alcătuită dirntr-o re2listenţă electrică introdusă în tub de sticlă, un releu şi un temnometru
de contact.
Pregătirea animalelor de experienţă s-a făcut în aşa fel încît anteIlior experimentării se realiza o „acl.!imaţie" (F r y, 1967) a fiecărui lot în
parte la temperatura respectivă (timp de 1 săptămînă) (AT = ET). Pentru
trecerea .peştilor de la temperatura laboratorului la cele 2 temperaturi
extreme s-a procedat înainte de irncepeirea experimentului la o contenţionare a loturilor timp de 24 ore la o treaptă termică intermediară (12°
pentru ;varianta 1 şi, .respectiv, 24°C pentru varianta a 3-;1) pentru eV'itarea efectelor unui eventual şoc termic (Pirech t şi colab., 1973;
Şanta şi Marinescu, 1970).
La fiecare animal supus experimentului s-a determinat consumul
de oxigen ca indice al metabolismului energetic, la temperatu/Ta corespunzătoare fiecărei variante (valoare martor) şi apoi la 3, 6, 24, 48 şi
96 ore de la introduoorea peştilor în acvariul cu apă ce 1conţinea doza
de acrilonitril.
La temperatura de 30°C, pe lîngă consumul de oxigen a fost determinată şi frecvenţa mişcăirilor operculare.
Determinarea consumului de oxigen s-a făcut în condiţiile camerei
respiratorii „Îlnchise" (fără ciircuit de apă) pentru varianta de la 5°C
şi, pentru temperaturile superioare, utilizînd o instalaţie de construcţie
originală (sistem „deschis"), alcătuită din 4 camere respiratorii aşezate
într-o baie şi alimentate cu apă a cărei temperatură era reglabilă cu
ajutorul unui termostat U-10 .şi menţinută la un debit constant (sistem
prea-plin).
Dozarea oxigenului conţinut în apă s-a făcut potrivit metodei WiJnkler, iar datele obţinute au fost prelucrate statistic.

REZULTATE

ln fig. 1 sînt prezentate datele

obţinute în prima variantă experiîn care a fost investigată acţiiunea celor două doze de acrilonitril (2 mg/l şi 5 mg/l) la temperatura de 5°C.
R2por:tînd valorile medii ale consumului de oxigen al peştilor din
lotul nr. 1, obţinute după administrarea dozei de 2 mg/l, la valoarea
medie a consumului de oxiigen anterioare expunerii la acţiunea noxei
(martor) se constată următoarele : după 3 ore de la acţiunea substanţei,
media consumului de oxigen (25,73+3,79) este mai mică (-24,78%) decît
media iniţială (34,21 ±4,35), scăderea nefiind însă semni~icativă din punct
de vedere statistic. După celelalte intervale de timp cercetate s-au înregistrat valori medii ale consurnuluri de oxigen sensibil scăzute faţă de
media iniţială (31,29±3,89 la 6 ore ; 29,86+2,06 la 24 de ore şi 31,41 +2,74
la 48 de ore, exprimate în procente aceste scăderi fiind de -8,530;0,

mentală,
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consumului de oxigen la temperatura de 20°C

Acţiunea

-12,71 % respectiv -8,18%, de asemeni statistic nesemnificative. De mende reveni.re a metabolismului spre valoarea iniţială după
48 de ore de la administrarea substanţei.
Din analiza curbei consumului de oxigen al peştilor lotului nr. 2
cărora li s-a administrat doza de 5 mg/l acrilonitril în aceleaşi condiţii
termice se constată că : după 3 pre de la administrarea substanţei, media
ţionat tendinţa
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consumului de oxigen (37,17±6,26) depăşeşte cu 79,820fo media iniţială
(20,67+2,40). Din punct de vedere statistic această creştere este semnificativă.

se înregistrează şi după 6 ore de
media consumului de oXigen (37,33+2,73)
la acest interval de timp mnd cu 80,59o/0 mai mare decît media iniţială
şi foarte semnificativă din punct de vedere statistic. Intre 24 şi 48 ore,
4 din cele 8 exemplare au murit. (TL:;o la temperatura de 5°C este mai
mare de 24 de ore şi mai mic de 48 de ore.)
.Analizînd giraficul din figura 2, re1nar'Căm că doza de 2 mg/l determină o sensibilă creştere a consumului de oxigen +15,610/o după 3 ore
de la administrarea substanţei, media fiind de 67,02±14,95 faţă de media
iniţială 57,97+16,23. După 6 ore media consumului de oxigen scade cu
28, 70lJ/o faţă de valoarea iniţială, revine apoi peste această valoare
+18,700/o după 24 de ore, creşterea menţinîndu-se în limitele acestor
valori şi la 48 de ore (+15,690/o). Nici una din aceste oscilaţii faţă de
valoarea iniţială nu este semnificativă din punct de vedere statistic. O
creştere mult mai pronunţată de +57,340/o, se ,înregistrează după 96 de
ore la administrarea substanţei media consumului de oxigen la acest
interval de timp fiind de 91,21 +4,98.
Doza de 5 mg/l acrilonitril administrată lotului nr. 4 la acest nivel
termic (20°C), determină după toate intervalele de timp cercetate scăderi
ale consumului de oxigen, faţă de media iniţială (106,55+31,24). Astfel
după .3 o:re media consumului de oxigen (78,39+ 15,73) este cu -26,420/o
mai mică <lecit valoarea iniţială, dar nesemnificativă din punct de
vedere statistic. O scădere mai accentuată a consumului de oxigen de
-43,880/o se obţine la 6 ore după administrarea noxei, media la acest
interval de timp fiind de 59,79+9,32 şi semnificativă din punct de
vedere statistic. După celelalte intervale de timp cercetate (24,48 şi
96 ore) se constată o tendinţă de revenire a consumului de oxigen aproape
de val<Jarea iniţială cu toate că media acestJui consum este cu -15,850/o,
-18,360/o şi respectiv cu -11,680/o mai mică decît consumul standard.
Rezultatele obţinute în a III-a variantă experimentală în care am
cercetat acţiunea celor două doze de. acrilonitril asupra consumului de
O

creştere uşor

la administrarea

mai

pronunţată

substanţei,
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Fig. 3 - Influenţa a două doze de acrilonitril (2 mg/I şi 5 mg/I)
asupra consumului de oxigen la CaTasstus auTatus gibelio Bloch
la temperatura de 30°C
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Fig. 4 - Influenţa a două doze de acrilonitril (2 mg/ şi 5 mg/I)
asupra frecvenţei aperculare la CaTassius auTatus gibelio Bloch
la temperatura de 30°C

oxigen şi mişcărilor operculare în condiţiile temperaturilor de 30°C sînt
pre:zentate în graf.i.cile din figurile 3 şi 4.
Analizînd graficul 3 se evidenţiază că doza de 2 mg/I acrilonitril
provoacă de această dată cu excepţia intervalului de 3 ore scăderi ale
consumului de oxigen faţă de media iniţială (193,99+17 ,53). La 3 ore
după introducerea animalelor în acrilonitril, media acestui consum
(209,72+19,76) este cu +8,10% mai mare decît valoarea standard şi este
nesemnificativă din punct de vedere statistic. Mediile consumului de
oxigen obţinute Ia 6 ore (140,74+5,90) la 24 ore (151,17+11,27) la 48 ore
şi (174,59+12,01) Ia 96 ore, sînt cu -9,260;0 , -27,440;0, -22,070;0 respectiv -100/o mai mici decît consumul iniţial. Din pUi11ct de vedere statistic este semnificativă numai scăderea de -27,440;0 înregistrată la
24 ore şi cea de -22,070/o obţinută la 48 de ore.
Urmărind curba consumului de oxigen al lotului 4, înaint.ea şi
după introducerea animalelor în apă cu 5 mg/l acrilonitril se constată
că după 3 ore valoarea medie (194,80+19,27) este sensibil mai mare
+3,680fo faţă de valoarea iniţială, 187,88+7,67. La int.ervalul de 6 ore
de la introducerea animalelor în apa conţinînd doza respectivă de poluant
se observă o scădere fabuloasă de -35,640/o a mediei consumului de
oxigen (120,91 +9,71) faţă de valoarea martor. Această scădere este foarte
semnificativă din punct de vedere statistic. Diminuarea consumului de
oxigen continuă şi la intervalul de timp de 24 de ore cînd 6 din cele 10
exemplare au murit. Nici unul din animalele acestui lot n-a supravieţuit
la intervalul de 48 ore, TL50 fiind mai mic de 24 ore în condiţiile temperaturilor de 30°C.
Modificarea valorilor consumului de oxigen sub influenţa celor 2
doze de acrilonitril este însoţită de modificări corespunzătoare ale numă
.rului de .mişcări operculare pe minut (fig. 4).
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Pentru a avea o imagine mai clară asupra acţiunii noxei utilizate
în cercetările noastre la cele trei nivele termice, am alcătuit pe baza
datelor obţinute grafice sintetice, prezentate în figurr-ile 5 şi 6. In acest
mod avem posibilitatea interpretării comparative a relaţiei efect - doză
şi efect durată pe de o parte, iax pe de altă parte a evidenţierii dependenţei de temperatură a acestui relaţii.
Se constată că doza de 2 mg/l nu este letală la niciunul dintre
nivelele termice la care s-au făcut experimentele, ceea ce corespunde
limitei de admisibilitate. In condiţii de hipotermie (5°C) această doză
determină un efect metabolic de mică amploare, la toate intervalele de
timp cercetate de noi.
Remarcăm însă faptul că la temperaturile superioare (în special
la 20°C), doza de 2 mg/l determină o creştere a valorilor metabolismului
respiratcxr. Explicarea acestui comportament diferit poate fi pusă în legă
tură cu re.activitatea diferenţiată a organismului respectiv la acţiunea
unui agent oarecare în funcţie de nivelul termic. Asemenea rezultate
au fost menţionate recent în literatura de specialitate (L ru e s s e m şi
Schlimme, 1971; Marinescu, 1971).
Doza superioară de 5 mg/I (fig. 6) evidenţiază de asemenea un comportament diferenţiat al acestei specii în raport cu nivelul termic Ia
111

..___ s•--Fig. 5 -

~··---

Acţiunea

acrilonitrilului în doze de 2 mg/l asupra consumului
de oxigen la Carassius auratus gibelio Bloch la trei nivele termice

care s-au făcut experimentele. Î!Il timp ce la 5° şi 30°C (temperaturi
extreme pentru sezonul respectiv în mediul natural : mai-iunie), acrilonitrilul s-a dovedit a fi letal, la temperatura de 20°C peştii au manifestat
o rezistenţă evidentă la acţiunea noxei. Similar cu constatarea făcută de
unul dintre noi anterior (M arr i nes cu, 1971) într-un experiment în
care a fost urmărită acţiunea adrenalinei asupra metabolismului respirator la o specie marină (Gobius mellanostomus) în raport cu temperatura
http://cimec.ro
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mediului ambiant în două sezoane ale anului, explicaţia fenomenului
constatat de noi în prezenta lucrare, trebuie căutată în relaţia organism
- temperatură de adaptare (temperatura din mediul natural care constituie nivelul termic optim pentru existenţa speciei respective).
Este interesant de remarcat că la ambele temperaturi, la care aorilonitrilul s-a dovedit a avea un efect letal (5 şi 30°C), în primele ore de
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Fio. 6 - Acţiunea acrilonitrilului în doză de 5 mg/l asupra consumului de
oxigen la Carassius auratus gibelio Bloch, la trei nivele termice

la plasarea peştilor în mediul cu noxă s-a înregistrat o creştere a nivelului metabolismului energetic, în contrast cu situaţia de la 20°C, unde
valorile consumului de oxigen au rămas tot tianpul sub nivelul iniţial,
manifestînd o tendinţă .de revenire, care totuşi după 96 ore nu era
completă. Potrivit aocepţiunii actuale în conceptul de stress (Se 1 y e,
1950) evoluţia metabolismului respirator ar putea indica o adaptare la
noxă prin diminuarea schimburilor energetice la organisme ce rămîn cel
puţin aparent neafectate de acţiunea acrilonitrilului (K i n ne, 1963 ;
Gronow, 1974).
Firecvenţa mişcălrilor operculare la peştii expuşi acţiunii acri1onitrilului la temperatura de 30°C (fig. 4) indică în cazul ambelor doze un
comportament similar : după 3 ore se înregistrează o creştere semnificativă, după care ritmul mişcărilor scade pînă la 24 ore. Pentru doza
de 2 mg/I, urmează o peirioadă de revenire, incit la 96 ore ritmul respiraţiei revine la valoarea iniţială. Semnificativ ne apare faptul că evoluţiile consumului de oxigen şi mişcărilor operculare sînt foarte asemă
nătoare. Este evident că în acest caz nu putem voI'lbi de o stare de
hipoxie, determinată de o blocare a schimbului gazos la nivelul branhiilor (Do ud or of f, 1957) sau de depăşiirea capacităţii maxime de ventilaa-e (S k id more, 1970), ci de o acţiune directă asupra centrilor nervoşi. Rămîne pentru cercetările viitoare stabilirea exactă a naturii acestei
influenţe.
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1. Doza de 2 mg acrilonitrilllitru apă s-a dovedit a nu avea un
efect letal la niciuna dintre cele 3 temper.aturi de adaptare (5, 20 şi 30°C).
2. Acţiunea toxică (letală) a dozei de 5 mg/I depinde de temperatura mediului ambiant : este prezentă la 5 şi 30°C, lipsind la 20°c.
3. Pentru acest comportament diferit se ·recomandă reducerea limitei de 5 mg/ii., considerată a fi concentraţia limită de sul:>stanţă, detenninată pe baza influenţei asupra regimului sanitar al apelor.
4. Evoluţia similară a· valorilor consumului de o:icigen şi a frecvenţei mişcărilor operculare indică o acţiune directă a acestei noxe asupra
centrilor nelW'Oşi.
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L'ACTION D'ACRYLONITRIL SUR LE METABOLISME ENERGETIQUE
A CARASSIUS AURATUS GIBELIO BLOCH. EN RAPPORT
A VEC LA TEMPERATURE D'ADAPTATION
Resume
Les auteurs ont etudie l'action de l'acrilonitril en dose de 2 mg/l et de
a trois niveaux thermiques
(S°C, 20°C et 30°C).
.
La dose de 2 mg 11, experimentee a chacune des trois temperatures n'a
pas eu d'effet toxique (letal), determinant des effets metaboliques de petite
.ampleur a des temperatures baissees (S°C) et des angruentations des valeurs du
metabolisme respirateur, a des temperatures elevees, notamment a 20°C.
La dose de S mg/I a une action toxique (letale) qui depend de la temperature du milieu environment, emnt presente a S°C et 30°C et absente a 20°C.
5 mg/I sur le metabolisme energetique des poissons,

Facultatea de învăţămînt pedagogic
Primit în redacţie la lS mai 1978
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ACŢIUNEA HRANEI ASUPRA METABOUSMULUI
ENERGETIC LA CARASSIUS AURATUS GIBELIO BLOCH
IN CONDIŢII DE HIPERTERMIE
O. DltAGHICI

Pro!blema acţiunii hranei asupra metabolismului energetic al poikilotermelor a necesitat un interes deosebit din partea cercetătorilor, utilizîndu~ cu predominanţă în experimentare amfibieni şi chelonieni
(Bon net, 1926 ; Bur 1 acu şi V 1 ă desc u, 1965 ; Bur 1 acu şi alţii
1966) şi mai puţin peşti (C. A. Pic o ş, 1956 ; 1960 ; 1961 ; Al. G. Mari nes cu 1971 ; O. Dr ă ghici, 1971). Deoarece sînt foarte puţine indicaţii în literatură referitoare la posibilităţile i:fe utilizare a manei într-o
gamă mai largă de temperaturi ne-am propus unele investigaţii asupra
acţiunii hrr'anei proteice în condiţii de hipertermie.

MATERIAL ŞI METODA
Am utilizat 30 de exemplare din specia Carassius auratus gibelio
Bloch. în greutate de 14-34 g întreţinute în laborator, timp de o lună
de zile în acvarii cu apă curentă şi în condiţii de inaniţie. Pentru fiecare nivel termic la care s-au efectuat determinări am repartizat cite un
lot de animale (pentru 20°C lot I, pentru 28°C lotul II, pentru 33°C
lotul III).
Aclimatarea animalelor la temperatura de experimentare s-a făcut
timp de 7 zile, loturile II şi III fiind transferate treptat la nivelul termic
corespunzător (28°C şi respectiv 33°C) pentru a evita şocul termic.
Hrăniirea animalelor din loturile I şi II s-a făcut „ad libitum" cu
albuş de ou fiert şi rime tocate, iar animalele lotului III au fost hrănite
cu sonda deoarece au refuzat hrana. Aceasta era reprezentată printr-o
soluţie de hidrolizat proteic de o compoziţie cunoscută administrată într-o
cantitate în a.şa fel încît să revină 2 g de substanţă uscată pe kilocorp.
Ca indici fiziologici s-au determinat conswnul de 0 2 , dozarea sa
fiind făcută după metoda Wincler, în condiţiile camerei respÎ!ratorii deschise, temperatura corporală şi frecvenţa operculară.
Temperatura corporală a fost determinată utilizînd o tehnică tennoelectrică utilizată, de Ba Te t t şi H e s te r (1964), iaJr frecvenţa operculară după o tehnică propusă de Por a şi Ni ţ u (1952).
Determinarea celor trei indici s-a efectuat înaintea hrănirii şi după
1, 2, 3, 4 şi 5 ore de la administrarea hranei.
http://cimec.ro
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ŞI DISCUŢII

Valorile medii ale consumului de oxtgen pentru cele trei lotwi sînt
redate în tabelul 1, iaa" în graficul din fig. 1 sînt prezentate mroiile consumului de oxigen şi mişcările operculare. ln graficul din fig. 2 sînt
expuse valorile temperaturilor corporale. Urmărind taibelul se poate
Tabelul nT. 1
Acţiunea

rreu-1
tatea
medie
g

Nr.,
Iot T'C

I

:wc

II

28°c

hrănire

I

Media consumului de
1

oră

I

2 ore

I

181,01±
15,65

o„

ln ml/kg/h,

3 ore

179,22±
11,07

I

după hrănire

4 ore

l

5 ore

176,97±
11,27

173,95±
9,30

Variaţia,%

+13,35

+25,18

+23,95

+22,39

Valoarea „p"

P<0,5

p<0,05

P<0,05

P<0,05

+20,50
p<0,05

208,10±
15,66

230,66±
12,57

204,19±
11,57

183,48±
15,91

126,10±
17,60

20,72 M±m 179,50±15,34

- -III 33•c

lnalnte de

25,31 M±m 209,31±16,98 163,90±
11,71

,_

-

hranei asupra consumului de oxigen la 3 niveluri termice

Variaţia,%

+15,87

+28,43

+13,69

+2,16

+3,62

Valoarea „p"

P<0,5

P<0.02

p<0,5

P<0,5

P<0,5

265,40±
8,24

243,20±
20,61

2.40,19±
19,97

215,54±
17,01

217,47±
18,40

28,33 M±m 144,59±10,35
Variaţia,%

+26,79

+16,19

+17,45

+2,97

+3,89

Valoarea „p"

P<0,05

p<0,55

p<0,5

P<0,5

P<0,5

că după 2 ore de la administrarea hranei se obţine o creştere
semnificativă din punct de vedere statistic de +25,180/o. Creşterea se
menţine şi după 3 ore de la administrarea hranei fiind însă ceva mai
puţin amplă (+23,950/o). Creşteri statistic semnificative ale consumului
de oxigen au fost înregistrate şi după 4, 5 ore de la ingerarrea hranei, ele

observa
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fiind de +22,390;0 şi respectiv +20,380/o. Urmărind graficul din fig. 1
se observă că media fre<:venţei respiratorii urmează un traseu similar
cu cel pe care îl descrie curba consumului de oxigen. Gu-aficul din fig. 2
prezintă un fenomen deosebit de interesant şi anume acela că în timp
ce temperatura tegumentară şi suboperculară scade semnificativ la 1 oră
după hrănire cînd consumul de oxigen creşte, temperatura anală înregistrează o creştere semnificativă, revenind apoi uşor sub valoarea inihttp://cimec.ro
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ţială, după 5 ore de la ingerarea hranei. Pe baza consumului mediu de
oxigen şi a valorilor medii ale mişcărilor respiratorii la lotul II am
construit graficul din fig. 3, valorile temperaturilor corporale fiind
-cuprinse în fig. 4.
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Valoarea maximă a consumului de oxigen şi distinct semnificativă
statistic se obţine tot la 2 ore de la administrarea hranei, creşterea fiind
de +28,430/o faţă de valoarea medie iniţială. La celelalte intervale de
timp (3, 4 şi 5 ore) după hrăniire amplitudinea efectelo'I" hipermetabolice
determinată de hrana proteică diminuează. Aceeaşi evoluţie înregistrează
şi curba frecvenţei respiratorii şi a temperaturilor corporale. Precizăm
faptul că determinarea temperaturilor corporale s-a fă-cut numai la începutul şi sfirşitul experimentului pentru a evita efectul manipulării
animalelor.
In condiţiile temperaturilor de 33 °C valoarea maximă a consumului
de oxigen se înregistrează în prima oră după hrănire şi este de +26,790/o
fiind semnificativă din punct de vedere statistic.
Amplitudinea efectelor hipermetabolice diminuează treptat spre
srfîrşitul intervalului de experimentare.
Urmărind graficul sintetic din fig. 5 se constată că în timp ce
valoarea maximă a A.D.S. a hranei proteice se obţine după 2 ore de la
hrănire la temperatura de 20 şi 28°C (+25,180/o respectiv +28,430/o),
<:reşterea maximă a consumului de oxigen pe fondul administrării hranei

•

I
--~
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la temperatura de 33°C se obţine după o oră. Subliniem faptul că rezultatele noastre concordă cu acelea obţinute de Por a şi Niţu (1953),
-care, urmărind influenţa hranei asupra ritmului respirator, constată o
creşt.ere maximă a a-cestuia după 2 ore de la ingestie. Autorii semnalează
menţinerea acestor efecte 3-4 ore după ingerarea hranei, aşa cum am
http://cimec.ro
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obţinut şi noi creşteri semnificative ale consumului de oxigen după 4
şi 5 ore, la temperatura de 20°C.
Ca şi autorii menţionaţi apredem că această creştere se datorează
intensificării activităţii digestive Î!l1. timp ce creşterile nesemnificative
obţinute în primele ore după hrănire (la 20 şi 28°C) se datoresc intensificării activităţii motorii, în urma intervenţiei excitantului alimentar-

(Por a şi Pers e că, 1959).
Valoarea maximă a A.D.S. obţinută mai rapid (la 1 oră) în condiţiile temperaturii de 33°C poate fi atribuită intensificării ratei di,gestiei
pe măsura creşterii temperaturii (Smit, 1967 ; Goma z k o v, 1959)
micşorîndu-se astfel durata instală1ii efectului hipennetabolic al hranei
In acelaşi mod poate fi explicată şi a doua constatare care se desprinde din analiza datelOT noastre, şi anume că, la temperatll["a de 20°C,.
creşterea meta.holismului după 1 şi 2 ore este mai puţin amplă dtcît
aceea înregistrată după aceleaşi intel'Vale de timp, la 28°C. Acest fenomen a fost pus în evidenţă şi de alţi autori, la alte poikiloterme, cum
sin t amfibienii şi chelonienii (B o n n e t, 1926 ; B u r 1 ac u şi V l ă desc u 1965 ; Burlacu şi alţii, 1966) şi chiar la peşti. Astfel Por a
şi Pers e că (1959) studiind acţiunea conjugată a hranei şi temperaturii
asupra metabolismului respirator la peşti, găsesc că prin creşterea temperaturii de 20-21°C cu 3°C se obţine o creştere a ritmului respirator.
A I. G. Marinescu (1971 constată că, la crapul de cultură, în condiţiile temperaturii de 23°C, valoarea medie a A.D.S. a amidonului, este·
sensibil mai mare (ll,60;0) <lecit cea obţinută la temperatura de·
14°C (7,8o/0).
Fenomenul relatat de noi este însoţit de un răspuns diferenţiat al
temperaturilor corporale mai amplu la temperatura de 28°C deoît la
temperatura de 20°C. După părerea noastră mecanismele de reglare compensatorie a circulaţiei în schimbările de temperatură, invocată de unii
autori (Pe gel şi Remorov, 1963; Potts şi Morris, 1968) sînt
răspunzătoare de acest tablou reacţional, ele dovedind o solicitare a
circulaţiei sanguine la nivelul tractului digestiv, consecutivă administrării
hranei, ca urmare a intensificării activităţii acestuia.
In lumina datelor prezentate, putem aprecia că randamentul termodinamic, cu care este utilizată hrana, variază cu temperatura mediuluir
consumul de „lux" (după Lu s k, 1922), fiind mai restrîns la temperaturiledin zona termică neutră (20°C) <lecit la temperaturi ridicate, probabil unei mai bune economii a metabolismului energetic.
CONCLUZII

1. Hrana proteică reprezentată prin albuş de ou fiert şi rime
tocate determină o A.n.s. însemnată la temperatura de 20°C după 2, 3,
4 şi 5 ore de la hrănire (+25,18% ; +23,95% ; +22,39 ; +20,38%).
2. La temperaturi mai ridicate 28 şi 33°C A.D.S. este mai pronunţată +28,43o;0 respectiv +26,79o;0, aceasta din urmă obţinută în prima

oră după hrănire.
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L' ACTION DE LA NOURRITURE
SUR LE METABOLISME :ENERGETIQUE
A CARASSIUS AURATUS GJBELIO BLOCII.
DANS LES CONDITIONES DE HIPERTERMIE
Resume
L'auteur â etudie l'inf!uence de la nourriture proteique sur le metabolisme
energetique a trois niveaux termique (20°C, 28°C et 33°C).
Donc les conditions des temperatures de 20°C la nourriture proteique determine une prononcee A.D.S. apres 2, 3, 4 et 5 heures
25,180/o ;
23,950/o ;
22,39%; 2.(),38%).
Dons Ies conditions de temperatures de 28°C et 33°C, A.D.S. de la nourriture
prnteique est de +28,430/o, respectif 26,790/o.

<+

+

+

lnsitutul de invăţămint superior Piteşti
Primit în redacţie la 20 mai 1978
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PRIMELE DATE ASUPRA CUIBARITULUI
SFRINCIOCULUI MARE (LANIUS EXCUBITOR L.)
IN" OLTENIA ŞI MUNTENIA
MIRCEA

MATIEŞ,

VICTOR CIOCHIA

Cu refer.ire la România, Ciochia (1956), Mă t ie ş (1964, 1968),
Cătune anu (1965), Munteanu (1966) şi K ovat s (1970) au precizat că aria de nidificare pentru Lanius excubitor L. ocupă mai ales
zona deluroasă, pînă la 700-800 m altitudine*, limitrofă Carpaţilor.
Nidificarea nu a fost stabilită, pînă în prezent, pentru Oltenia şi Muntenia (Dombro w s k i, 1912 ; Cătune anu, 1965 ; Mă t ie ş, 1968).
Pe baza literaturii existente, a materialului comparativ indi,gen şi
avut

străin (12 păsări din R. P. Polonă, 16 din U.R.S.S. ** pe care l-am
la dispoziţie, ca şi a observaţiilor proprii, susţinem mai jos că L. e.
subspecia L. e. e. * cuibăreşte atît în Oltenia cît şi în Muntenia,

(prin

de-a

lungul Subprovinciei Subcarpatice (fig. 1).

METODA DE LUCRU
Păsările clocitoare şi locurile lor de nidificare au fost identificate
exclusiv în perioada de cuibărit şi postnupţială - 1.V-31.VIII - prin
adaptarea şi utilizarea metodei traseelor (după Munteanu, 1968). Cu
scopul de a se calcula densitatea perechilor clocitoare pentru fiecare km7
s-a considerat că lăţimea traseului, în care se pot identifica toate exemplarele, nu poate depăşi 0,2-0,4 km (cîte 0,1-0,2 km de fiecare parte
a observatorului.

REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Datele asupra cu~băririi sfrînciocului mare în Oltenia şi Muntenia
au fost obţinute, în anul 1953 şi în intervalul 1969-1972, prin cercetarea
mai multor fîşii de teren cu lăţimea cuprinsă între 0,2-3,4 km şi cu

=

=
=

• Prescurtări : alt.
altitudine (a) ; Carp. Merid. (Făg.-Bcgi)
Ţinutul
Carpaţilor Meridionali, Districtul estic (Făgăraş-Bucegi) ; Col. M.M.
Colecţia
M. M ă t i e ş ; dl.
deal (ul) ; expl.
exemplar (ul) ; jud. Ag.
judeţul Argeş ;
juv.
pasăre tînără ; L.e.
Lanius excubitor L. ; L.e.e.
L.e. excubitor L. ;
L.e.h.
L.e. homeyeri Cab. ; l.
luncă (a) ; R.
rîu (1) ; s.
sat (ul) ; Subcarp.
Ag.
Districtul Subcarpaţilor Argeşului.
Unul dintre autori mulţumeşte şi pe această cale dr. D. Munteanu, de la
Staţiunea „Stejarul" Pîngăraţi, care a înlesnit împrumutarea materialului din

=
=

=

=

=

=

=

=

*•

străinătate.
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~··

······

elegans
Fig. 1 - Răspîndirea geografică a subspeciilor de Lanius excubitor
L. în Europa, Asia de apus şi în nordul Africii (cu modificările
autorilor, după OLIVER, 1944; DEMENTIEV şi col., 1954 etc.).
Literele încercuite (A, B şi C) reprezintă locul de provenienţă pentru
unun număr de 3 exemplare, cercetate, ce sînt tratate în figura 4

lungimea totală de 1 200-1 300 km (fig. 2, partea punctată). Tot.a.lui
locurilor de nidificare descoperite şi cercetate periodic a fost de 10; în
fiecare loc s-au identificat cel rnult 1~2 perechi clocitoare. Redăm
situaţia locurilor de nidificare descoperite (fig. 2, cifrele încercuite) :
1. Tismana, 340-400 m alt. - Subcarp. Jiului. tn intervalul 3.VII26.VII.1953 s-a observat o pereche în apropierea pîrîului Tismana. pe
copacii din culturile de porumb şi s-a colecţionat un expl. juv. *, de
80-90 de zile.
2. Merişani (s. Brăteasca), l. Argeşului, 330-340 m alt. - &'ubcarp. Ag. La 17.VI.1970 s-a colecţionat un expl. juv., de 45-50 de zile,
ce staţiona pe sirme electrice, în partea stingă a şoselei Piteşti-C. Argeş
(Col. M.M., inv. 238).
3. Merişani (s. Vilcele), l. Argeşului, 340-355 m alt. - Sub~arp.
Ag. La 25.VI.1972 s-a identificat un exemplar pe sirme electrice.
4. Mălureni, l. Vilsanului, 350-370 m alt. Subcarp. Ag_ In
24.VI.1972 s-a identificat o pasăre ce staţiona pe vîrful unui arbore, în
apropiere de reşedinţa comunei.
5. Băiculeşti (s. Zigoneni), l. Argeşului, 380-400 m alt. - Subcarp. Ag. La 2.V.1970 s-a identificat un cui:b de L.e., pe un nuc, La 4 m
http://cimec.ro
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Fig. 2 - Situaţia nidificării sfrinciocului mare (L.e.e.) în Oltenia şi Muntenia
(original). Cifrele încercuite reprezintă nr. de ordine al locurilor de nidificare
descoperite şi tratate în text ; spaţiul punctat - fîşiile de teren cercetate ; cu linii
oblice - zona de nidificare probabilă

Fig. 3 - Cele 3 păsări adulte identificate şi fotografiate cu ocazia traseului
ornitologic parcurs în 2.VIII.1972, de la nord către sud, peste întreaga
zonă de nidificare din Subcarp. Ag.
(lungimea traseului = 45 km ;
lăţimea = 0,4 km ; suprafaţa = 18 km 2 ; densitatea găsită = 0,08 perechi
clocitoare pentru fiecare km 2 ; foto : M. Mă t ie ş). a şi b - cele două
expl. de la Valea Iaşului (locul de nidificare nr. 8) ; c - pasărea de la
Băiculeşti (locul de nidificare nr. 5). La toate expl. pot fi observate rectrice
schimbate recent, necrescute complet.)
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înălţime, într-o zonă agricolă din 1. Argeşului ; conţinutul : 4 pui de
4,5 cm lungime, 1 pui de 2 cm lungime şi 1 ou alterat, de 19,9 mm şi de
27,4 mm (Col. M.M., inv. 293). La 10.V.1970 s-a constatat că puii din
cuib au fost distruşi, însă păsărrile adulte nu au părăsit zona. In 15.Vl.1970
s-a colecţionat masculul adult, în acelaşi loc (Col. M.M., inv. 295).
La 17.Vl.1970, dintr-o fîneaţă situată la mai puţin de 500 m spre
aval de primul cuib, s-a colecţionat un expl. ju:v. de 45-50 de zile (Col.
M.M., inv. 294). In acel.aşi loc, la 2.VIII.1972, s-a obseT1Vat o altă pasăre
adultă (fig. 3 c).
6. Curtea de Argeş, l. Argeşului, 400-440 m alt. - Subcarp. Ag.
Ln 18.VIIl.1969, lingă gara C. Argeş, a fost identirficată o pasăre singuratică.

7. Muşăteşti, dl. Nuculeţului, 580-620 m alt. - Subcarp. Ag. ln
25.Vl.1972 s-a observat o pasăre pe sîrme electrice ; la 2.VIII.1972, în
acelaşi loc, s-a identificat şi o pasăre tînără, probabil din aceeaşi familie.
8. Valea Iaşului, dl. „La Troiţă", 580-610 m alt. - Subcarp. Ag.
In 2.VIII.1972 s-au identificat 2 păsări adulte, ce se aflau la o distanţă
de 200-300 m una de cealaltă (fig. 3, a şi b).
9. Brăduleţ (s. Brădetu), dl. Groşilor, 8 50-900 m alt. Carp.
Merid. (Făg.-Bcgi.). La 20.VII.1972 s-au identificat două expl. juiv., la o
distanţă de 10-15 m unul de celălalt.
10. Nucşoara (s. Slatina), l. R. Doamnei şi păşunea model Bahna
Rusului, 700-950 m alt., - Carp. Merid. (Făg-Bcgi.). Intre 27-29.Vl.1970
au fost observate două exemplare adulte în 1. R. Doamnei şi în zona
păşunii model amintite. La 29.Vl.1970 s-a colecţionat expl. femel (Col.
M.M., inv. 292) (fig. 4, B şi B').
Fără intenţia de a ne ocupa acum şi de taxonomia acestei specii,
ţinem să menţionăm că femela adultă colecţioniartă la Nucşoara (fig. 1, B ;
fig. 4, B şi B') - ca de altfel şi oelelalte expl. clocitoare pro.venite din
jud. Ar~geş - are un penaj închis colorat, identic cu cel al exemplarelor
provenite din terra typica pentru L.e. (fig. 1, A; fig. 4, A şi A') ; deosebirea acestui expl. faţă de L.e.h., din Asia (fig. 1, C ; fig. 4, C şi C'),
este evidentă.
Cunoscînd repartiţia topografică a celor 9 locuri de nidificare identificate în jud. A1-:geş, cît şi zonele cercetate în care sUJbspecia nu a fost
întîlnită, putem considera că L.e.e. cuibăreşte exclusiv într-() fişie de
teren de 40-50 km lăţime, suprapusă peste St11bcairp. Ag., cit şi peste
extremitatea joasă a Carp. Merid. (Făg.-Bcgi.). Făcînd analogie, şi cunoscînd existenţa locului de niditficare nr. 1 (St11bcarp. Jiului), putem afirma
că zona probabilă de nidificare pentru L.e.e. se întinde în toată Oltenia
şi Muntenia, mai ales de-a lungul Subprovinciei Subcarpati<:e (fig. 2,
spaţiul mare.at cu linii oblice).
CONCLUZII

Sfrînciocul mare (Lanius excubitor L.) cuibăreşte în R. S. România
la sud de Ţinutul Carpaţilor Meridionali, de-a lungul Subprovinciei
Subcarpatice a Olteniei şi Munteniei, pe un teritoriu de 8 000-12 OOO km2 •
Cel mai cob-01it loc de nidificare cunoscut de aici este situat la 330~
340 m alt. (1\IIerişani, jud. AI'lgeş), cel mai ridicat - la 700-950 m alt.
şi
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Fig. 4 - Repartizarea desenelor albe şi negre pe aripa închisă (stînga), pe remige
pe rectrice (dreapta), pentru cele 3 expl. marcate în figura 1 (original). A şi A' L.e.e., terra typica, <j? ad., 5.V.1898, Grodno, R. S. S. Bielorusă (Col. : Zoo!. Inst. Ak.
Nauk, Leningrad ; inv. 23 260). B şi B' - L.e.e., partea de sud a arealului, 2 ad.,
29.Vl.1970, Nucşoara, jud. Ag., R. S. România (Col. M. M., inv. 292). C şi C' L.e.h., partea sud-estică a arealului, d ad., 18.111.1943, delta Iii, R. S. Ka1.ahă (Col. :
Zoo!. Inst. Ak. Nauk., Leningrad ; inv. 4110-54-947).
şi

(Nucşoara,

jud. Arge). ln această zonă specia clOC€şte doar sporndic, dena ei fiind de 0,06-0,10 perechi clocitoare pentru fi.ec.arc
km~ ; efectivul actual al întregii populaţii clocitoare din Oltenia şi din
Muntenia poate fi evaluat la 600-1 OOO de perechi. Zonele preferate

!~itatea generală
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pentru construirea cuibului sînt : păşunile cu arbori rari, drumurile slab
ci.reulate, unele livezi, terenurile agricole mai liniştite etc. Efectivul clocitor actual este instalat, în cea mai mare parte secundar, ca urmare·
a alterării antropice a vechilor zone forestiere.
In Oltenia şi în Muntenia cuibăreşte exclusiv sîrinciocul mare
(L.e. excubitor L.) ; cuibărirea sfrlnciocului mare estic (L.e. homeyeri
Cab.) în stepele României de sud-est, aşa cum a presupus V aurie·
(1959), nu a fost încă confirmată.
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ERSTE BRUTNACHWEISE FOR DEN RAUBWORGEN
(LANIUS EXCUBITOR L.) FOR OLTENIEN UND MUNTENIEN
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit enthălt eine Reihe von Daten und Aspekten ilber
das Brilten des Raubwilrgers (Lanius e.:rcubitor L.) in Oltenien und Muntenien.
Nachdem einleitend darauf hingewiesen wird, dass bisnoch kein Brutnachweis
dieses Vogels in Oltenien und Muntenien vorlag, berichten die Verfasser ilber 10 iPI
der Subprovinz der Subkarpaten aufgefundene und periodisch kontrollierte Brutplătze. Unter Anpassung und Verwendung der Trassenmethode zur Erforschung
von Vogelbestănden wird die Brutpaardichte pro km 2 ermittelt.
An Hand von auslandischem und inlăndischem Vergleichsmaterial wird
nachgewiesen, dass in der Subprovincz der Subkarpaten nur die L.e. e.:rcubitor L.
des Raubwilrgers briltet.
Muzeul judeţean Argeş - Piteşti
Institutul de cercetări pentru plante tehnice
Primită la redacţie Ja 15 mai 1978
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LA STUDIUL FAUNEI DE MAMIFERE MICI
DIN SUDUL OLTENIEI
ALEXANDRINA POPESCU,

CONSTANŢA

TENEA

Fauna de mamifere mici a Olteniei este puţin cunoscută deoarece
pma în prezent această regiune nu a constituit obiectul uno'I." oereetări
de mamalogie. Din această cauză, în literatura de specialitate găsim
puţine date, care se rezumă doar la menţionarea unor specii ce se întîlnesc în această parte a ţării (R. Călinescu,.1931; V. Ione13cu,
1968; G. V as i 1 i u, C. Ş ova, 1968, S. Torcea, O. Petrache, 1972;
A. Popescu, P. Barbu, M. Co ci u 1977 ; P. Barbu, 1978).
Avînd în vedere importanţa acestor date atît pentru evaluarea unor
complexe faunistice cit şi pentru cunoaşterea răspîndirii unor specii de
mamifere pe teritoriul ţării noastre ne-am propus să prezentăm rezultatele cercetărilor noastre efectuate în sudul Olteniei.
Regiunea studiată este situată în centrul cîmpului fluvial lacustru
al Caracalului fiind cuprinsă între localităţile Cairacal, Deveselu, Studina
şi Celaru (fig. 1).
Din punct de vedere climatic, această zonă se caracterizează prin
veri calde, secetoase şi prin ierni scurte, mai puţin aspre, deoarece aici
se resimte influenţa curentului de aer cald şi umed mediteranean. Media
anuală a t 0 aerului este cuprinsă între 11-11,5°C în timp ce în iulie
depăşeşte 23°C iar în ianuarie scade sub -3°C. Precipitaţiile atmosferice
au un regim nestabil, media acestora fiind de 850-1100 mm în anii
ploioşi şi sub 300 mm în anii secetoşi. Stratul de zăpadă variază ca
grosime şi duirată. Cantitatea cea mai mare de zăpadă se înregistrează
în decembrie, datorită aerului rece care pătrunde din est.
Reţeaua hidrografică este neînsemnată, apele secînd aproape complet vara.
Solurile sînt reprezentate în cea mai mare parte prin cenioziomuri fertile. La acestea se mai adaugă solurile aluvionare din lunci şi
nisipoase pe dune.
Vegetaţia este caracteristică zonei de stepă şi silvostepă la care se
adaugă elemente mediteraneene. Pădurea Deveselu, de unde am colectat
o mare parte din materialul nostru şi care se întinde pe o suprafaţă
de aproximativ 150 ha, este alcătuită din stejar, frasin, ulm, plop, salcîm, corn, păducel, porumbaT, soc, măceş şi alte esenţe lemnoase (fig. 2).
Vegetaţia ierboasă a pădurii formează pajişti folosite ca fîneţuxi. ln
componenţa acestora intră plante mezofile şi xerofile, printre care multe
graminee spontane.
http://cimec.ro
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R. P. BlJLGARiA
Fig. 1 -

Schema regiunii studiate

Terenurile agricole sînt cultivate cu cereale (griu, S€Cară, orz, ovăzr
porumb) floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, in şi plante fuTajere. Pe locurile mai nisipoase se cultivă viţ.a de vie.

MATERIAL
Pentru elaborarea acestei lucrări am colectat în cursul anilor 19711972, 226 mamifere, care au fost capturate în majoritatea cazurilor la
capcane cu arc. Acestea au fost instalate în diferiţi biotopi : pădure, culturi de cereale, lucernă, terenuri înţelenite. Un număr mai mic de animale s-a prins toamna la ridicarea glugilor de porumb şi floarea-soarelui.
De asemenea am identificat din 1 241 ingluvii piesele scheletice de la
2 892 mamifere mici. Igluviile analizate proveneau de la o colonie de
cinfi ( Asio otus otus) care a iernat în această perioadă în pădurea Deveselu. Materialul care însumează 3 118 animale aparţine la 15 specii de
insectivore, rozătoare şi carnivore.

REZULTATE
Din prelucrarea şi determinarea materialului colectat rezultă că
oele 15 specii de mamifere aparrţin familiilor : Erinaceidae (Erinaceus

europaeus L.J ; Talpidae (Talpa europea L.J ; Soricidae (Crocidura suahttp://cimec.ro
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Fig. 2 -

Pădurea şi

199.

cultura de cereale Deveselu

veolens, Pall., C. leucodon, Herm.), Sciuridae (Citellus citellus, L.)
Muridae (Rattus norvegicus, Berkr., Mus musculus L., Apodemus sylvaticu.s L., A. flavicollis Melch., A. micropos Krat-Ros., Micromys minutus
Pall.) ; Microtidae (Microtus arvalis Pall., M. agrestis L.) ; Mustelidae
(Mustela nivalis L., M. putorius L.).
Tab€lul nr. 1 cuprinde numărul şi procentul animalelor capturate
şi identificate în ingluvii pentru fiecare specie.
In fauna de mamifere mici predomină rozătoarele care se impun
ca număr de specii şi indivizi. Dintre speciile de rozătoare un loc deosebit îl ocupă în perioada de cercetare, Microtus arvalis al cărui procent
de capturare şi de identificare în ingluvii a fost mare. Densitatea populaţiei a acestui microtid, foarte comun în terenurile cultivate, se află în
plină creştere în cursul anilor 1971-1972, asigurînd coloniei de ciufi o
hrană abundentă şi uşor de capturat. Media procentului de participare
a şoarecelui de cimp în hrana ciufilor a fost de 73,89 pe toată perioada
cercetării. Această cifră a crescut însă de la 66,16o;0 la 81,520/o, în cele
2 ierni.
Valorile acestui raport sînt apropiate de cele citate de Barbu
(1966) pentru regiunea Crişana (87 ,80/o) şi de Bar b u şi K o rod y
(1972), pentru Cluj (78,30) şi depăşesc cu mult cifrele menţionate de
http://cimec.ro
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Componenţa

Nr.
crt.

Tabelul nr. 1
specifici a mamiferelor mJcl din regiunea studiat&
Animale
capturate

Specia

Nr.

1

Erinaceus euTopaeus L.

1

I

Anlmllle
identificate
tn lngluvii

%

Nr.

0,44

-

I .,,
-

Total

1

2

Talpa euTopaea L.

3

1,3~

1

0,03

4

3

CrociduTa suaveolens Pall.

5

2,21

45

1,55

50

4

CrociduTa leucodon Herm.

3

1,32

25

0,86

28

5

Citellus citellus L.

9

3,98

3

0,10

4

226

9,19

311

374

12,93

461

--

-

-

9

6

Rattus noTvegicus Berk.

1

0,44

7

Mus musculus spicilegus Pet.

45

19,91

8

Apodemus sylvattcus L.

53

23,45

9

Apodemus flavicollis Melch.

34

15,04

9

3,98

13

0,44

22

18

0,62

21

2.137

73,89

2194

-

9

0,31

9

2

0,88

1

0,03

3

1

0,44

-

1

-10

Apodemus mtCTops Krat. et Ros.

11

MicTomys minutus Pall.

3

1,32

12

MicTotus aTvalis Pall.

57

25,26

13

MicTotus agTestis L.

-

14

Mustela nivalts L.

15

Mustela putoTius L.

--

--

--

Total

226

2 892

3118

Barbu şi Popescu (1966), (14,20o;0) pentru pădurea Comorava şi
de Home i şi Popescu (1969), (43,15o;0 ) în zona inundabilă a Dunării.
Analizînd structura de vîrstă (după lungimea diastemei) la acest
microtid, se constată că din cei 2 137 de şoareci de cîmp ce au intrat în
hrana de iarnă a ciufilor 1,33o;0 au fost juvenili, 45,05o;0 subadulţi,
42,610;0 adulţi şi 10,97o;0 indivizi senex. Numărul mare de subadulţi
reflectă intensitatea reproducerii şoarecelui de cîmp care s-a desfăşurat
în perioada anilor 1971-1972, de primăvara pînă toamna în condiţii
optime de climă şi hrană. In cîmp, am capturat femele gestante pină în
luna octombrie, dar este postbil ca reproducerea să se fi prelungit pînă
în noiembrie, deoarece temperatura s-a menţinut în continuare ridicată.
Numărul embrionilor găsiţi a variat de la 4 la 8.
Din observaţiile noastre reiese că Mierotus arvalis a fost principalul
dăunător al culturilor în această perioadă de dominare numerică. Dar
efectivul populaţiei şoarecelui de cîmp este foarte instabil, specia fiind
foarte receptivă la modificarea condiţiiloT de viaţă.
Microtus agrestis, manifestînd un anumit grad de higrofilie, nu
este un element comun acestei zone de stepă şi silvostepă cu veri secetoase. Din cauza rarităţii ei, această specie nu s-a capturat la capcane.
A fost însă identificată într-un procent extrem de mic (0,31) în ingluviile analizate.
Muridele sînt :reprezentate în această regiune prin mai multe specii,
dintre care Apodemus sylvaticus a atinS .frecvenţa cea mai ridica.tă,
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situîndu-se pe locul 2, după Microtu.s arvalis, în oeea ce priveşte densitatea populaţiei. Acest murid cu o mobilitate mult mai ridicată decît 1a
celelalt.e specii, a fost prezent aproape în toţi biotopii studiaţi. Posedînd o mare valenţă ecologică populaţia acestui murid este mai stabilă,
fiind mai puţin susceptibilă 1a modificarea condiţiilor de viaţă. De aceea
fluctuaţiile numerice înregistrate de populaţia acestei specii nu au
amploarea oelor semnalate în cazul şoarecelui de cîmp. Apodemus sylvaticus a constituit împreună cu A flavicollis 12,93% din totalul mamiferelor consumate de Asio otus otus. Mai puţin numeros apare Apodemus
microps, care a constituit doar 3,980;0 din mamiferele capturate la capcane şi 0,440;0 din cele identificate în ingluvii.
Mus musculus spicilegus, murid de asemenea caracteristic zonei
de stepă cu culturi de cereale, este destul de frecvent în această regiune.
Multe dintre exemplarele capturate de noi au fost prinse în august, la
ridicarea stogurilor de pae, de floarea-soarelui şi a grămezilor de ştiu
leţi de porumb. Din totalul indivizilor capturaţi, în această lună sub
istoguri, 400;0 erau d'd' şi 60o;0
dintre care 30o;0 erau gestante cu
embrioni mici. Nu.mărul embrionilor într-<> sarcină a variat de la 4 la 7.
In ingluvii acest murid a fost identificat într-un procent de 9,19.
Micromys minutus, populează biotopii din vecinătatea apelor şi
poienile pădurii. Numărul de exemplare capturate şi identificate în
hrana ciufilor este mic. Unul dintre exemplarele capturate (o) îşi făcuse
cuib într-un stog de paie alături de Microtus arvalis şi Mus musculus

co,

specilegus.
Rattus norvegicus,

deşi foarte numeros în jurul construcţiilor depozitelor, magaziilor, şurelor şi stogurilor de cereale din cîmp, apare într-un
număr foarte mic în materialul nostru. Aceasta se datoreşte faptului că
şobolanul cenuşiu evită momeala capcanelor şi este vînat puţin de ciufi,
din cauza agresivităţii lui. Acest murid rămîne tot~i un dăunător foarte
important pentru sectorul agricol şi zootehnic mai ales şi un pericol permanent de transmitere a unor epizotii.
Citellus citellus, ocupă de asemenea un loc de seamă în fauna
de rozătoare a acestei regiuni, populînd culturile de plante furajere
(lucernă, trifoi) culturile tinere de cereale, terenurile înţelenite, izlazurile, rîpele, marginea drumurilor şi liziera pădurii. Noi am capturat
9 exemplare din această specie, dintre care 1
adult primăvara într-<>
lucernă şi 8 indivizi tineri vara (iulie) într-un teren înţelenit. Cittellus
citellus fiind o specie care hibernează în sezonul rece al anului nu apare
în hrana de iarnă a ciufilor.
In componenţa faunei de mamifere mici din această regiune intră
şi insectivorele, reprezentate prin speciile : Talpa europaea, capturată în
decembrie (1 d' şi 1 o) şi în martie (l ,P) ; Erinaceus europaeus, mai
frecvent în pădure şi 2 specii de crociduri, Crocidura suaveolens şi
C. leucodon. Acestea din urmă sînt singurele insectivore care prezintă o
anumită importanţă pentru hrana ciufilor. Procentul lor în ingluvii
scade sau creşte de la un an la altul în funcţie de numărul mai mare
sau mai mic de rozătoare care intră în hrana acestor păsări răpitoare.
Dintre carnivore semnalăm în această regiune, 2 specii. Acestea
sînt : Mustela nivalis şi Mustela putorius, a căror hrană este alcătuită
în mare parte din rozătoare. Cele 2 exemplare de nevăstuică (1 d' şi 1 o)
au fost capturate în septembrie într-<> cultură de floarea soarelui. Dimensiunile corporale (lg. corpului 195-210 mm; lg. cozii 90 mm; lg. labei
posterioare 23 mm) nu sînt prea mult diferite la cele 2 sexe şi au valori

o
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intermediare între formele nordice şi sudice ale speciei. Linia de demarcared intre culoarea cafenie a flancurilor şi cea albă a păTţii ventrale
este foarte sinuasă. Ambele exemplare prezintă cite două pete ovale
cafenii dispuse simetric. In inglurvii nu am identificat decît un singur
exemplar din această specie, nevăstuica fiind un component raT în
hrana ciufilor.
Mustela putorius, deşi nu se numără printre mamiferele de talie
mică, îl menţionăm totuşi în această lucrare pentru a completa. datele
privind răspîndirea acestui carnivor în ţara noastră. Exemplarul capturat de noi în decembrie (imatur) a avut următoarele dimensiuni :
lg. corpului 330 mm, lg. cozii 125 mm, lg. labei posterioare 47 mm.
Blana avea o tentă foarte închisă pe partea dorsală şi pe flancun.
CONCLUZII

In fauna de mici mamifere, rozătoarele ocupă primul loc fiind reprezentate printr-un număr mai mare de specii, dintre care unele cu populaţii

deruse.

Dintre rozătoare - o deosebită importanţă - a prezentat-o specia
Microtus arvalis, a cărei populaţie a marcat o creştere numerică foarte
evidentă în cursul anilor 1971-1972. Numărul mare de subadulţi
(45,05o;0) prezenţi în materialul nostru ne indică o creştere simţitoare
a densităţii populaţiei, ca urmare a intensităţii reprodtoceri.i acestei
specii în perioada de cercetare.
Microtus arvalis, este rozătorul cu frecvenţa cea mai ridicată în
capturile noastre (25,260/o) şi în hrana ciufilor (73,890/0). Acest lucru nu
este lipsit de importanţă deoarece şoarecele de cimp se numără printre
principalii dăunători ai culturilor.
Dintre rozătoarele mai frecvente în .această regiune mai fac parte :
Apodemus sylvaticus, Mus musculus spicilegus şi Citellus citellus care
populează cu preferinţă terenurile cultivate. In pădure specia dominantă
a fost Apodemus flavicollis. Verile secetoase nu favorizează migraţia
acestei specii în cîmp deschis.
Celelalte specii de rozătoare amintite, ocupă un loc secundar în
fauna de mamirfere mici din această regiune.
Lnsectivorele sînt bine rep~ntate prin Talpa europaea - care
preferă izlazurile şi terenurile înţelenite şi prin Crocidura suaveolens,
prezentă în diferiţi biotopi. Deşi populează aceleaşi locuri ca şi Crocidura leucodon, este mult mai numeroasă decît aceasta al cărei procent
de identificare în ingluvii a fost doar de 0,860/o.
Numărul mic de carnivore capturate ca şi lipsa lor din ingluvii
fac neconcludente observaţiile noastre cu privire la frecvenţa acestora
în regiunea studiată.
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CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE LA FAUNE
DES PETITES MAMMIFERES DE LA REGION DE SUD DE L'OLTENIE
Resume
Sur le materiei collecte pendant Ies annees 1971-1972, Ies auteurs ont etabli
la composition specifique des petites mammiferes dans la region du Sud de l'Oltenie,
On a identifie 15 especes d'insectivores, rongeurs et carnivores. Ce sont Ies rougeurs qui dominent dans la faune de petites mammiferes en tant que nombre
d'especes que d'individus. Parmi des especes des rougeurs une place a part est
occupee par Microtus arvalis tres commun dans Ies terrains cultives, dont la
densite se trouvait en plaine augmentation, a l'epoque de nos recherches. Ce microtide a assure 73,89% de la nourriture de la colonie des hiboux moyen-ducs, (Asio
otus otus L.) pendant Ies deux hivers. Le grand nombre des subadultes identifie
dans notre materiei (45,050/o) reflete l'intensite de la reproduction augmente a
l'epoque de recherches. Parmi Ies muri des des especes d' Apodeus sylvaticus, A. flavicollis et Mus musculus spicilegus, presentent Ies populaces Ies plus denses des
rougeurs ravageurs pour l'agriculture.

Facultatea de biologie Bucureşti
Laboratorul de biologie animală
Primit în redacţie la 28 octombrie 1977
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SEMNIFICAŢIA ISTORICA A ACTIVITAŢII ŞI VIZITELOR
TOVARAşULUI NICOLAE CEAUŞESCU IN JUDEŢUL ARGEŞ
PETRE POPA

Contemporanii din România socialistă îşi manifestă plenar, firesc
pretutindeni, marea lor mîndrie patriotică pentru faptul că în
fruntea partidului şi statului român se află eroul comunist NICOLAE
CEAUŞESCU. Poporul îl iubeşte şi îl urmează conştient de tot ceea ce
a făcut şi face ilustrul nostru conducător pentru dezvoltarea ţării, pentru
om, pentru noua istorie a acestor legendare pămînturi, cireumscri.să cu
artizanală măiestrie în viaţa mapamondului. Multilaterala sa personalitate, bogata şi strălucita sa activitate, gîndirea sa revoluţionară, cutezătoare,
calităţile
sale de conducător, determină pentru tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU - cel mai iubit fiu al naţiunii române, aprecieri de cea mai înaltă ţinută în toate colţurile ţării, pe toate meridianele globului.
Ne exprimăm deosebita bucurie de a avea pos~bilitatea să consemnăm, ca un modest omagiu, pornit din adîncul inimilor noastre,
unele din acele momente ale vieţii şi activităţii tovarăşului NICOLAE
CEAUŞESCU, intrinsec legate de locurile în care trăiesc şi muncesc
argeşenii, devenite componente ale unei foarte bogate şi complexe biografii, contopită întrutotul cu lupta şi epocalele succese contemporane
ale naţiunii române.
Multe şi semnificative si.nt legăturile dintre oamenii AI1geşului şi
neînfricatul luptător pentru binele şi prosperitatea României
NICOLAE CEAUŞESCU ! Mii Siînt aceia care l-au cunoscut în anii de
început ai activităţii sale revoluţionare, dedicată întrutotul marelui crez
al partidului comunist, atît de încercat în anii grei ai ilegalităţii. Sute
de mii sînt acei argeşeni care l-au auzit şi l-au simţit v~brînd de hotărîre,
sinceritate şi voinţă nestrămutată în realizarea politicii partidului, atît
în anii revoluţiei democrat populare, dar mai ales în anii prosperi şi
luminoşi ai socialismului. Comunistul de mare omenie NICOLAE
CEAUŞESCU a pătruns pînă la amplitudine în dimensiunile aprecierilor
oamenilor muncii din judeţul Argeş, din întreaga ţară.
ln cele oe urmează vom evidenţia, în mod selectiv - cronologic
unele aspecte, avînd profunde semnificaţii istorice, din activitatea revoluţionară şi vizitele de lucru ale tovaTăşului NICOLAE CEAUŞESCU în
judeţul Argeş. Datele şi faptele prezentate .sînt totodată o concludentă
expresie a metodologiei sale şi a stilului său personal de a realiza legă
tura directă şi trainică a partidului, a conducătorului său atît de stră
lucit, cu masele de oameni ai muncii, cu întregul popor român.
şi
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Reliefarea unor asemenea momente, precum şi evoluţia firească
a probllematicii care a constituit obiectul for, ne sînt direct sugerate
printr-o precizare elocventă a conducătorului partidului şi statului nostru.
Astfel, cu prilejul mitingului de la Piteşti din 8 iunie 1972, tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU spunea: „Cunosc bine Argeşul, încă din anul
1935, cind am lucrat aici ca secretar al Uniunii Tineretului Comunist,
l-am cunoscut şi în anii de după 23 August; de altfel după cum ştiţi,
mult timp am fost deputat în Piteşti; pe atunci discutam şi ne gîndeam
la unele lucruri în legătură cu dezvoltarea economică-socială a oraşului
- şi consideram că acestea vor trasforma Piteştiul. Dar Piteştiul de
astăzi, faţă de ceea ce discutam acum 10 ani, reprezintă într-adevăr,
tovarăşi, un lucru la care foarte puţini gîndeam că se va înfăptui.
Piteştiul a devenit astăzi unul din marile centre industriale ale
României"„. 1.
Cei peste 70 OOO de participanţi la acest miting din Piteşti, prin
care s-a inaugurnt totodată şi moderna piaţă civică din Centru-vest,
au ovaţionat îndelung pentru politica Partidului Comunist Român, atît
de rodnică în Argeş, pentru iubitul nostru conducător care, evocînd evenimente petrecute cu mai mulţi ani în urmă, redeschidea în ace~i timp,
cartea istoriei revoluţionare a organizaţiilor comuniste din această zonă,
a izbînzilor obţinute în socialism de oamenii acesror meleaguri.

...

*

... Era perioada grea în care teroarea fascistă devenea tot mai crînUn tînăr curajos, revoluţionar prin vocaţie şi intuiţia istoriei NICOLAE CEAUŞESCU, născut la 26 ianuarie 1918 în Scorniceştii Oltului, cunoscător direct, poate printr-o simplă curiozitate a copilăriei sale,
a locurilor de pe Argeş, se maturiza în contact direct cu mişcarea revoluţionară a tineretului din Capitală. La numai 15 ani, în 1933, este ales
ca membru al Comitetului Naţional Antifascist. lncă din aceşti primi
ani ai activităţii sale, demonstra cu convingere şi concludente rezultate
înalte calităţi comuniste, mandatate de condiţiile epocii. Iar pentru o
perioadă, această activitate revoluţionară o va desfăşura pe cuprinsul
zonei Argeş-M usoel.
Devenit în 1933 membru activ al conducerii Uniunii Tineretului
Comunist - calitate de înaltă virtute partinică, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU a desfăşurat în anii 1935-1936 o deosebită activitate
revoluţionaTă în sprijinul amplificării acţiunilor întreprinse de organizaţiile comuniste din Piteşti şi Cimpulung. Comuniştii din această p.arte a
ţării l-au reţinut încă de atunci ca un tînăT deosebit de activ, cu personalitate, care se distingea prin dîrzenie, abnegaţie şi curaj. La ~abrica
de textile din Piteşti, la minele de la Godeni şi Poenari, în atelierele
meşteşugăreşti din Cîmpulung sau în unele comune Bilceşti şi Miorele, tînărul comunist NICOLAE CEAUŞESCU a influenţat direct activitatea membrilor partidului comunist, a tineretului, a oamenilor cinstiţi
şi demni, în vederea sporirii forţei luptei lor contra exploatării.
Unul dintr"e cele mai însemnate momente ale activităţii r:-evoluţionare a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, în judeţul Argeş, îl reprezintă iniţierea înfiinţării filialei din Piteşti a Blocului Democratic,
acţiune realizată cu prilejul unei reuniuni ţinută în atelierul din str.
cenă.

t

„Scînteia", nr. 9 173 din 9 iunie 1972.
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Craiovei al muncitorului cismar Vasile Ilina la 1 ianuarie 1936. Prin
intermediul acestei organizaţii, Partidul Comunist Român va desfăşura
în Piteşti, legal sau ilegal, o suită de activităţi politice îndreptate împotriva fascismului, pentru pace, libertăţi şi drepturi cetăţeneşti 2.
Contopit cu partidul comunist prin cele mai înalte idealuri şi
printr-o neîntreruptă activitate revoluţionară, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU va lupta consecvent pentru obţinerea de către comunişti a victoriei finale, înfruntind cu toată puterea şi convingerea sa
politică, prigoana şi teroarea reacţiunii, evidenţiindu-se permanent prin
fapte de înaltă virtute, printr-un curaj devenit simbol al rezistenţei şi
optimismului, atît în activitatea partidului cît şi a tineretului comunist.
In această perioadă va vea legături directe cu comuniştii din Argeş, îi
va îmbărbăta în lupta lor dreaptă, va folosi organizaţiile politice, democratice din zona Argeş-Muscel pentru dezvoltarea activităţii partidului
comunist.
Marele act al I"enaşterii noastre naţionale - începutul revoluţiei de
eliberare socială şi naţională din august 1944, organizată şi condusă
de Partidul Comunist Român, a creat cadrul favorabil afirmării
viguroase a activităţii şi personalităţii multilaterale a tovarăşului
NICOLAE CEAUŞESCU. Ca secretar general al U.T.C., apoi ca activist
al partidului îndeplinind numeroase şi complexe munci de răspundere,
va avea permanent posibilitatea să cunoască şi să îndrume organizaţiile
de partid şi de tineret ale judeţului ATgeş, să contribuie direct la rezolVal"ea unor importante aspecte politice şi economice din această parte
a ţării.
Astfel, în scopul dinamizării şi orientării activităţii conducerii
acestor organizaţii spre probleme majore ale etapei respective, la 16
aprilie 1947, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a participat la şedinţa
extraoroinară a biroului Comitetului judeţean Argeş al P.C.R., cu care
prilej s-au dezbătut în prindpal căile amplificării luptei 1pentru înfrîngerea definitivă a reacţiunii, munca de partid la sate şi problema intensificării organizării tineretului argeşean 3. Ca urmare, în activitatea de
partid şi în acţiunea de mobilizare a tineretului din Argeş la o muncă •
din ce în ce mai susţinută, se vor obţine în perioada imediat următoare
o serie de succese, dovedindu-se prin fapte de viaţă marea capacitate
a tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU de a intui corect realitatea şi
căile de rezolvare operativă a celor mai stringente cerinţe, care condiţionau evoluţia continuă a vieţii poltice a Argeşului.
Anii construcţiei socialismului au determinat sporirea legăturilor
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU cu oamenii muncii din Argeş. Relevăm în acest sens momentul alegerii sale ca deputat în Marea Adunare
Naţională la 30 noiembrie 1952, pentru prima dată în oraşul Piteşti.
Sub genericul „lntîlnirile tovarăşului general-locotenent NICOLAE
CEAUŞESCU cu alegătorii din circumscripţia electorală nr. 1 Piteşti",
presa vremii a relatat pe larg dialogul deschis purtat cu muncitorii, tehnicienii şi funcţionarii de la Intreprinderea Textila, ţăranii cooperatori
din comuna Oarja precum şi cu cadrele didactice din oraşul Piteşti.
Tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a vorbit atunci, îndeosebi despre
marile victorii obţinute de oamenii muncii sub conducerea partidului.
„Eliberarea ţării - spunea tovară1,;ul NICOLAE CEAUŞESCU -, a dat
2

Urecheanu Ancu, Ion şf Deaconu, Gh„ Momente din istoria luptei revolupe teritOTiul ;udeţului Argeş, Piteşti, 1973, p. 216.
Arh. Comit. jud. Argeş al P.C.R., fond. 1, dosar 29, f. 135.

ţionare a maselor populare
3
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posibilitatea clasei muncitoare ca în alianţă cu ţărănimea muncitoare
sub conducerea partidului să năruie puterea capitalistă şi să făurească
o orinduire nouă, în care poporul se bucură de adevărate drepturi şi
libertăţi democratice. Pentru aceasta B.P.D. cheamă oamenii muncii să
lupte pentru întărirea regimului de democraţie populară, pentru consolidarea marilor noastre drepturi şi libertăţi, pentru pacea şi fericirea
poporului nostru""·
Aceste întîlniri şi adunări populare electorale au stimulat eforturile creatoare ale argeşenilor, au dus la intensificarea muncii lor de zi
cu zi, au contribuit ca între argeşeni şi tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU
să se făurească î.n timp, cea mai puternică legătură umană, înnobilată
de profunde sentimente comuniste.
·ParticiiPant ca membru al Biroului Politic al Comitetului Central
al partidului la lucrările Conferinţei regionale de partid din 8-9 decembrie 1956, tovarăşul NICOLAE CEA:UŞESCU, a apreciat realist, într-o
manieră iproprie, a~t succesele, dar şi 1marile rezerve în dezvoltarea
economică şi socială a Argeşului. „Dezvoltarea industrială a regiunii
Piteşti în anii primului plan cincinal a schimbat mult viaţa oamenilor.
Dar ceea ce s-a făcut, aşa cum ne învaţă partidul - spunea tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU - nu ne poate mulţumi, trebuie să muncim să
lichidăm lipsurile, iar la aceasta să contribuim cu toţii pentru a spori
bogăţia regiunii, pentru a obţine în toate domeniile de muncă o productivitate mai ridicată şi un preţ de cost cit mai scăzut" 5.
In anul imedia·t următor, 1957, au avut loc noi a1egeri pentru
Marea Adunare Naţională. Tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a devenit,
în continuare, deputatul nostru în supremul for legislativ al ţării. Cu
prilejul întîlnirii cetăţeneşti din 29 ianuarie 1957 de la Piteşti, a lansat
un vibrant aipel către toţi locuitorii Argeşului: „Să valorificăm posibilităţile pe care le avem în scopul de a da o producţie mai sporită, mai
bună şi mai ieftină în industrie, de a creşte continuu producţia vegetală
şi animală şi a mări sectorul socialist al agriculturii ... " 6•
Anul 1961 prefigurează viitoarele mari obiective industriale ale
Argeşului. Io zilele de 16-17 februarie 1961, a~ături de Gheoiighe
Gheorghiu-Dej, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU analizează, la faţa
locului, amplasarea hidrocentralei de pe riul Argeş, a noii filaturi de
la „Tex:tila" şi a Combinatului de prelucrare a lemnului Piteşti. Tot
atunci a fost examinat primul proiect al schiţei de sistematizare a oraşului Piteşti îndemn şi posibilitate pentru transforma.rea vechiului
tîrg de provincie într-un oraş modern, socialist.
La alegerile din martie 1961, tovarăşul NICOLAE CEUŞESCU a
primit din nou un unanim mandat din partea cetăţenilor oraşului Piteşti
de a-i reprezenta în Marea Adunare Naţională, expresie a dragostei şi
încrederii în partid, în capacitatea deputatului nostru de a acţiona pentru
dezvoltarea socialistă a acestei tradiţionale zone româneşti 7_
De remarcat faptul că în perioada cooperativti.ză.rii agriculturii,
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a fost deseori prezent, alături de
activiştii de partid din Ar:geş, în aproape toate comunele care au cunoscut acest amplu şi complex proces revoluţionar. Mare.a. sa putere de
convingere, capacitatea sa politico-organizatorică şi de analiză a fenoşi

" „Secera şi Ciocanul", nr. 89, 23 noiembrie 1952.
'' „Secera şi Ciocanul", nr. 585, 8 ianuarie 1957.
1; Jbidem, nr. 870, 6 februarie 1957.
; Jbidem, nr. 2 082, 11 ianuarie 1961.
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menelor proprii trecerii satului românesc spre .socialism, dinamismul şi
t.enadtat.ea sa în lupta cu ultimele elernent.e ale claselor exploatatoare,
constituie astăzi, în perspecttva etapei istorice respective, o experienţă
proprie a partidului nostru în făurirea relaţiilor socialiste unitare de
producţie.

ln zilele de 17-18 februarie 1965, tovarăşUll NICOLAE CEAUŞESCU
a realizat un nou dialog în zona Argeş-.Muscel, cu care 1prilej a dat
important.e indicaţii privind dezvoltarea Combinatului de prelucrare a
lemnului, Centralei de termoficare, Uzinei de piese auto Colibaşi,
l.P.M.P.B. şi Uzinei mecanice Cîmpulung. Au urmat apoi, în zilele de
24-25 februarie 1965, inti'lnirile cu dif·erite categorii de oameni ai
muncii de la Intreprinderea Textila, Combinatul de prelucrarea lemnului,
Institutul pedagogic şi Spitalul „N. Bălcescu". In cadrul mitingului de
la C.P.L., tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a expus, prin int.eTmediul
unor semnificative cifre, stadiul dezvoltării economiei socialiste în Argeş,
perspectivele multiple deschise acestei importante zone a României 8 .
Asemenea activităţi au precedat alegerile pentru Marea Adunare
Naţională d~ la 7 martie 1965, cînd, pentru a patra oară icorusecutiv,
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, a fost ales ca ~rezentant ail argeşenilor în înaltul forum legislativ al ţării. Aşadar, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU a fost deputat de Piteşti timp de 17 ani (1952-1969),
perioadă în care Argeşul a cunoscut o permanentă dezvoltare economicosocială, avînd an de an un ritm superior ritmului ţăriii. S-au statornicit
astfel bazele evoluţiei ,puternice şi multilaterale din actualele cincinale.

*
*

*

NICOLAE CEAUŞESCU, Secretar general al partidului, Preşedintele Republicii, a efectuat oficial în
judeţul Argeş peste 30 vizite de lucru realizînd, la ni·velul judeţelor,
cele mai multe convorbiri directe, la faţa locului cu oamenii muncii din
diverse sectoare ale creaţiei materiale şi sipirituale.
Marea majoritate a vizitelor în Argeş au fost determinate de hotă
rirea unor importante decizii - la cel mai înalt nivel - , privind dezvoltarea industriei şi agriculturii, a învăţămîntului, ştiinţei şi culturii.
Practic, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a fost prezent în judeţul
Argeş atit la stabilirea variantelor optime privind amplasarea unor mari
obiective industriale cit şi la inaugurarea lor, la direcţionarea perspectivei sau pentTu a se impulsiona remedierea unor neajunsuri. Deseori
în cuvîntările ţinute în Argeş, s-au emis idei noi privind diferite sectoaI"e
ale vieţii interne sau internaţionale.
Astfel, în. vederea stabilirii celor mai bune căi de reailizare a investiţiilor alocate pentru dezvoltarea industriaJ.ă, într-un ritm înalt a judeţului Argeş, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a efectuat în zilele de
10-11 iunie 1966 o importantă vizită de lucru în mai multe localităţi,
-0biective economice şi istorice din această parte a ţării, vizită care s-a
transformat într-<> manifestare plenară de dragoste neţănnurită a locuitorilor judeţului faţă de parttd, fiaţă de politica sa ştiinţifică, realistă.
Vizita a cupr,ins : Combinatul de industrializarea lemnului Piteşti,
Muzeul Goleşti, Şantierul I.M.E. ~teşti, Uzina chimică Negru de fum
Piteşti şi U.A.P. CoHbaşi, unde s-a aprobat amplasarea viitoarei întreprinderi de autoturisme, pe aceeaşi p~atfonnă.

ln perioada 1966-1980,

8

tovarăşul

Ibidem, nr. 3 363, 27 februarie 1965.
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La mitingul de la Piteşti, desfăşurat în faţa sediului Comitetului
municipal de partid, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU arăta: „ln cadrul
prevederilor de viitor, îndatoriri mari revin Argeşului, în domeniul
industriei se vor creea noi obiective industriale, se vor dezvolta întreprinderile existente, iar ca rezultat ,ponderea Argeşului în producţia
industrială totală a ţării va creşte simţitor". La acest miting de la Piteşti,
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a făcut totodată importante referiri
la viaţa internaţională. A reţinut în mod cu totul deosebit atenţia, ideea
promovării unor noi raporturi în relaţiile dintre statele europene. „Este
timpul, a arătat atunci tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, să se desfiinţeze pactul agresiv NATO şi, ca urmare, şi Tratatul de la Varşovia,
astfel ca între ţările europene să se stabilească relaţii pe baze 1noi.
Aceasta este calea securităţii în Europa".
La întîlnirea cu activuJ de bază de partid din Arg·eş, care a încheiat
această vizită, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, a relansat în cuvinte
emoţionante ideea importanţei studierii istoriei noastre naţionale. „Oare
cum s-ar simţi un popor care nu şi-ar cunoaşte trecutul, nu şi-ar cunoaşte
istoria, nu ar preţui şi nu ar cinsti această istorie? Nu ar fi ca un copil
care nu-şi cunoaşte părinţii şi se simte străin în lume?" 9. La plecare,
în piaţa Casei Armatei, pe strada Victoriei şi pe Calea Bucureşti, la
lumina simbolică a torţelor, locuitorii oraşului Piteşti au cîntat din
toată inima, pentru prima dată cu un asemenea prilej „ TREI CULORI
CUNOSC PE LUME". A fost o adevărată sărbătoare a Unor stăpîni în
ţara lor, pe destinele şi viitorul lor !
Peste numai cîteva luni, la 9 decembrie 1966, în prezenţa
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, din cheile milenare ale rîului
Argeş s-au conectat la sistemul energetic naţional primii kilowaţi produşi de hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej". In cadrul evenimentului s-a făcut următoarea apreciere: „De pe aceste meleaguri, unde cu
veacuri în urmă s-au pus bazele Ţării RoJ11âneşti, unde Argeşul a adus
de-a lungul secolelor, o părticică de bunăstare peste cîmpiile tării, vor
porni acum milioanele de kilowaţi/ore care vor aduce energie şi lumină
contribuind la ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizaţie
şi progres" 10• S-a apr~iat concepţia românească de amplasare a sălii
turbinelor în subteran, la 100 m adîncime şi înălţimea barajului, de
165 m în al"C, „adevărat colos de beton şi inteligenţă" situat atunci pe
locul cind în Europa şi al nouălea în lume. Era o adevărată dovadă a
cutezanţei şi eroismului Tomânesc !
In anul următor, 1967, la 20 aprilie, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU, însoţeşte vizita în Argeş a delegaţiei de partid şi guvernamentală bulgară condusă de TODOR JIVKOV, iar la Pite;;ti a avut
loc mitingul prieteniei.
La 20 octombrie 1967, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU vizitează
Uzina de piese auto Coil.ibaşi. lntreprinderea de motoare ·electrice, şan
tierul Combinatului petrochimic, şantierul I.A.P., şantierele „Argeşana"
şi C.A.T.C. A fost astfel din nou prezent, alături de oamenii muncii în
Argeş, de data aceasta pe şantierele viitorilor giganţi industriali, a căror
piatră fundamentală s-a aşezat sub directa sa îndrumare şi coordonare.
Printre oele mai mari şantiere se aflau atunci: Argeşana, C.A.T.C.,
9 Nicolae Ceauşescu, Romdnia pe drumul desăvirşirii construcţiei socialiste, .
Ed. pol., Buc„ 1968, p. 457-462. Vezi şi „Scînteia", nr. 7 007 din 11 iunie 1966 şi
nr. 7 ooa din 12 iunie 1966.
10 Ibidem, p. 101.
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C.P.P., iPr€Cum şi cel al primei uzine de autoturisme de oraş din
România, de la Colibaşi. Acest obiectiv, I.A.P. a fost de altfel vizitat de
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU şi la 17 mai 1968 însoţit de şeful
statului francez - generalul CHARLES DE GAULLE, oonsolidîndu-se
prin asemenea vizită, pe mai departe, colaborarea economică românofranceză. La această vizită participă şi tovarăşa ELENA CEAUŞESCU.
Se vizitează oraşul Piteşti, şantierul I.A.P. şi oraşul Topoloveni.
„Autoturismul Dacia, un adevărat nume simbolic" a fost expresia
transmisă de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU în inimile şi sentimentele tuturor celor prezenţi, în ziua de 20 august 1968, la un moment
de înaltă mîndrie patriotică - inaugurarea uzinei de autoturisme Colibaşi-Piteşti. Ni se reamintea astfel nouă, tuturor, că avem datoria să
ne onorăm printr-o muncă şi ţinută demnă trecutul, prezentul şi viitorul
acestui popor de viteji, capabil să se înscrie rapid pe verticala industrializării, în rîndul popoarelor avansate. Inaugurrarea Uzinei de autoturisme
a deschis seria intrrării în producţie a marilor obiective industriale din
municipiul Piteşti, din judeţul Argeş.
In cartea de onoare a uzinei, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU,
ceilalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului nostru consemnează : „La început de drum, urăm tînărului colectiv al Uzinei de
autoturisme Piteşti, mari succese şi multe satisfacţii în activitatea sa.
Constructorilor şi montorilor le adresăo:i calde felicitări pentru modul
exemplar şi termenul scurt în care au realizat acest important obiectiv
al planului cincinal. Felicităm, de asemenea, cadrele de conducere ale
uzinei şi conducerea ministerului pentru modul în care au asigurat îndeplinirea acestor importante sarcini stabilite de Congresul al IX-iea al
partidului".
In cadrul mitingului de la Colibaşi, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU a expus cu claritate, atît principiul de bază al dezvoltării
noastre socialiste, cît şi perspectiva industrială a oraşului Piteşti: „Gîndiţi-vă ce industrie era în Piteşti în '38 sau în '45, în '50 sau chiar mai
tîrziu! Şi nu numai în Piteşti, ci aproape în întreaga ţară. ln anii construcţiei socialiste au apărut puternice centre industriale, noi uzine în
industria constructoare de maşini, în industria chimică, în industria
uşoară, care fac să crească bogăţia societăţii noastre„. Toate acestea
demonstrează justeţea liniei trasate de partidul nostru de a concentra
eforturile spre industrializarea socialistă a ţării, faptul că fără o industrie puternică, fără o industrie constructoare de maşini, nu poate fi
vorba de bunăstarea poporului, nu poate fi vorba de dezvoltarea independentă şi suverană a naţiunii" 11.
21 iulie 1969. Un nou dialog cu locuitorii municipiului Piteşti şi
in primul rînd cu făuritorii bunurilor materiale, realizat în preajma
celui de al X-lea Congres al partidului. Sinteză a principalelor înfăp
tuiri obţinute de tînăra industrie argeşeană, expoziţia organizată în
vederea acestei vizite de lucru, pe platforma Intreprinderii de motoare
electrice, a demonstrat că oamenii muncii din Argeş realizau îndemnurile secretarului general al partidului, însuşindu-şi rapid tehnologia noilor
produse, dintre care o bună parte fabricate pentru prima oară în ţară.
A avut loc, de asemenea, inaugurarea Combinatului petrochimic şi s-a
11 Nicolae
Editura politică,
21 august 1968.

Ceauşescu,
Bucureşti,

Romdnia pe drumul dezvolti!rii construcţiei socialiste,
1969, p. 407-408. Vezi şi „Scînteia", nr. 7 801 din
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Se vizitează C.A.P. Văleni, Staţiunea experimentală hortiviticolă
Ştefăneşti, Complexul de vinificaţie, LM.E., I.A.P., Fabrica de stofe
„Argeşeana", C.A.T.C., Fabrica de bere, Combinatul de prelucrarea lemnului. A fost una dintre cele mai cuprinzătoare vizite, în noul ora~
industrial, dovadă a dezvoltării rapide a acestui străvechi cent.Tu
românesc.
La mitingwl organizat 1pe platoul Casei armatei cu ocazia încheierii
vizitei, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU aprecia: „ln cei patru ani
care au trecut de la Congresul al IX-iea se poate spune că Piteştiul s-a
transformat radical, atît din punct de vedere industrial, cit şi 'în ce
priveşte aspectul general al oraşului şi viaţa oamenilor muncii. Noile
combinate construite în ultimii ani în Piteşti şi care încep de pe acum
să producă, arată ce eforturi mari au făcut statul, partidul pentru industrializarea patriei noastre. Piteştiul este din acest punct de vedere un
exemplu". Tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a exprimat totodată o
vibrantă apreciere asupra capacităţii nelimit.ate umane de a consemna
noi victorii, în cele mai diverse domenii. De aici, din Piteşti, s-au adresat oamenilor care ajunseseră pentru prima oară pe Lună, un vibrant
omagiu, un vibrant îndemn. „Asistăm la un moment istoric, cind omul,
despri.nzîndu-se de pămînt, a pus piciorul pe Lună. Ţin să felicit pe
cosmonauţii Statelor Unite ale Americii, care în interesul întregii omeniri, au deschis calea omului spre primul astru - dar nu ultimul".
O f.ericită şi inedită coincidenţă a determinat tot atunci pe
tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU să releve faptul că „Republica Socialistă România are 20 milioane de cetăţeni" 12. Cetăţeanul „20 de inilioane"
era micuţul Daniel Marius Stănciulescu, născut la 20 iunie 1969, ora 5,
în Surduleşti, judeţul Argeş, părinţii lui fiind maistrul Gheorghe Stăn
ciulescu de la I.P.M.P.B. şi profesoara de istorie Alexandra Stănciu
lescu. „Să trăiască fericit în comunism"! a fost cea mai înaltă urare
adresată
noului cetăţean român de către tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU.

In anUil 1970, tovarăş~ NICOLAE CEAUŞESCU a fost prezent
de alte trei ori în judeţul Argeş. La 12 martie 1970 a vizitat inai multe
obiective industriale, printre care amintim Combinatul petrochimic şi
rafinăria, a stat de vorbă cu specialiştii şi oamenii muncii de pe această
mare platfonnă industrială, solicidîndu-le amplificarea eforturilor pentru ca noile capacităţi să atingă parametrii proiectaţi înainte de termen.
Apoi, Ia 14 aprilie 1970, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, a însoţit
la Hidrocentrala de pe Argeş vizit.a Preşedintelui Republicii Turcia CEVDET SUNAY, o nouă expresie a preocupărilor sale permanente în
vederea consolidării păcii în Balcani, extinderii păcii şi colaborării între
popoare.
Peste numai o lună, la 14 mai 1970, tovarăşUil NICOLAE
CEAUŞESCU, conduce în judeţul Argeş pe Preşedintele Zambiei KENNETH DA VID KAUNDA. Vizit.a a avut ca obiective Platforma
petrochimică Piteşti şi Hidrocentrala de pe Argeş 13.
12 Nicolae Ceauşescu, Romdnia pe drumul construcţiei societdtii socialiste
multilateral dezvoltate, Editura politică, Bucureşti, 1970, p. 190-204. Vezi şi „Scinteia", nr. 8 13 3 din 22.VII.1969 şi nr. 8 143 din 1 august 1969.
1:1 „Scînteia", nr. 8 425 din 15 mai 1970.
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Semnificativă pentru evoluţia agriculturii în zona premontană a
a fost vizita tovarăşu[ui NICOLAE CEAUŞESCU, efectuată
la 28 iulie 1971 în comuna Boteni, la Staţiunea pomicolă Bi1ceşti şi la
locuinţa cooperatorului Gh. I. Bidilică din Boteni, cu care ocazie s-au
stabilit o serie de măsuri concrete privind deZNoltrurea pomiculturii,
zootehniei, şi a altor activităţi specifice satelOT argeşene.
La 8 iunie 1972, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU vizitează
I.A.P., I. M. Muscel, Combinatul de materiale de construcţii Cîmpulung,
păşunea model de la Dealul Sasului, Combinatul petrochimic Piteşti şi
Magazinul „Trivale".
Sub genericul „Purtăm în suflet recunoştinţă fierbinte Partidului Comunist Român, dumneavoastră, iubite tovarăşe NICOLAE
CEAUŞESCU, pentru ajutorul acordat în dezvoltarea multilaterală a
judeţului Argeş", oamenii muncii din Piteşti şi din împrejurimi au
participat apoi cu mare însufleţire la mitingul din noua piaţă civică
aflată în construcţie. In vibranta sa cuvîntare, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU arăta : „Constatăm cu satisfacţie că şi oamenii muncii din
Argeş îşi aduc contribuţia lor activă la înfăptuirea programului elaborat
de Congresul al X-lea în domeniul industriei... Folosesc acest prilej spre
a le adresa cele mai calde felicitări pentru rezultatele pe care le-au
obţinut în activitatea lor... Sînt însă pos1bilităţi ca Piteştiul să contribuie
cu mai mult decit era prevăzut în cincinal la înfăptuirea programului
trasat de Congresul al X-lea, la creşterea bunăstării poporului, la progresul României socialiste" 14 • Cu aceste îndemnuri s-a încheiat o nouă
vizită a conducătorului partidului şi statului nostru în judeţul Argeş.
MomenLe de grea încercare pentru mai multe Incuri din Argeş în
octombrie 1972, cînd apa „ca un bivol negru" a inundat unele obiective
economice şi localităţi! Imbrăcat în „haine de lucru", tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU, survolează în ziua de 12 octombrie 1972 diferite puncte
„nevralgice" din Argeş, în mod deosebit pentru a observa sta·rea prizei
generale de apă a Combinatului petrochimic. Urmează apoi o escală
pe stadionul din Piteşti, un scurt şi dinamic dialog cu conducerea
judeţului şi municipiului, în vederea aplicării energice a măsurilor pentru
înlăturarea grabnică a urmărilor ploilor abundente căzute în decursul
mai multor zile şi a revărsăriloc de apă 15 .
Noi şi remarcabile realizări contribuie ca Argeşul să fie unul dintre
judeţele multilateral dezvoltate ale patriei noastre! Una din acest~ are
valoare de unicat, drumul naţional transfăgărăşean, grandioasă construcţie a socialismului, expresie a trăiniciei şi voinţei de neclintit a
poporului român pe aceste meleaguri. La 20 septembrie 1974 are loc,
în prezenţa tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU şi a tovarăşei ELENA
CEAUŞESCU, inaugurarea celei mai înalte şi spectaculoase căi rutiere
din România. In cadrul adunării populare desfăşurată în zona Lacului
Bîlea, cuvintele secretarului nostru general, au răsunat apoteotic:
„Parcurgînd acest drum, privind piscurile înalte ale munţilor, ne dăm
mai bine seama ce a îmbărbătat întotdeauna şi a păstrat treaz sentimentul naţional al poporului nostru, ce l-a îndemnat ca în cele mai
grele timpuri să-şi apere glia prin lupte grele. Aici s-au născut moşii
şi strămoşii noştri, aici este locul poporului român. Oamenii care au
trăit pe aceste meleaguri, pe aceste înălţimi, au iubit întotdeuna ca
Argeşului

1
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„Scînteia", nr. 8 425 din 15 mai 1970.
„Scînteia", nr. 9 979 din 21 septembrie 1974.
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şi căprioarele, 'ca şi păsările -, libertatea, simţind că nu pot trăi decît
în libertate, stăpîni pe ţara lor. Acest drum peste piscuri înalte, vesteşte
astăzi despre capacitatea creatoare a naţiunii noastre socialiste" 16.
Anul 1975 este marcat prin trei vizite apropiate ca date ale
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU în judeţul Argeş. Prima se referă
la un nou şi înalt dialog româno-bulgar, cînd la 8 iunie 1975, tovarăşii
NICOLAE CEAUŞESCU şi TODOR JIVKOV, vizitează Intreprinderea
de autoturisme Piteşti, asistînd, la unul din momentele de virf ale activităţii constructorilor de mru;;ini din Colib~i ieşirea de pe banda de
montaj a autoturismului cu numărul 200 OOO. Prilejul a fost folosit pentru
a aborda o serie de probleme privind dezvoltarea de perspectivă a uzinei,
creşterea performanţei produselor realizate aici, integrarea fabricaţiei,
sporirea eficienţei întregii activităţi 17.
O altă vizită are loc la 7 iulie 1975 în condiţiile cînd Argeşul suferea, într-un timp relativ scurt, o serie de noi calamităţi naturale. In
contextul realizării unei legături directe cu toate zonele afectate, tovarăşul
NICOLAE CEAUŞESCU şi tovarăşa ELENA CEAUŞESCU au urmărit
îndeaproape situaţia de pe rîul Argeş pînă în zona comunei Merişani,
într-o viziune amplă, pentru a se apăra obiectivele industriale şi localităţile aflate în imediata apropiere a cursului de apă. Cu această ocazie,
secretarul general al partidului a felicitat pe oamenii muncii argeşeni
pentru devotamentul şi abnegaţia de care au dat dovadă în bătălia cu
apele. De asemenea. a observat la faţa locului situaţia de la Combinatul
Petrochimic, unde .a recomandat o serie de măsuri pentru redresa.rea
alimentării cu apă industrială, prefigurînd totodată continuarea sistematizării acestei impunătoare platforme petrochimice, pentru a avea o
eficienţă sporită în fluxurile de producţie şi a se folosi cît mai raţional
terenul pe care se amplasează noile capacităţi de producţie 18•
La 24 septembrie 1975, comuna Bălileşti-Argeş, renumită prin
livezile intensive de pomi fructiferi şi o mare producţie de mere, precum
şi specialiştii de la Trustul de pomicultură Mărăcineni Piteşti, au
primit vizita tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, cu care prilej s-au
analizat probleme de bază ale dezvoltării pomiculturii : introducerea
şi generalizarea tehnologiilor înaintate, extinderea mecanizării şi chimizării în livezi, densificarea culturilor, sporirea cantităţii de fructe pe
pom şi hectar - că.i însemnate de creştere a eficienţei acestei activităţi,
tradiţională şi totodată de mare perspectivă pentru zona Argeş-Muscel 111.
Un nou şi fructuos dialog cu muncitorii, specialiştii şi adivul :ie
.partid din judeţul Argeş, l-a constituit vizita de lucru a tovarăşttlui
NICOLAE CEAUŞESCU şi a tovarăşei ELENA CEAUŞESCU în ziua de
17 septembrie 1976 20.
Principalele obiective ale vizitei au fost : perspectiva modernizării
industriei de autotu:risme la Piteşti şi Cîmpulung, de:zvoltarea industriei
chimice la Cîmpulung precum şi dezvoltarea industrială a or~ului Curtea
de Argeş. La Intreprinderea de autoturisme s-au apreciat rezultat-ele
bune obţinute de către constructorii de maşini, dar în acelaşi timp .s-a
recomandat să se .acţioneze energic pentru modernizarea continuă a
producţiei, diversificarea gamei de autoturisme, ridicarea perforrnan.ţei
1e
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tehnico-funcţionale precum şi mai buna folosire a spaţiilor de producţie, toate acestea în vederea măririi considerabile a numărului de

lor

autoturisme fabricate într-un an. S-a vizitat apoi Institutul de tehnologii
nucleare Colibaşi-Piteşti, unul din obiectivele prioritare, de avangardă
ale economiei noastTe naţionale în cincinalul afirmării .plenare a revoluţiei tehnico-ştiinţifice.

La Intreprinderea mecanică Muscel, secretarul general al partidului
a apreciat rezultatele remarcabile obţinute în asimilarea fabricaţiei
motoarelor cu benzină de capacitate mare, prin transferarea producţiei
de acest fel de la Braşov. Totuşi, s-a scos în evidenţă şi aici posibilitatea
instalării unor noi linii tehnologice, cu scopul realizării unor tipuri
mereu mai perfecţionate de autoturisme de teren.
S-a examinat apoi amplasamentul propus la Cîmpulung pentru
noua fabTică de fibre şi fire chimice. Reţinînd cu interes că proiectele
prevăd un grad ridicat de ocupare a terenului, cu o densitate corespunzătoare a construcţiilor, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a cerut totodată specialiştilor să se realizeze hale uşoare, ieftine, să fie evitată
supradimensionarea. Cu acelaşi prilej, s-a hotărît reconsiderarea schiţei
de sistematizare a oraşului Cîmpulung Muscel, care să includă şi construcţiile necesare acestui nou obiectiv industrial.
La Curtea de Argeş, vizita tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU
a început la noua Intreprindere de porţelan. Remarcînd rezultatele bune
ale muncii acestui tînăr colectiv, s-a recomandat creatorilor să se inspire
cit mai mult din tradiţiile folclorului aTgeşean, ale artei populare româneşti, să realizeze la rîndul lOT noi opere de artă. S-a vizitat apoi şan
tierul unui nou obiectiv industrial - Intreprinderea RONIPROT, producătoare de furaje proteice din derivate petrochimice, 60 OOO t/an. Prin
această unitate, România se înscrie printre primele ţări din lume care
realizează furaje proteice din materii prime petrochimice. Secretarul
general al partidului a recomandat toată atenţia pentru maniera de a
se construi mai economicos şi în teTmene mult mai scurte, atît la acest
obiectiv cit şi pe toate celelalte şantiere industriale ale ţării.
In încheiere s-a vizitat Intreprinderea Electro-Argeş, specializată
în produse electrocasnice. Aici s-au purtat discuţii concrete privind căile
de diversificare a producţiei, de îmbunătăţire în continuare a calităţii lor,
pentru lărgirea gamei sortimentale şi sporirea eficienţei economice. Tot
aici, secretarul geneTal al partidului s-a referit la Intreprinderea de
componente electTonice, cerînd să se accelereze înfăptuirea programului
de realizare a noilor tipuri de piese. A fost o vizită amplă, în care s-a
demonstrat încă odată grija tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU pentru
dezvoltarea judeţului Argeş, a industriei şi cercetării româneşti.
Toamna capricioasă a anului 1976 a solicitat eforturi considerabile
ale întregului popor pentru strîngerea recoltei. Prezent permanent pe
frontul acestei bătălii, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a vizitat la
19 octombrie 1976 şi zona legumicolă a comunei Leordeni, Argeş 21•
Cu această ocazie s-au examinat la faţa locului, modul cum s-a acţionat
pentru încheierea cit mai grabnică şi fără pierderi a recoltărilor în
judeţul Argeş precum şi unele probleme de perspectivă, într-o asemenea
importantă ramură de activitate din zona Argeş-Muscel. Prezenţa
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, în aceste momente grele în mijlocul
oamenilor muncii din judeţul Argeş, a constituit o puternică îmbărbătare
2 1 „Secera şi Ciocanul", nr. 6 339 din 22 octombrie 1976. Vezi
nr. 10 627 din 20 octombrie 1976.
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şi un msufleţitor îndemn de a-şi înzeci eforturile în întreaga lor activitat.e creatoare.
Zeci de mii de oameni ai muncii de pe meleagurile argeşene au
salutat cu vie bucurie şi manifestări de înaltă stimă, vizita efectuată în
munidpiul Piteşti la 23 iunie 1977 de tovarăşul NLCOLAE CEAUŞESCU
împreună cu GUSTAV HUSAK secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, preşedint.ele Republicii Socialiste
Cehos1ovace 22 •
Au fost vizit.ate cu acest prilej, două moderne unităţi industriale
Combinatul petrochimic şi intreprinderea de autoturisme expresie
grăitoare a politicii consecvent.e a Partidului Comuni.st Român de industrializare socialistă, importantă cale pentru extinderea pe diverse
planuri - , a colaborării cu statele socialiste, cu toate naţiunile lumii.
Şi cu acest prilej tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a cerut, atit
la Combinatul petrochimic, cît şi la Intreprinderea de autoturisme, o cit
mai bună organizare a producţiei, pe baze ştiinţifice, valorificarea superioară a materiilor prime, diversificarea producţiei, C€ea ce a condus
la impulsionarea activităţii specialiştilor, a tuturor oamenilor muncii
din aceste importante obiective 1ale economiei noastre naţionale.
în timpul dejunului oferit la hotelul „Muntenia" din Piteşti în
cinste.a tovarăşilor NICOLAE CEAUŞESCU şi GUSTAV HUSAK, au
fost exprimate sentimentele de înaltă bucurie ale oamenilor muncii de
pe aceste meleaguri de a-l avea din nou prezent în judeţul Argeş pe
secretarul general al partidului nostru comunist, împreună, de această
dată, cu înalţii oaspeţi cehoslovaci, mijloc direct pentru cunoaşterea
reciprocă a experienţei construcţiei noii societăţi socialiste. Totodată
s-a relevat faptul că între judeţul Argeş şi regiunea Slovacia Centrală,
între oraşele Cîmpulung şi Zvolen sînt .stabilite, de mai mulţi ani, relaţii
directe de prietenie.
lntr-o atmosferă de vibrantă însufleţire patriotică, de puternică
unitate în jurul partidului, al secretarului său general, de entuziastă
hotărîre a oamenilor muncii de pe ogoare de a asigura înfilorirea necontenită a agricu1tur.ii noastre socia1i.ste, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU
şi tovarăş.a ELENA CEAUŞESCU, au participat în ziua de 23 octombrie
1977 Ja sărbăJtoririea „Zilei Recoltei" organizată în judeţul Argeş 23.
Sosirea în judeţul Argeş a avut Joc la Căteasca, unde se vizitează
complexul zootehnic de îngrăşare a taurinelor, unitate reprezentativă
pentru dezvoltarea zootehniei în această parte a ţării, realizată în urma
indicaţiilor tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU. Apreciindu-iSe rezultatele bune obţinute în unitate, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a arătat
că sînt încă multe posibilităţi pentru creşterea, pe mai departe, a producţiei zootehnice cel puţin un kg spor de greutate pe zi -, pentru
generalizairea experienţei bune dobîndite în acest sector.
A fost vizit.ată apoi una din ljvezile C.A.P. Mihăieşti, unde în
toamna anului 1977 s-au obţinut cele mai mari recolte de fructe
din Argeş. Adresînd felicitări pomicultorilor, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU a solicitat specialiştilo;r să fie accelerat procesul de modernizare şi întinerire a livezilor, care să faciliteze dublarea şi chiar triplarea producţiei de fructe la hect.ar.
Vizita a continuat apoi la expoziţia „Realizări şi perspective ale
agriculturii argeşene", organizată la Piteşti. Adevărată oglindă elocventă
22
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„Scinteia", nr. 10 838 din 24 iunie 1977.
„Scînteia", nr. IO 942 din 25 octombrie 1977.
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a împlinirilor prezente şi viitoare ale agricultUTii noi, socialiste, expoziţia a prezentat, succesiv şi edificatoc, dinamica dezvoltării în Argeş
a diferitelor activităţi agricole, sporurile de producţie obţinute în urma
aplicării unor metode ştiinţifice, ampla colaborare a agriculturii cu unele
unităţi industriale, extinderea preocupărilor unităţilor agricole, ale specialiştilor, în vederea realizării exemplare a Programului adoptat la
Congresul al XI-lea şi la Congresul întregii ţărănimi. „HOTa Belşugului"
în care s-au prins torvarăşul NICOLAE CEAUŞESCU şi tovarăşa ELENA
CEAUŞESCU a exprimat odată în plus, unitatea deplină a poporului
în jurul partidului, a Secretarului său general.
TTadiţionala sărbătoare a „Zilei Recoltei" s-a încheiat cu o mare
adunare populară organizată în centrul civic al municipiului Piteşti. Pe
traseul de la tkgul ex;poziţional pînă la sediul Comitetului judeţean de
partid, precum şi în piaţa civică, peste 100 OOO de oameni ai muncii din
Piteşti şi din toate localităţile judeţului Argeş au făcut tovarăşului
NICOLAE CEAUŞESCU şi tovarăşei ELENA CEAUŞESCU o entuziastă
primire, manifestîndu-şi şi cu acest prilej ma.rea lor bucurie şi deplina
lor mulţumire pentru dezvoltarea multilaterală a judeţului Argeş, pentru
onoarea pe care au avut-o de a fi din nou în mijlocul lor, cel mai iubit
fiu al poporului român - tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU.
Uralele nesfîrşite şi cuvintele scumpe „CEAUŞESCU-.P.C.R.",
„CEAUŞESCU ŞI POPORUL" au răsunat ca un simbol din pieptul
tuturor participanţilor la această tradiţională sărbătoare a întregului
popor realizată în 1977 la Piteşti.
In vibranta sa cuvîntare, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a <l!preciat preocuparea oamenilor muncii din Argeş .pentru realizarea, sub
conducerea organizaţiilor de partid, a tuturor obiectivelor Congresului
al XI-lea al partidului. „Vorbind de progresele industriei noastre - a
arătat tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU - , doresc să menţionez şi
rezultatele bune obţinute de oamenii muncii din Argeş ... De altfel, industria argeşeană, s-a dezvoltat în mod rapid; au apărut aici industrii noi,
Argeşul a devenit unul din puternicele centre industriale ale patriei
noastre, ocupînd locul cinci între judeţele ţării. Doresc ca Ide „Ziua
Recoltei" de aici de la Piteşti să adresez clasei noastre muncitoare, inginerilor, tehnicienilor, tuturor .oamenilor muncii din industrie„. succese
tot mai mari în următorii ani, în îndeplinirea cincinalului în cele mai
bune condiţii".
Tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a adresat totodată oamenilor
muncii din Argeş chemarea de a valorifica superior marile posibilităţi
pe care le au în sporirea calităţii producţiei industriale, de a îmbunătăţi continuu activitatea din agricultură, din toate celelalte sectoare.
„Este necesar - a arătat tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU - , să se
acorde mai multă atenţie în agricultură problemelor de eficienţă economică, reducerii ch·~ltuielilor materiale de producţie, pentru a face ca,
pe această bază, venituTile nete şi beneficiile directe ale fiecărei unităţi
agricole, de stat şi cooperatisk, să crea3că mai substanţial".
Vizita tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU în judeţul Argeş cu
prilejul „Zilei Recoltei" - 1977, s-a transformat într-o adevărată sărbă
toare a muncii şi succeselor, devenind totodată un moment de angajaTe
pentru noi izbinzi şi înfăptuiri viitoare.
In anul imediat următor, la 31 octombrie 1978, tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU şi tovarăşa ELENA CEAUŞESCU, alţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului nostru au participat din nou la sărbătorirea
http://cimec.ro
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judeţul Argeş. S-a exprimat cu acest prilej, într-o
hotărîI-ea oamenilor muncii din această parte
a da viaţă îndemnurilor Secretarului general al partidului în
vederea îndeplinirii cu succes a complexului program economic şi social
de dezvoltare multilaterală a judeţului Argeş.

„Zilei Recoltei" în

însufleţită
a ţării de

manifestare,

Organizată pentru a doua oară consecutiv la Piteşti, ca urmarea
rezultatelor superioare obţinute de oamenii muncii din Argeş în agri<:ultură, precum şi în alte domenii de activitate, sărbătorirea „Zilei
Recoltei" a oferit posibilitatea comuniştilor, tuturor celor care trăiesc şi
muncesc pe aceste meleaguri să prezinte secretarului general al partidului succesele obţinute în anul 1978 .atît în unităţile din agricultură cit
şi în cele din industrie, cercetare, învăţămînt, cultură.
După o scurtă convorbire purtată cu specialiştii de la Combinatul
petrochimic Piteşti. tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, tovarăşa ELENA
CEAUŞESCU, ceilalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului
nostru au vizitat expoziţia reprezentativă a realizărilor agriculturii
judeţului Argeş, organizată în partea de sud a municipiului Piteşti.
Expoziţia a scos în evidenţă succesele obţinute de o serie de unităţi de ,producţie agricolă şi cercetare, pe baza indicaţiilor date de
tovat"ăşul NICOLAE CEAUŞESCU cu prilejul „Zilei Recoltei" din anul
1977. Apreciind asemenea succese tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU a
soliei tat, în continuare, tuturor celor care lucrează în agricultură, să
acorde atenţie deosebită folosirii intensive, eficiente a părnîntului, pentru
a se obţine producţii tot mai mari pe măsura posibilităţilor create de
statul nostru socialist. Totodată, s-a insistat pentru a se crea condiţii de
prelucrare superioară, diversificată a tuturor produselor agricole,
printr-un sprijin sporit atît din partea special.i.ştilor din unităţile de oercetar-e, a unităţilor industriei aliment.are cit şi a celor constructoare
de maşini.
La încheierea vizitei în expoziţie tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU,
tova'l"ăşa ELENA CEAUŞESCU au răspuns invitaţiei de a se prinde în
„Hora Belşugului" - moment emoţionant şi de mare bucurie pentru
argeşeni, de a trăi aceste clipe împreună cu conducătorul iubit al partidului şi statului nostru.
De la expoziţie, s-a parcurs pe jos traseul spre piaţa civică centrală
a municipiului Piteşti, pe strada Craiovei, amenajată la indicaţiile
tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, ca o importantă şi modernă arteră
de ciTCUlaţie, cu ample şi specifice posibilităţi constructive. Peste 100 OOO
de oameni ai muncii, formaţii artistice şi sportive, au întimpinat cu
deplină bucurie pe iubitul nostru conducător în această zonă a oraşului.
Studierea, în holul Comitetului judeţean de partid a schiţei de
sistematizare pentru această parte a municipiului, indicaţiile transmise
de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU de a îmbunătăţi, pe mai departe,
propunerile proiectanţilor au creat elementele de bază pentru definitivarea detaliilor constructive din centrul şi sudul municipiului Piteşti.
Peste 80 OOO de locuitori ai Argeşului, bărbaţi şi femei, tineri şi
vîrstnici, au participat la Marea Adunare Populară din Piteşti organizată cu acest prilej. Urările nesfîrşite şi ovaţiile pentru partid, pentru
conducătorul său încercat tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, cîntecele revoluţionare şi patriotice, un viu colorit al întregii adunări au
constituit atmosfera vibrantă în care s-a desfăşurat această nouă întîlnire a argeşenilor cu Secretarul General al partidului, Preşedintele
Republicii.
http://cimec.ro
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In cadrul cuvîntării rostite cu acest prilej, s-a dat o înaltă
apreciere rezultatelor obţinute în agricultură. Tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU

a solicitat însă întregii ţărănimi, tuturor specialiştilor din
acest domeniu să se acţioneze cu mai multă fermitate pentru deplina
valorificare a potenţialului agriculturii, pentru generalizarea experienţei
înaintate, lichidîndu-se rutina şi conservatorismul prin promovarea largă
a noului în activitatea agricolă, prin revoluţionarizarea aplicării ştiinţei
în agricultură, a conducerii producţiei agricole, a modului de lucru al
specialiştilor, al întregii ţărănimi.
Trasîndu-5e o serie de jaloane
pentru agricultura întregii ţări, tovarăşul NICOLAE
a insistat totodată asupra perfecţionării muncii în industrie, în celelalte domenii de activitate. Amplele referiri la situaţia internaţională au completat tabloul preocupărilor multiple ale partidului şi
statului nostru în vasta activitate de îndeplinire a programului Congresului al Xi-lea al P.C.R. de făurire a societăţii noastre socialiste
multilateral dezvoltate.
Sintetizînd gîndurile şi sentimentele cele mai alese ale tuturor
argeşenilor faţă de partid, faţă de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU,
angajamentul lor de a munci mai bine în viitor, ouvîntul de deschidere
şi de încheiere a acestei impresionante adunări, rostit de tovarăşul ION
SIRBU - prim scecret;lr al Comitetului judeţean Argeş al P.C.R., preşedintele Consiliului popular judeţean, s-a constituit într-o concluzivă·
şi edificatoare exprimare a dorinţei noastre de a fi mereu la înălţimea
sarcinilor încredinţate de partid.
„Din adincul inimilor noastre, ale tuturor celor ce trăiesc şi muncesc în Argeş - a spus tovarăşul I o n S i r b u - vă adresăm dumneavoastră, cel mai iubit şi respectat fiu al poporului român, urarea
fierbinte: Să trăiţi întru mulţi ani, mult stimate şi iubite tovarăşe
NICOLAE CEAUŞESCU, spre binele şi fericirea patriei şi poporului„
spre gloria şi măreţia României socialiste" 24.
fundamentale
CEAUŞESCU

*
Consemnările

noastre privind

*

*
semnificaţia

activităţii

şi

vizitelor

tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU în judeţul Argeş au adunat laolaltă
moment.e şi clipe care, în fapt, se cheamă istorie. De aceea Argeşul şi
oamenii lui nu vor uita niciodată că renaşterea economică şi spirituală
a acestor străvechi meleaguri, prin care se asigură un prezent prosper
şi o minunată perspectivă, este strîns legată în primul rînd de numele
şi activitatea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU.

Mindri de a-l fi ales simbol de ţară, considerăm că în cele mai multe
ipostaze, comuniştii, ceilalţi oameni ai muncii din Argeş s-au dovedit
demni de încrederea acordată. lată două exemple edificatoare : în cincinalul 1971-1975 s-au finalizat în Argeş, 25 miliarde lei investiţii şi
s-au realizat în 1975 - 21 miliarde lei producţie industrială, adică de
50 ori mai mult decît în 1950 ; în actualul cincinal 1976-1980, judeţul
Argeş beneficiază de 26 miliarde lei investiţii şi va da ţării, în anul 1980,
o producţie industrială de pest.e 43 miliarde lei, adică de 2,1 ori mai
mult decît în an.ul 1975.
Acestea demonstrează cu prisosinţă capacitatea de efort şi de inte- .
ligenţă a oamenilor muncii din Argeş, puterea lor reală de a răspunde
2-1

„Scînteia", nr. 11 257 din 31 octombrie 1978.
http://cimec.ro
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prin fapte dintre cele mai deosebit.e chemărilor adresat.e direct de
NICOLAE CEAUŞE.SCU, atît cu prilejul vizitelor relatat.e mai
sus, dar mai ales, prin întreaga politică a partidului şi statului nostru,
tovarăşul

consacrată

fericirii şi prosperităţii poporului României socialist.e, păcii
între toate naţiunile lumii.

şi colaborării

LA SIGNIFICATION HISTORIQUE DE L'ACTIVITE ET DES VISITES
DU CAMARADE NICOLAE CEAUŞESCU
DANS LE DISTRICT D'ARGEŞ
Resume
L'ouvrage presente une synthese de l'activite et des visites de travail realisees
par le camarade Nicolae Ceauşescu - le Secretaire General du Parti Comuniste
Roumain, Ie Presedint de la Republique Socialiste de Roumanie dans le district d'Argeş.
La premiere partie illustre l'activite revolutionnaire du camarade Nicolae
Ceauşescu deployee dans Ies annees de l'illegalit~ dans le district d'Argeş, etape ou
on a soutenu directement l'activite des organisations locales, du parti et de la
jeunesse dans la lutte contre l'exploitations pour une vie meilleure. La deuxieme
partie de l'ouvrage presente amplement Ies visites de travail realisees par le
camarade Nicolae Ceauşescu dans le district d' Argeş - voie importante pour le
prise de differentes decisions importantes concernant le developpement rapide et
soutenu de cette region dans Ies annees prosperes du socialisme. Dans ce contexte
on releve aussi l'activite deployee par le camarade Nicolae Ceauşescu pendant
dix-sept ans en qualite de depute de la ville de Piteşti, dans la Grande Assemblee Nationale.
L'ouvrage s'acheve par la presentation succinte des resultats remarquables
obtenus pendant la derniere decennie dans le developpement multiforme du district
d'Argeş, expression directe de la politique realiste scientifique du Parti Communiste Roumain.
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SOCIETATEA GETO-DACA DIN VREMEA LUI BUREBISTA
IN LUMINA CONCEPŢIEI MARXISTE
DESPRE FORMAŢIUNEA SOCIAL-ECONOMICA
LIVIU ŞTEFANESCU

1. Definind coordonatele spirituale ale poporului român, pe temeiul
.analiz.ei complexe a istoriei sale, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU sublinia : „Pă:strînd de la daci setea nestinsă de libertate, voinţa de a nu-şi
pleca fruntea sub jugul străin, hotărlrea de a rămîne mereu el îns1J-5i,
unic stăpîn pe viaţa şi pe soarta sa, şi continuînd spiritul raţional, judecata şi pasiunea creatoare a romanilor, poporul român, nou apărut în
lume, avea să împlinească într-o existenţă de aproape două milenii, un
eroic, zbuciumat şi măreţ destin istoric, dezvoltîndu-6e continuu şi afirmîndu-se cu putere în rlndul popoarelor şi astăzi al naţiunilor lumii" 1.
Concepţia P.C.R., a secretarului său general tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU 2, de a pri·vi principiul interpretării şi evaluării procesului
istoric ca rezultantă complexă, firească a evoluţiei societăţii umane de pe
teritoriul românesc, constituie temei,ul rîndurilor de faţă, a analizei pe
care o datorăm esenţei trecutului de creaţie şi luptă a strămoşilor noştri.
2. Studiul trecutului comunităţilor umane obligă la elaborarea unor
concepte, legităţi capabile să transforme istoria în instrumentul descifrării viitorului societăţilor omeneşti ceea ce stTămoşii noştri denumeau
lapidar historia magistra vitae. Karl Marx a pus în evidenţă esenţa
istoriei elaborind conceptul formaţiune social economică sau mod de
producţie cu forme variate de manifestare (asiatic, antic, feudal, burghez-modern) ilustrînd progresul comunităţilor umane 3 punînd în evidenţă legitatea lor fundamentală : interdependenţa dintre cele două laturi
ale acestuia forţele de producţie şi relaţiile de producţie. Ceea ce caracterizează însă formaţiunea social-economică sînt relaţiile sociale de producţie ajunse pe o anumită treaptă de dezvoltare istorică, de aceea
K. Marx spunea : „Societatea antică, societatea feudală, societatea burgheză sînt astfel de ansambluri de producţie, fiecare din ele însemnînd
totodată o treaptă deosebită de dezvoltare în istoria omenirii""·
1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate, vol. 14, Editura politică, Bucureşti, 1977, p. 319.
2 I. Popescu-Puţuri, Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la
rolul istoriei patriei, al mişcării muncitoreşti, în dezvoltarea şi afirmarea poporului
român, în „Anale de istorie", nr. 1, 1978.
" K. Marx, Fr. Engels, Opere alese în două volume, vol. I, ediţia a 11-a, Bucu-

reşti.

1955, p. 372.
'• Ibidem, p. 73.
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Impotriva pericolului de a schematiza trecutul societăţii umane
- care este irepetabilă şi nonK. Marx avertiza în cunoscutul
protest adresat lui Mihailovski : „El trebuie să transforme schiţa mea
istorică cu privire la apariţia capitalismului în Europa occidentală,
într-o teorie istorico-filozofică referitoare la calea generală pe care trebuie să o Ul'Illeze în rnod fatal toate popoarele indiferent de condiţiile
istorice în caTe s-ar afla ele. Eu îi cer iertare. Aceasta ar însemna
pentru mine, în acelaş timp o prea mare cinste şi o prea mare insultă" 5 .
Despre modul de producţie al geto-<iacilor în literatura de specialitate sînt exprimate trei păreri mai importante :
- una care susţine existenţa societăţii tribale, uniunilor de tTiburi
în vremea lui Burebista ;
- alta care susţine existenţa societăţii sclavagiste începătoare în
şi a confunda istoria fiecărei comunităţi
identică cu esenţa istoriei ca ştiinţă

aceeaşi perioadă;

- a treia care susţine modul de producţie tributal în aooepţiunea
de autorii acesteia.
Inexistenţa societăţii tribale, relaţiilor gentilice şi deci a comunei
primitive în vremea lui Burebista a fost .suficient de bine aTgumentată
de susţinătorii modului de producţie sclavagist. Inexistenţa proprietăţii
de tip sclavagist, a societăţii sclavagiste La geto-<laci a fost dovedită de
susţinătorii modului de producţie tributal.
Pentru a cunoaşte pe ce treaptă d~bită de dezvoltare în istoria
umani tă ţii se găseau strămoşii noştri geto-daci la finele secolului al
II-lea î.e.n. şi începutul secolului I î.e.n. trebuie să ţinem seama de :
- generalizarea Unor fenomene nu ca o activitate de abstractizare
a esenţei lor ca un obiect general situat deasupra lucrurilor ci să aşezăm
cunoaşterea la nivelul relaţiilor interne fundamentale;
- esenţa ca relaţie internă fundamentală trebuie înţeleasă ca prnces generator, ca autodinamică constructivă, ca trecere de la una la
cealaltă. K. Marx însuşi arată că metoda sa dialectică „priveşte fiecare
formă realizată în mişcare, adică şi sub aspectul ei trecător" 6 ;
- esenţa nu poate fi concepută ca un obiect general ci ca logica
dezvoltării obiectului real.
Ac.este elemente teoretice funcţionează ştiinţific numai în cunoaş
terea empirică din care au provenit. Prin urmare, pentru a diS(:uta
despre conceptul mod de producţie - formaţiune social~onomică la geto-daci cunoaşterea ştiinţifică esenţială trece prin studiul empiric
a ceea ce au constituit relaţiile sociale în sinul cărora s-a produs fenomenul apariţiei şi afirmării poporului geto-dac. Dacă legea generală este
concordanţa necesară a relaţiilor de producţie cu caracterul forţelor de
producţie, cunoaşterea ştiinţifică esenţială a legii dezvoltării societăţii
de pe teritoriul ţării noastre trece prin stti.diul empiric al caracterului
arestor forţe de producţie şi al structudi sale de producţie concretă.
Sarcina noastră este de a studia realităţile empirice, materialul
documentar şi potrivit dialecticii marxiste să considerăm ansamblul
acestor date sub specia esenţei concrete şi sub specia necesităţii condată

s K. Marx, Fr. Engels, Au.sgewiihlte Briefe, Berlin, 1953, p. 367 ; apud A. Pelletier, J. J. Goblot, Materialismul istoric şi istoria civilizaţiilor, Bucureşti, 1973,
p. 64--65.
6

K. Marx, Fr. Engels, Opere, vol. 23,

Bucureşti,
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adică a le gîndi ca singulare în forma conceptului dialectic şi nu
a formula scheme 1.
3. Descoperirile arheologice de pe teritoriul judeţului Argeş însumate şi într-una dintre cele mai complete monografii a problemei 8
atestă că societatea geto-dacică a înregistrat un grad deosebit de dezvoltare Ja confluenţa secolelor II î.e.n. şi I î.e.n. pe care o putem caracteriza
ca revoluţionară 9 datorită generalizării metalurgiei fierului 10 • Aceasta
a implicat şi o puternică modificare a relaţiilor de producţie ca urmare
a nivelului atins de dezvoltarea uneltelor, tehnicii, producţiei, cu un
cuvînt, forţelor de producţie.
Incepînd cu finele secolului al II-iea î.e.n. şi începutul secolului
I i.e.n. societatea geto-dacă a depăşit comuna primitivă, stadiul de trib
şi relaţii gentilice atingind o fază nouă, superioară de dezvoltare caracterizată prin familie monogamă, proprietate privată şi stat, asemănă
toare ou a doua stare de lucruri istorică denumită de K. Marx cu un
termen general, mocf. de producţie asiatic. Esenţa modului de viaţă al
geto-dacilor, se găseşte potrivit info:miaţiilor pe care le deţinem, în cea
de-a doua modalitate de comunitate caracterizată prin absenţa proprietăţii colective şi afirmarea proprietăţii private asupra pămîntului, a

crete,

producătorilor direcţi.
Cireulaţia monetară, schlmburile comerciale, producţia marfarobănească, tipul de locuinţă, portul, instituţii sociale, obiceiuri şi practici de producţie, noţiuni ale realităţii social-economice transmise prin
intermediul latinofoniei în limba română, sînt în măsură să ateste existenţa proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie. Caracterul de
producători liberi, stăpîni pe produsele muncii lor ne este atestat atit de
izvoarele literare, inscripţii, dovezi arheologice cit şi de emisiunea şi

folosirea monedei specifice geto-dacilor 11 . Existenţa în vremea lui Burebista a unui singur tip monetar pentru întregul teritoriu geto-dac 12
reprezintă o dovadă peremptorie a comunităţii economice a familiei
monogame, proprietară asupra mijloacelor de producţiei şi a unui vehicul
modern de manifestare a statului. Moneda unică a înlesnit modalitatea
contribuţiei solidare a întregului sistem social bazat pe familie, pentru
interesele interne de administrare a întregii comunităţi şi pentru organizarea apărării teritoriului, averii, libertăţii aşezărilor acesteia împotriva ameninţărilor, dominaţiei, împlinirii sau ingerinţelor din exterior
ale comunităţilor nongeto-dace.
Cercetările întreprinse pentru cunoaşterea modu1ui de viaţă al
geto-dacilor atestă că în perioada lui Burebista familia monogamă era
consolidată în cadrul gospodăriei personale situată în contextul comunităţii săteşti 13 • Fr. Engels consideră că gemnanii cînd au venit din Asia,
7 A se vedea schema „modului de producţie tributal şi orinduirea tributală"
in „Probleme economice", nr. 11, an. XXV, 1972, p. 29-44 şi Despre formaţiunea
social-economică tributală, în „Probleme economice", nr. 4, an. XXVI, 1973, p. 51-68.
e I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, ediţia a II-a revăzută şi adăugită,
Bucureşti,

de

Al'.

1977.

9 V. Gordon Childe, Făurirea civilizaţiei, Bucureşti, 1966 ; foloseşte termenul
„revoluţie neolitică" dar nu-l explică în sensul logicii dezvoltării obiectului real.

to I. H. Crişan, op. cit., p. 384-408.
u Ibidem, p. 152-187.
t~ C. Preda, Burebista, unificator al tuturOT geto-dacilOT, in „Era socialistă",
8, 1978, p. 41.
13 I. H. Crişan, op. cit., p. 187-195.
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s-au aşezat în ţinuturile de la răsărit de Rin şi la nord de Dunăre evoluînd de la comuna primitivă la stadiul de popor cu împărţirile: ţara,
ţinutul, suta şi marca (satul). „Pămîntul pe c.arre nu-l revendica satul
rămînea la dispoziţia sutei ; ceea ce nu-i era repartizat acesteia din urmă
revenea ţinutului ; ceea ce mai rămînea disponibil - de cele mai multe
ori pămînturi foarte întinse - trecea in posesiunea nemijlocită a întregului popor" H. Acestea erau părnînturi ale întregii comunităţi etnice
germane, care „ ... a trecut de la căruţa cu coviltir a nomazilor la casa
din buşteni (Blockhaus) a ţăranului statornicit transfornlÎlldu-se într-un
drept de proprietate deplină asupra casei şi curţii" 15 , constituite nu
numai din păşuni, păduri, bălţi ci şi din terenuri arabile : „... revendicate de rege ca reprezentant al întregului popor" t 6.
Este cert că geto-dacii, străvechi locuitori ai acestui pămînt cercetările arheologice atestă locuirea continuă a populaţiei indo-europene - au încheiat evoluţia care a marcat trecerea de la stadiu.I tribal
şi relaţii gentilice, la stadiul de popor cu temelia, familia monogamă,
proprietate privată şi stat, către finele secolului II î.e.n.
La geto-<laci satul, obştea teritorială, avea pămîntul său, era constituit
din proprietăţile parcelare familiare care foloseau pădurea, păşunea (islazul), eleşteul dependente de sat. Cercetările arheologice confirmă ştirile
furnizate de izvoarele literare care ne informează despre numărul cel
mare al geto-dacilor în vremea lui Burebista. Revoluţionarea forţelor de
producţie datorită generalizării şi intensificării metalurgiei fierului a
creat condiţiile materiale nec€sare exploziei demografice care a dus la
ruperea legăturilor gentilioe şi depăşirea stacliului tribal. Aşa a fost
posibil triumful .ireversibil al noilor relaţii sociale caracteristice stadiului
de popor geto-dac cu instituţiile general-determinate : familia monogamă,
proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie şi produselor
muncii, statul. „Căci inviolabilitatea domiciliului nu a fost efectul, ci
cauza transformării lui în proprietate privată" 17 ceea ce asigură afirmarea şi viabilitatea familiei monogame.
4. K. Marx analiz"md căile de trecere de la comuna primitivă
expune trei ipostaze :
a) Colectivitatea ca substanţă în care familiile smt simple fenomene, pămintul fiind proprietatea acesteia, fiecare familie în parte se
comportă ca. o verigă. Condiţia tributului o constituie sistemele de iri~
gaţie, mijloacele de comunicaţie iar marile oraşe apar doar ca necesităţi
ale reprezentanţilor entităţii înglobante sau pentru comerţul cu alte
comunităţi.

b) Colectivitatea presupune ca bază nu pămîntul ci aşezarea, satul,
sediul agricultorilor proprietari de părnînt. Greutăţile de care se izbeşte
colectivitatea provin de la altele care-i tulbură aşezarea pe pămintul
lucrat de ea. Individul devine proprietar privat al pămîntului - al unei
parcele separate - a cărei cultivare separată cade în sarcina lui. Calitatea de membru al comunităţii continuă să fie prenrisa pentru însuşirea
pămîntului, dar ca membru al comunităţii individul este proprietar privat. Aceasta a stat la teinelia istoriei grecilor, romanilor, evreilor.
" Fr. Engels, Marca în
Ibidem, p. 141.
16 Ibidem, p. 139.
11 Ibidem, p. 141.

Războiul ţdrdnesc

15
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c) Colectivitatea este compusă din familii care nu sînt coposesoare
ca în forma asiatică şi nici proprietare ci o parte a pămîntului ocupat
rămîne comunităţii ca atare, distinctă de membrii ei, cealaltă se împarte
şi fiecare parcelă de pămînt este proprietate privată numai în măsura
în care familia este membră a colectivităţii. K. Marx denumeşte aoeastă
a treia modalitate, germanică.
Aceste trei ipostaze se află în cel de-al II-lea moment istoric sau
stare de lucruri istorică deoarece I-ul moment istoric pe care-l neagă comuna primitivă - este caracterizat, arată K. Marx, prin faptul că :
„ ... în forma cea mai primitivă a avea faţă de pămînt un raport de proprietate înseamnă a găsi în el materie primă, unealtă şi mijloacele de
trai, produse nu prin muncă ci ca roade ale pămîntului însuşi" tR.
Exprimînd filiaţia acestor trei ipostaze de colectivitate pe cea de-a
II-a treaptă istorică, K. Marx foloseşte conceptul de derivare. „In al
doilea rînd însă acolo unde există proprietatea asupra uneltei... alături
de proprietatea asupra pămîntului ... acolo este de acum dată ca premisă
o a doua treaptă istorică, alături de prima treaptă şi în afara ei... Unealta
însăşi fiind acum un produs al muncii, aşadar elementul care constituie
proprietatea fiind .deci creat prin muncă, colectivitatea nu mai poate să
se prezinte aici în forma ei naturală ca în primul caz - colectivitatea
pe care se bazează acest fel de proprietate - ci ca o colectivitate derivată care ea însăşi este produsă, creată, o colectivitate produsă de muncitorul însuşi" rn.
A III-a stare de lucruri istorică este caracterizată de K. Marx
astfel : „Cea de a treia formă posibilă în care muncitorul se comportă
ca proprietar numai faţă de mijloacele de trai, le găseşte de-a gata ca
o condiţie naturală a subiectului care munceşte fără a se comporta faţă
de pămînt sau faţă de unealtă, aşadar nici faţă de munca însăşi, ca faţă
de ceva propriu, este de fapt formula sclaviei şi a iobăgiei" 20 .
Prin urmare modul de producţie asiatic este cea de-a II-a stare
de lucruri istorică a societăţii umane caracteriza.tă de K. Marx prin cel
puţin trei ipostaze de colectivităţi umane cu tot atîtea baze economice
şi cu prezenţa unor clase sociale distincte 2 1, compuse din familii
monogame.
Societatea geto-dacă începînd de la finele secolului al U-lea î.e.n.
şi începutul secolului I î.e.n. a depăşit comuna primitivă intrind într-<>
fază nouă de dezvoltare, superioară, asemănătoare cu a II-a stare de
lucruri istorică denumită de K. Marx cu un termen general mod de
producţie asiatic. Noţiunea de societate tributală sau mod de producţie
tributal extinde una din caracteristici - cea economică - prin care
se manifestă statul, la întregul mod de producţie asiatic sau oe.a de-a
II-a stare de lucruri istorică şi se referă numai la una din cele trei ipostaze analizate de K. Marx de aceea o considerăm improprie atît pentru
18

19
20

21
reşti,

K. Marx, Forme premergătoare producţiei capitaliste, Bucureşti, 1956, p. 35.
Ibidem, p. 36.
Ibidem, p. 37.
K. Marx, Fr. Engels, Manifestul Partidului Comunist, ediţia a VII-a, Bucu-

1959, p. 30, nota subsol 2.
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realitatea istoriei cit şi pentru caracterul ştiinţific al materialismului
istoric 22 •
Esenţa modului de viaţă al geto-dacilor se găseşte, potrivit informaţiilo.r pe care le deţinem în cea de a doua modalitate - ipostază de colectivitate caracteriz.ată prin proprietatea privată asupra pămîntului
şi apartenenţa la comunitatea sătească. Ca geto-dac erai membru al
satului şi numai ca sătean puteai deveni proprietar. Clasele sociale erau
clase distincte şi nu antagoniste iar personalităţile, regii Burebista, Cotiso,
Decebal au fost rezultatul acestor relaţii sociale. Statul geto-dac reprezintă starea obiectivă a familiei monogame şi proprietăţii sale private
generată de autoadministrarea .ru;;ezărilor teritoriale, satelor, ci.avelor şi
cu evenimentele unanim apreciate realizate de Burebista, eminentă personalitate a antichităţii europene care a creat centralizarea, sistemul
unic de concentrare şi a organizat acţiunile militare de eliberare a
teritoriului încălcat de alte comunităţi sau care exercitau dominaţie,
ingerinţe sau ameninţare împotriva poporului geto-dac.
Satul geto-dac, modalitate de constituire şi supravieţuire a poporului şi statului geto-dac a devenit prin împletirea civilizaţiei geto-dace
cu civilizaţi.a romană şi latinofonie sat daco-roman şi apoi sat românesc.
In cea de-a III-a stare de lucruri istorică, prin secolele IV-IX a apărut
şi s-a dezvoltat din interiorul său şi proprietatea feudală. In condiţiile
vitrege ale perioadei năvălirii popoarelor migratoare şi ale absenţei unui
centru unic de conducere şi a unor personalităţi remarcabile, satul românesc a dezvoltat forţa sa publică, statală, de autoconducere şi apărare
ceea ce a fost denumită ca o categorie de stat neorganizat.
Poporul geto-dac începînd de la sfîrşitul secolului al II-I.ea î.e.n.
şi începutul secolului I î.e.n., pe teritoriul său carpato-danubiano-pontic milenar de formare, cu o viaţă economică, spirituală şi public-6tatală
remarcabile, mai ales în vremea lui Burebista a atins cel de-al Ii-lea
moment istoric denumit de K. Marx mod de producţie asiatic şi a adus
o contribuţie originală la istoria civilizaliei, realizările lui fiind o remarcabilă variantă europeană a modului de producţie asiatic.
22
Liviu Ştefănescu, Modul de producţie tributal în sud-vestul Romdniei,
comunicare la Sesiunea ştiinţifică prilejuită de Centenarul muzeului bănăţean, Timişoara, 1973 ; Modul de producţie tributal în nord-vestul Romdniei, comunicare Ia
sesiunea ştiinţifică „Probleme ale perioadei prefeudale şi feudalismului timpuriu",
organizată de Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, 1973 ; Modul de producţie tributal
şi agricultura geto-dacilor, comunicare la cel de-al lII-lea Simpozion Naţional de
istorie agrară, Timişoara, 1974 ; Modul de producţie tributal în Dobrogea, comunicare la sesiunea Muzeului „Delta Dunării", Tulcea, 1974; Teze şi ipoteze privind
perioada prefeudală, în „Muzeul Naţional", Bucureşti, vol. III ; IncePU,turile feuda-

lismului în ţara noastră în lumina unor aprecieri ale clasicilor marxism-leninismului, referat prezentat în cadrul dezbaterii „lnceputurile feudalismului în Ţările
Române", organizată de Academia de ştiinţe sociale şi politice, Iaşi, 27-28 decembrie 1974 ; Les geto-dacs et la formation social-economique „tributale", comunicare
la al Ii-lea Congres Internaţional de Tracologie, Bucureşti, 1976 ; Semnificaţia
teoretică a i!escoperirilor arheologice de pe teritoriul judeţului Hunedoara privind
soci~tatea geto-dacă,. comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului din Deva, 1975 ;
Agricultura geto-dacilor, modul lor de producţie şi posibilitatea ilustrăTii în Muzeul
Agriculturii, comunicare prezentată la al IV-iea Simpozion Naţional de istorie agrară

Slobozia, 1976.

'
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LA SOCIETE GETO-DACIQUE A L'EPOQUE DE BUREBISTA,
DANS LA LUMIERE DE LA CONCEPTION MARXISTE
SUR LA FORMATION SOCIALE-ECONOMIQUE
Resume

La societe geto-dacique a partir du I siecle a.n.e. a depasse la commune
primitive, en commen~ant une nouvelle etape, semblable au deu:ri~me etat historique
nome par Karl Marx avec un terme general : mode de production asiatique, parce
que c'est Ia ou elle a evoulue dans une forme classique.
L'essence du mode de vie des geto-daces reside (selon Ies informations que
nous possedons) dans la deuxieme modalite de collectivite, caracterisee par Ia
propriete privee sur Ia terre et par l'appartenance a la communaute villageoise.
L'etape de peuple dacique et de langue dacique omogene, avec quatre ou cinq
modalites de prononciation regionale, avec une vie economique, spirituelle et
publique d'etat particuliere, a apporte une contribution originale dans l'histoire
des civilisation. Les classes sociales (Ies tarabostes et Ies comates) etaient des
classes distinctes et non antagonistes et Ies personalites de Burebista, Decebal, ont
ete le resultat de ces relations speciaux. II ne faut pas confondre l'etat cree par
l'union libre de producteurs pour la protectin de la terre et de leurs biens (Ies
produits, la famille, la liberte), ou pour l'eliberation de la terre envahie, avec l'etat
comme instrument d'opression a l'interieur et de pillage et annexion a l'exterieur
dans Ies societees par des classes dominantes.
Le village geto-dacique est devenu daco-romain et puis roumain. Dans le
troisieme etat historique comprenant Ies siecles VI-IX de son interieur est apparues la propriete feodale. Mais la societe roumaine feodale est caracterisee par la
vitalite de la communaute villageoise formee par Ies paysans libres et Ies maîtres,
situation qui a mis son empreinte sur le developpement de Ia societe humaine sur
le territoire de la Dacie.
Le village daco-romain et puis le village roumain, developpe meme en
l'absence d'un centre unique de direction, a gare sa fonction publique, d'etat avec
direction individuelle et de protecteur meme nomee etat nonorganise.
La notion de societe tributale ou mode de production tributal, limite a seulement une des hypostases du mode de production du deuxieme etat historique qui
n'a pas existe dans notre espace geographique ; c'est pour cette raison qu'il ne peut
pas caracteriser la societe humaine qui a vecu sur le territoire de notre pays.
Muzeul de istorie al R. S. România
Primit în redacţie la 25 octombrie 1978
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CERAMICA ROMANA DE TRADIŢIE DACICA
DIN ZONA MUSCELULUI
OCTAVIAN BODEA

Muzeul Cîmpulung Muscel, în colaborare cu Institutul de Arheologie, între anii 1962-1964, au reluat săpăturile de la castrul Jidava,
după o întrerupere de mai bine de 60 ani.
Situat pe limesul transalutan, la 4 km sud de Cîmpulung, in cartierul Pescăreasa, castrul Jidava, este considerat cel mai mare castru
de pe stînga Oltului, incinta lui extinzîndu-se pe circa 13 OOO mp.
Viaţa romană este cunoscută a fi fost scurtă, respectiv, prezumată
din timpul lui Comodus (180-192 e.n.), pînă în ti:rnpul împăratului Gordian III (238-2 44), oînd castrul a fost distrus, prin incendiere de către
autohtoni, ajutaţi de carpi şi costoboci, stimulaţi în mişcările de eliberare şi de apariţia primelor valuri ale popoarelor migratoare 1•
Castrul Jidava, centru cu profil militar şi cu viaţă domestică aferentă, întrucît era de tipul castra"iStativa-Mberna, cu staţionare continuă
şi permanentă, poartă amprenta dacică pe multe mărturii 2, din cultura
materială interceptată, cornpletînd şi atestînd continuitatea populaţiei
autohtone-daci.oe sub ocupaţia romană şi în această zonă, aşa rum s-au
descoperit de altfel pe întreg teritoriul patriei noastre.
Viaţa deosebit de activă a trupelor staţionate la Jidava, confirmă
în mod strălucit caracterul general unitar al convieţuirii daco-romane.
Es.te astăzi bine stabilit că, deja, din a II-a jumătate a secolului al
II-lea, romanii practicau recrutarea elementelor necesare armatei, din
rîndul populaţi-ei indigene dacice 3.
Constatăm că viaţa domestică a castrului era foarte dezvoltată,
datorită permanenţei garnizoanei, amploarei efectivului-unitate de cavalerie, cît şi a ponderii demografice din jur, existentă încă din oele mai
vechi timpuri, în depresiunea în care se află crustrul.
ln întreaga zonă depresionară, au fost depistate numeroase urme
de populaţie stabilă, chiar din epoca bronzului, ca de exemplu la : Pescăreasa, Albeşti (Zărziori), Micl~ni, Malu cu Flori, Cetăţenii din Deal.
De asemenea, cultură dacică intensă, a fost depistată ulterior, chiar sub
vatra aotuală a oraşului Cîmpulung.
Sînt surpriruie urme dacice, în majoritatea profilelor din activitatea
cotidiană a ostaşilor romani. ln aoest sens, ele se evidenţiază în : obiecDumitru Tudor, Rdscoale şi atacuri barbare în vacia romand, p. 58-60.
Flaminiu Mîrţu, Prezenţe dacice în viaţa domestico-militard a castrului
Jidava, comunicare ţinută la Sesiunea ştiinţifică a muzeelor din R. S. România, 1965_
J Hadrian Daicoviciu, Dacii, Editura ştiinţifică, 1965, p. 243.
1

2
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tele casnice-metalice (harpago de prototip elenistic), accesorii militare
(pinteni de tip dacic) şi, îndeosebi, ceramica provincială romană poartă
amprenta ceramicei indigene.
Populaţia geto-dacică din timpul ocupaţiei romane, inclusă în zona
extremităţii nordice a limesului tra.nsalutan, din prima jumătate a secolului al III-lea e.n., a participat activ la formarea armatei romane. Un
exemplu concret, îl constituie Cohorta a VI-a Nova Cumidavensium
Alexandriana-Rîşnovul de azi, din epoca lui Severus Alexander", situată
la 40 km la nord de Jidava, care era formată din daci, aşa după cum
unele izvoare şi mai ales diplomele militare, găsite în cuprinsul Imperiului Roman, consemnează vreo 13-15 corpuri de tnlpe auxiliare, alcă
tuite din autohtoni, încă din timpul lui Traian şi al împăraţilor, care i-au
urmat la tronul Romei.
Faţă de cele relata.te mai sus, considerăm necesar să evidenţiem
continuitatea elementului dacic şi aportul adus de acesta, în viaţa trupelor auxiliare romane de la Jidava.
Această teză, este reflectată cu precădere şi în profilurile de specializare, pentru nevoile domestico-militare, desfăştJTate în viaţa castrului, ca de exemplu : olăria, prelucrarea metalelor, în scopul confecţio
nării uneltelor şi a acce.soTiilor militare.
Ceramica din Dacia romană, a continuat în mare măsură produsele
de olărie din epoca premergătoare ocupaţiei, însă, trecută la o fază mai
caracteristică, cunoscută sub denumirea de ceramica provincială romană.
In afară de ceramica fină de import, olăria confecţionată în Dacia
Romană se înfăţişează, din punctul de vedere ce ne interesează aici,
sub două aspecte 5 :
a) olăria dacică, modelată cu mina, păstrîndu-şi în genere ornamentaţia şi formele dinaintea cuceririi romane ;
b) olăria de factură romană, lucrată la roată, în alcătuirea căreia,
produsele indigene mai vechi, au ocupat un loc însemnat, influenţînd-o,
mai puţin tipologic, dar, cu deosebire din punct de vedere al ornamentioeL.
In privinţa primei categorii, nu avem încă mărturii concludente,
pe plan local, deşi, descoperirea din secţiunea N, perpendiculară pe porţiunea fosei dintre porta decumana şi turnul de colţ-nord-estic, a pus
în evidenţă cîteva fragmente de ceTamică Latene, dacică, de tehnică
manuală inferioară, iar în secţiunea D, caroul 9, la O, 73 m adîncime, s-a
descoperit un mic borcan, de factură şi tehnică cu probabilitate tot
dacică.

In acest context. ·reţin atenţia, categoriile de ceramică provincială
în cauză, respectiv, cea din pastă cenuşie cu
cea din pastă roşie-eărămizie, aceasta, mai
restrînsă cantitativ. La ambele categorii, constatăm însă, frecvenţa micasării vizibilă atît la părţile exterioare, cit şi în miez.
Din această mare cantitate de ceramică intercepta.tă, variată ca
tipologie, vase cenuşii făcute din pastă mai dură şi lucioasă, făcind parte
din ceramică prov.incială cenuşie, reţinem ca ornamentică, prezenţa rozetelor în tehnica ştampilării, asemănătoare cu cele de pe cănile mari
cenuşii, cit şi cele de pe do1ium-pythos, tipic getice, descoperite în aşe
zarea geto-dacică de la Cetăţeni-Muscel din secolul al III-iea î.e.n. secolul I, e.n.
romană, aflată în ca.c:trul
pietriş foarte mărunt şi

' Hadrian Daicoviciu, Dacii, Editura ştiinţifică, 1968, p. 271.
5 D. Pretase, Problema continuităţii în Dacia, în lumina arheologiei şi numismaticii, p. 65.
http://cimec.ro

232

O.BODEA

Rozeta cu patru petale de pe ceramica
de la Cetăţeni - Muşcel, secolele 111 î.e.n. I e.n.

Fig. 1 dacică

Fig. 2 - Rozeta cu cinci petale şi brăduţul de pe
ceramica provincială de la Jidava - Cîmpulung,
secolele II-III e.n.
http://cimec.ro
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Varianta A.
- Rozeta dacică, cu un număr restl'Îns de petale-.ra:z.e, respectiv
patru, cu diametrul de 1 cm (fig. 1), aflată pe fragmente ceramice descoperite în aşezarea geto-dacică de la Cetăţeni.
Acesteia, îi corespunde motivul rozetă de pe ceramica provincială
romană de la Jidava, cu cinci petale, utilizîndu-6e aceea.şi tehnică a
ştampilării, ambele rozete din această categorie avînd caxacteristică
pornirea cozilor-petalelor dintr-un singur punct central (fig. 2).

Varianta B.
Rozeta prototip, ca ornament tipic dacic, dar cu pluralitate de
petale-raze, circa 16-17, avind zona centrală sub forma unui buton, cu
suprafaţă bine evidenţiată, cu diametrul de 9 mm, în jurul căruia se

Ftg. 3 -

Brăduţul şi

ceramica

dacică

rozeta cu patru petale, de pe
de la Cetăţeni - Muşcel

prim cerc, incizat, de la periferia căruia pornesc petalele, la
rîndul lor, delimitate de al doilea cerc (fig. 3). Acest motiv decorativ,
a fost imprimat pe vas tot prin tehnica ştampilării, fragmentele în cauză,
aflîndu1le astăzi în cole<:ţiile muzeului Cîmpulung Muscel.
Trebuie să reţinem, că tipul B de rozetă cu multe petale, de pe
ceramica dacică de la Cetăţeni, respectiv de pe dolia, este reprezentat
restrins numeric şi poate fi mai degrabă, marca de olari, care în perioada
daco-romană, a vieţii castrului, a fost transformată de către autohtonii
ceramişti, în veritabil motiv omamentic, răspîndit cantitativ pe întreaga
suprafaţă a vasului.
află 'Wl
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Asemănătoare cu varianta B, depistăm, pe ceramica de la Jidava,
rozeta tot cu buton central, dar, cu un singur cerc .şi cu un număr mai
mic de petale-<rare, cirea 9-10 (fig. 4).
La ceramica provincială de la Jidava cons.tatăm, însă, că olarii care
continuă folosirea motivului tradiţional al rozetei, adoptă în mod vizibil
acel „ho!TO[" vacui", străvechi, completînd ornamentarea cu motive geometrice, în unghi frînt, sau în semicerc, formate din mici pătrăţele, sau
linii paralele, realizate tot prin tehnica ştampilării (fig. 5).
Ramura exi.iStentă pe acelaşi fragment de vai.5 ceramic, unde este
reprezentată şi rozeta cu cinci petale, respectiv este o specie de conifere

F'ig. 4 - Rozeta cu circa 16-17 petale şi rozeta
în semicerc, canelată mărunt de pe ceramica provincială de la Jidava (desen fig. 3)

din clasa gimnospermelor, cu frunze aciculare monoice sau dioice, respectiv, bradul, pinul 6, etc., utilizat ca ornament în momentele principale
din viaţa omului, ca de exemplu : naştere, nuntă, moarte, con,strucţia
unei clădiri etc.
Privit genetic, bradul, poate fi urmărit la noi, pînă la strămoşii
geto-daci, care-l foloseau şi ca motiv uutamentaJ pentru decorarea cera6

„Studii

Mîrţu, Reprezentări ale pomului vieţii pe
şi cercetări de istoria artei, seria artă plastică", tom.

Flaminiu
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micii, aşa cum e reprezentată crenguţa de brad pe un fragment de vas
dacic descoperit la Cetăţ.eni-Muscel.
Bradul, considerat ca arbore sacru, rămînînd veşnic verde în orice
anotimp, simbol al nemuririi, favorizînd o viaţă lungă, s-a transmis în
creştinism cu semnificaţia învierii şi a vieţii fără de sf:îrşit „dincolo"
după moarte, în.cit prezenţa lui este obligatorie în inventa!rul funerar în
perioada medievală 7.
Motivele vegetale dendrologice sînt astfel transmise genetic, de pe
ceramica strămoşilor daci, pe inelele medievale de uz curent, sau funerar,
iar mai tîrziu în perioada modernă pe cruci 8 .
Tot la Jidava au fost descoperite o serie de fragmente ceramice

Fig. 5 -

Rozeta cu circa 9-10 petale de pe ceramica
provincială de la Jidav&

din pastă cafenie micasată, reîntregite ulterior, obţinîndu-se un vas cu
unele completări, avînd dimensiunile: înălţimea = 0,23 cm, diametrul
gurii= 18 cm, diametrul fundului= 8 cm, sub nr. de inv. 2 546, actualmente expus în colecţiile de istorie veche a muzeului Cîmpulung. Vasul,
are gîtul larg cu pîntece bombat, fundul mic, buza dreaptă cu caneluri
orizontale, cu două mănuşi, pe fiecare fiind reprezentat cite un buton,
localizat la centrul mănuşilor pe verticală. Butoanele conice de pe mănusi,
la rîndul lor, oglindesc în mod sugestiv, influenţa ornamenticei dacice,
7
B

Ibidem.
I. Chelcea, Prelucrarea

artistică

a pietrei, în satul Scheia din judeţul laşi,
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duse mai departe de olarii autohtoni, oe ccmfecţionau cera-

provincială romană.
Constatăm şi reţinem că, în cadrul
.săpătuTile arheologice de la Cetăţeni -

mica

ceramicei dacice recoltate din
Muscel, a fost întilnit, pe o
măn~ă de vas ceramic cu dimensiunile de 8 X 5,5 cm, acelaşi motiv
ornamental, butonul-conic, similar, pînă la identitate, cu cele de pe ceramica provincială romană de la Jidava, respectiiv, butonii menţionaţi pe
vasul de mai sus amintit (fig. 6-7).
Prezenţa, unei părţi din ornamentica dacică, pe vasele provinciale
romane, din secolele II--III e.n., considerăm, că prezintă o dublă
importanţă.

Ftg. 6 -

Mănuşă

de la

de vas dacic, cu butoni conici,
Cetăţeni - Muscel

In primul rînd, faptul atestă cultura ridicată, în general, pe care
<!Uoeritorii romani au găsit-o aici şi înaltul nivel tehnic şi artistic, în
special, al cerami.cii autohtone dacice, care s-a impUIS într-o măsură, în
practica meşteşugului olăriei, pe linie de ornamenta.Te şi aceasta, desigur,
nu numai datorită faptului că profesional, indeletni.cirea aceasta, constituia ponderea, în preocupările meşteşugăreşti, dar şi pentru necesităţile
vieţii cotidiene.
Descoperirile din cele circa 100 puncte H, de pe teritoriul Daci.ei
romane, a urmelor de cultură materială, din secolele II-III eJl., sint
dovezi grăitoare, ce ne demonstrează arheologic continuitatea populaţiei dacice.
Cercetările întreprinse, la castrele de la Bret.cu, Mehadia-Băile
Herculane, etc., au confinnat că obiectele romane, erau amestecate cu
vase şi fragmente de vase dacice, lucrate ou mina, de către ostaşii recruhttp://cimec.ro
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taţi

dintre băştinaşi şi populaţia autohtonă, utilizată de romani, la construirea şi repararea taberelor militare, aşa, după cum s-a întîmplat şi
la castrul roman Jidava din secolele II-III e.n.
Aşadar, toate descoperirile arheologice, numismatice şi lingvistice,
dovedesc că în Dacia .romană, a rămas o populaţie numeroasă care vorbea,
cu timpul, latina popU'lară, iar mai tîrziu, prin accentuarea int.erferenţei
in toate domeniile de viaţă şi activitate între elementul dacic şi roman,.
au dat naştere poporului şi limbii române.

Fig. 7 -

Vas roman, cu butoane conice pe
de la Castrul Jidava - Muscel

mănuşi,

LA CERAMIQUE ROMAINE DE TRADITION GETO-DACE,
SUR LE TERRITOIRE DE L' ANCIENNE ZONE DE MUSCEL
Resume
Outre la ceramique d'import, la poterie confectionne dans la province de la
Dacie romaine, presente deux aspects:
a) la ceramique geto-dace realisee a la main et qui conserve le decor et les
formes traditionelles utilisee avant la conquette romaine ;
b) la ceramique provincialle romaine, proprement dite, realise par la technique
de la roue, mais qui a soubi une influence moins tipologique, mais particulierement
en ce qui concerne le decor, adopte des geto-daces.
C'est la rosace dace, a 4 petales, qu'on trouve sur la poterie de Cetăţeni, du
troisieme siecle a.n.e. au premier siecle n.e. et representee sur la ceramique
http://cimec.ro
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romaine par la variante a 5 petales, intercepte au castre romain de Jidava, pres
de Cîmpulung, de la fin du II-eme siecle, de notre ere, a l'occasion des fouilles
effectues en 1962-1964.
La variante B. C'est la rosace prototype de la poterie dace a 9-10 petales
au bien a 16-17 - realisee cette fois Par estampage sur Ies fragments de la
{!eramique provincielle romaine.
La branche de sapin, le buton conique si usuels au grand habitat - emporium geto-dace, de Cetăţeni, on ete interceptes, du meme, et frequement a Jidava.
Les temoignages de la culture materielle trouvees sur tout le territoire de
la Dacie romaine, pendant le II-eme, et le III-eme, siecle de notre ere sont, parmi
d'autres preuves, la certitude concrete de la continuite de la population des daces,
qui par leur vie commune avec Ies conquerants romains - veritable symbiose
sociale economique et demographique - prouve, a l'evidence peremptoire, la
formation du peuple et de la langue roumaine, au nord du Danube, sur le territoire de toute la Dacie.
Primită

Muzeul
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SONDAJE ARHEOLOGICE LA CTITORIA
LUI NEAGOE BASARAB DIN CURTEA DE ARGEŞ
GH. I. CANTACUZINO

Sondajele arheologice efectuate la biserica mănăstirii Argeşului în
luna septembrie 1965 au fost prilejuite de lucrările de consolidare intreprinse de Dire<:ţia monumentelor istorice la terasa ce înconjoară monumentul, care implicau demontarea balustradei şi a lespezilor de piatră.
Cercetările au fost limitate, în funcţie tocmai de aceste lucrări, la două
mici secţiuni, lungi (de la soclu) de 4,25 m şi late de 1,50 m, în axul
absidelor estică şi sudică a bisericii, tăind atît terasa cit şi porţiunea
de teren alăturată.
In ambele secţiuni se observă clar raderea straturilor superficiale,
efectuată în cursul restaurării din ultima parte a secolului trecut 1. Ca
stratigrafie, deasupra solului galben viu (foarte umed, cu infiltraţii 'de
apă de la aproape 1 m adîn6me), avînd partea superioară la oca 0,60 m
sub actuala suprafaţă a terenului, se află un strat de pămînt negru, gros
de 0,30-0,45 m, în care se adîncesc o serie de gropi printre care multe
gropi de morminte. Deasupra - un strat cu nisip, mai gros (cca 2025 cm) în apropierea terasei, unde constituie patul unui pavaj recent din
bolovani lat de aproape 1,80 m, şi mai subţire (6-8 cm) spre exterior,
unde suportă pietrişul aleilor ce înconjoară clădirea. Acest strat a fost
desigur adus pentru nivela.rea curţii, în timpul restaurării. Terasa din
jurul bisericii (lată de 1,65 m, la care se adaugă grosimea balustradei)
este aşezată pe o flmdaţie masivă din bolovani de .r:îu legaţi cu mortar,
fundaţie ce pătrunde cu cca 0,40 m în pămîntul galben, ajungmd la o
adîncime de aproximativ 1 m.
In zonele sondate, la exteriorul terasei, au fost descoperite o serie
de morminte orientate est-vest, dintre care unele sînt deranjate. Gropile
lor au fost săpate în stratul de pămînt negru, citeva intrînd pînă în
pămîntul galben, acHncimea lor variind între 0,35-0,40 şi aproape un
metru faţă de suprafaţa actuală.
Un număr de cinci morminte - fie deranjate, fie numai parţial
surprinse, notate M 1-M5 - au apărut în secţiunea din axul ab.:iidei
estice.
1 Nivelul vechi al terenului se poate observa în fotografiile ce reprezintă
biserica înainte de restaurare (N. Ghica-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia,
voi. I, pl. LXXV, LXXVI). Lucrările de nivelare a terenului în jurul bisericii sînt
menţionate în actele oficiale privind restaurarea (Restaurarea Monumentelor Istorice 1865-1890. Acte şi rapoarte oficiale despre restaurarea catedralei... de la
C. de Arg~ş ..., Buc., 1890, p. 73-74).
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In secţiunea dispre sud au fost descoperite şase morminte (Ms--11 ),
ele deranjate sau prost consenrate. Unul din acestea (notat M1), parţial
deranjat de o groapă mai recentă, este datat cu monedă de la mijlocul
secolului al XVI-Jea (dinar emis pentru Ungaria de Ferdinand I, de pe
la 1540 - ultima cifră e ilizibilă).
Raportul stratigrafic între mormintele din această secţiune - a
cănii precizare e îngreunată de gropile mai tîrzii şi de răzuirea modernă
indică pe de o parte anterioritatea M 11 faţă de M6 şi pe alta a
M 7 faţă de M!l şi Mf!. In secţiune, antrenaite în gropile mormintelor
şi

Fig. 1 -

Ftg.
l -

z-

Biserica

mănăstirii Argeşului.

Biserica

mănăstirii Argeşului.

pămlnt

galben viu ;
moloz, piatră
retrasă ln raport
a terasei ; 10 lZ - trotuarul

ben ; 4 -

platră,
piatră

Profilul nordic şi cel estic al sondajului
din dreptul absidei estice (1965)

Profilul estic al sondajului din dreptul
absidei sudice (1965) :

pămlnt negru-cenuşiu ; 3 pămlnt negru amestecat cu galsparU ; S - nisip; 6 - lentilă pămlnt cenuşiu ; 7 - funda\lecu soclul ; 8 - fundaţia de piatră a bisericii ; 9 - fundaţia de
zidărie din cărAmlzi refolosite ;11 strat suport al terasei ;
fl balustrada terasei reamenajate ln secolul al XIX-iea

Z -
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sau în cele două gropi mai tî.rzii, au fost găsite cîteva fragmente ceramice (unele smălţuite cu smalţ verde), databile intre sfîrşitul se<:olului
al XVI-lea şi prima parte a secolului al XVIII-lea, precwn şi resturi
de cuie de ·fier.
După ce în cele două secţiuni s-a săpat în pămintul galben pînă la
o cotă puţin inferioară celei a tălpii fundaţiei terasei (infiltraţia apei
era accentuată de la mai puţin de un metru adîncime), această fundaţie
a fost demontată pe lăţimea secţiunii, pentru a se ajunge la temelia
bisericii.
Dedesubtul unui strat subţire de ciment ce susţinea lespezile terasei se găsea un pat masiv de bolovani de riu legaţi cu mortar. După scoaterea acesto;ra pină la nivelul bazei soclului şi a balustradei, s-a început
sondajul în fundaţia terasei, pornind de la exterior. Fundaţia terasei
intră pină în solul galben viu, ajungînd la o adîncime de cca 1 m faţă
de actuala suprafaţă a terenului la exteriorul balustradei.
In dreptul absidei estice, fundaţia bisericii se poate diferenţia de
cea a terasei, atît printr-o delimitare a feţei sale exterioare, cit şi prin
faptul că este cu circa 15-20 cm mai puţin adîncă decît fundaţia terenului. Talpa ei, faţă de Iindul de pietre făţuite de la baza soclului, se
află la -0,94 m. Fundaţia bisericii este lăţită cu 67-71 cm (în porţiunea
sondată) faţă de partea exterioară a soclului. La cca 25 cm dedesubtul
bazei acestuia s-a găsit un gol de tirant de 15 X 15 cm, orientat est-vest,
limitat dedesubt de o cărămidă lată de 17 cm şi groasă de 4,5 cm. Unele
bucăţi de cărămidă spartă sînt înglobate şi în diferite părţi ale fundaţiei.
Imediat sub blocurile de piatră făţuită de la baza soclului, intrînd sub
ele, se află un rînd de cărămizi, late de 15 cm şi groase de 4,7-5 cm.
Efectuindu-se un sondaj în fundaţia bisericii au ieşit la iveală în
dreptul absidei estice o serie de piloţi din lemn de stejar ce o susţineau
şi care au fost folosiţi pentru consolidarea terenului, ţinînd seamă de
infiltraţiile de apă. In porţiunea sondată (pînă aproape în dreptul soclului) au apărut două rînduri de piloţi. Rîndul din faţă se află la aproape
20 cm de limita exterioară a fundaţiei, parii groşi de 8-9 cm, fiind
distanţaţi la 20-30 cm. Rîndul următor, situat cu 11-13 cm mai în
spate, este alcătuit din piloţi groşi de cca 12 cm, la distanţă de 20-26 cm.
Intre ei se află pămint negru-ieastaniu. Piloţii pe care a fost construită
fundaţia bisericii mănăsti'rii Argeşului au fost surprinşi şi prin unele
sondaje făcute în tmpul restaurării din 1876-1888 2•
In dreptul absidei sudice, situaţia întîlnită este diferită. Sub lespezile terasei, dedesubtul unui strat de ciment care le susţinea, se afla un
strat de cărămizi legate cu mortar, ridicate lîngă blocurile de la baza
soclului, sub care, ca şi în dreptul absidei estice, se afla un rind de
cărămizi puse pe lat. Dimensiunile cărămizHor din stratul amintit, evident refolosite, sînt variate (33X17X6 cm; 32,5X15X5 cm; peste
30X18X5; 26X16X4; 27X14X5; 26Xl3X4; 27X25X5,5; 24X12X4
etc., etc.). Fundaţia trotuarului, care depăşeşte aici partea ext.erioară a
balustradei cu cca 30 cm, fiind puţin mai lată spre bază, are adîncimea
de oca 1 m şi constituie un masiv compact continuu, pină în apropierea
soclului. La circa 0,30 m sub blocul de la baza soclului s-a găsit o len2 Gr. Tocilescu, Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea de Argeş, Bucureşti,
1887, p. 30 : „Săpături sistematice întreprinse„. în mai multe locuri, au dovedit că
vechea biserică a fost clădită pe ţăruşi de stejar, lungi de 50 cm, aşezaţi la o
distanţă de 40 cm unii de alţii şi legaţi prin crăci de arbori şi cu pămînt gras
amestecat cu cărbuni de lemn".
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Biserica mănăstirii Argeşului.
Sondajul din dreptul absidei estice. Fundaţia bisericii sprijinită pe piloţi de
lemn.

Fig. 3 -

Fig. 4 -

Sondajul
Fundaţie

Biserica mănăstirii Argeşului.
din dreptul absidei sudice.
retrasă în
raport cu soclul
bisericii.

tilă de pămînt negru, cu grosimea maximă de 0,40 m subţiiruiu-'se
spre exterior - ş i cu o lăţime de cca 0,60 m. Ea continuă şi dedesubtul
soclului .
Retrasă cu cca 25 cm sub soclu, în spatele lentilei de pămînt, a
apărut o faţă netedă de fundaţie care, la -0,70 m sub baza soclului, a.re
în partea ei inferioară, o retragere de cca 10 cm pe o înălţime de ciţiva
cm. Atît deasupra dt şi dedesubtul lentilei de pămînt .se află zidăria de
bolovani şi mortar a fundaţiei continue a terasei. In partea inferioa:ră
a acestei fundaţii, la cca 30 cm la exteriorul soclului, se aflau, aşezate
neregulat între bolovanii din zidărie, trei fragmente de piatră lucrată
- resturi de la construcţie folosite în fundaţie.
In examinarea rezultatelor sondajelor la absidele bisericii rnănăs
tiTii Argeşului tnebuie căutată o delimitare între ceea ce aparţine monumentu'lui şi ce p-rovine de la lucrările de restaurare din ultima parte a
veacului trecut, problemă destul de diificilă din lipsa unei publicări sistematice a cercetărilor efectuate în timpul acestei restaurări.
Soclul bisiericii a fost în întregime refăcut încă în anii 18711873 3. Pe de altă parte terasa şi 1 balustrada (refăoUtă pe baza tern.eliilqr
monumentelOT istorice 1865-1890. Acte şi TapoaTte oficiale ...,
1890, p. 16-17 (Raportul din 18 martie 1874 al Comisiunii însărcinată de
Ministerul Cultelor să studieze lucrările de restaurare din Curtea de Argeş).
J

RestauTaTea

Bucu1·eşti
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şi a detaliilor arhitecturale găsite în sondaje)•\ au implicat lucrări de
zidărie la fundaţie, specificate în actele oficiale s, din care reiese că
fundaţia terasei a fost în bună parte refăcută în timpul restaurării de
la sfîrşitul secolului trecut. Acestei refaceri îi aparţine în orice caz porţiunea superioară, care acoperă partea de jos a blocurilor de piatră
făţuită a soclului şi în care, în secţiunea de la absida sudică, se află
rîndUJrile de zidărie din cărămizi refolosite. Posibil ca la rest.a.mare să
se fi intervenit asupra fundaţiei şi alte părţi.
Rezultatele analizelor, efectuate în laboratorul D.JVI.I.A., de către
ing. Ion Istudor, a probelor de mortar recoltate în timpul cercetărilor
din septembrie 1965, nu sînt concludente decît în ce priveşte caracterul
recent al porţiunii din fundaţii aflate în partea superioară a terasei, şi

care

acoperă partea inferioară a soclului.
Pe lingă amănuntele care se adaugă
de construcţie a acestui monument,

datelor cunoscute privind tehnica
sondajele efectuate în 1965 la
biserica mănăstirii AII':geşului ridică şi probleme legate de edificiul anterior dHoriei lui Neagoe Basarab 6 . Ţinînd seama de diferenţa situaţiei
observate la absida estică faţă de cea sudică putem presupune că într-o
parte a fost atinsă fundaţia bisericii din secolul al XVI-lea, iar în alta
fundaţia bisericii înlocuite de aceasta, respectiv a vechii biserici a mitropoliei Ţării Româneşti. Ar prezenta interes atît cunoaşterea aspectului
vechii biserici cît şi, poate încă mai mult, precizarea datei construcţiei
sale. Din păcate sondajele amintite nu au putut da un răspuns nici uneia
din aceste probleme.
In ce priveşte planul vechii biserici, şi legat de aceasta măsura în
care biserica lui Neagoe foloseşte zidurile sau fundaţiile celei anterioare 7,
există indicii că în unele părţi fundaţiile vechiului edificiu au fost folosite de noul lăcaş sau înglobate în fundaţiile acestuia. Planul vechii biserici rămîne necunoscut, căutarea în întregime a vechilor fundaţii, aflate
în interiorul sau dedesubtul zidmilor bisericii actuale, µresupune dificultăţi practice de netrecut.
In ceea ce priveşte data construcţiei bisericii iniţiale - problemă
de a cărei rezolvare se leagă într-o anumită măsură şi răspunsul la păre4 Restaurarea monumentelor istorice 1865-1890... , p. 58-59 (Raport al arhitectului A. Lecomte către Ministerul Cultelor din 6/24 iulie 1876) şi p. 93 (Raport din
10/22 decembrie 1879 : „ ...Temeliile acestei balustrade au fost găsite de jur împrejurul clădirii, împreună cu mai mult de 50 fragmente de floroane ce compun această
balustradă ... "). Vezi şi Gr. Tocilescu, op. cit., p. 58.
5 Restaurarea monumentelor istorice 1865-1890.. „ p. 71 (Raportul din 25 ian.
1879 al arhitectului A. Lecomte către Ministerul Cultelor asupra înaintării lucrărilor
de restaurare a bisericii de la Argeş în anul 1878 : „ ... Fundaţiunile balustradei şi a
platformei în jurul bisericii : a) debleu în fundaţiuni 325 metri cubi ; b) zidărie de
bolovani în fundaţiuni 485 metri cubi. Această zidărie, destinată pentru fundaţiunea
balustradei şi a dalagiului formează un anchessement, aducînd un mare serviciu
fondaţiunilor bisericii, care se aflau într-o stare de soliditate puţin satisfăcătoare ... ").
7 La biserica anterioară, a mitropoliei Ţării Româneşti pînă la mutarea acesteia la Tîrgovişte, se referă la pisania ctitoriei lui Neagoe Basarab (cf. Gr. Tocilescu, op. cit., p. 32), ca şi Gavril Protul, (Viaţa şi Traiul Sf. Nifon, patriarhul
Constantinopolului, Editura Tit. Simedrea, Bucureşti, 1937, p. 14) sau unele documente mai tîrzii (vezi V. Drăghiceanu, Curtea Domnească de la Argeş, Note istorice
şi arheologice, în B.C.M.I., X-XVI, 1917-1923, p. 17, nota 4 menţiune a unui
document de la Al. Ipsilanti).
8 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, I, Bucureşti, 1959,
p. 198) presupune că meşterul lui Neagoe a avut misiunea de a reface vechea
biserică mitropolitană, în parte din temelie, in parte însă înglobînd porţiuni din
clădirea iniţială ; pi:.rere contestată de Gr. Ionescu, (Istoria arhitecturii în România,
vol. I, Bucureşti, 463, p. 284-285, nota T), care consideră o astfel de transformare
lipsită de justificare şi nerealizabilă din punct de vedere tehnic.
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rile dirvergente în privinţa sediului iniţial al mitropoliei Ţării Româneşti 8 ,
ea nu poate fi soluţionată direct prin săpături atingînd laturile exterioare
ale edificiului, deoarece fundaţia actuală a bi.sericii şi mai ales cea a
terasei înoonjUTătoare taie orice legătură stratigrafică a vechiului lăcaş.
Anumite indicii ar putea fi eventual aşteptate în urma unor săpături în
interior sau prin căutarea şi datarea celui mai vechi nivel de vieţuire
medievală din incintă. Sondajele din 1965 au scos în evidenţă dificultatea rezolvării pe cale arheologică a problemelor mai sus amintite.

LES SONDAGES ARCHEOLOGIQUES A L'EGLISE FONDtE
PAR NEAGOE BASARAB A CURTEA DE ARGEŞ
Resume

A l'occasion des travaux de reparation de la terrasse qui entoure l'eglise
fondee par le voivode Neagoe Basarab a Curtea de Argeş, en 1965, des sondages
archeologiques furent entreprises pres des absides est et sud.
A l'endroit de l'abside est, les fondements de l'eglise, qui depassent un peu
en largeur le socle de celle-ci, s'appuient sur des pilotis en bois disposes verticalement. Pres de !'abside sud, les fondements se trouvent un peu en arriere par
rapport au socle et presentent un aspect assez different. Ces differences prouvent
que, pour l'edification de l'eglise actuelle, batie en 1517, on a utilise partiellement
des fondations anciennes, qui sont celles de l'ancienne eglise metropolitaine : ce
fait est d'ailleurs atteste par des inscriptions et des documents. Toutes Ies observations qui pourraient flxer la date exacte de cet edifice sont entravees par les
nombreuses transformations dues a la restauration de la fin du XIX-e siecle.
Muzeul

Primită

Naţional
redacţie

în

de Istorie Bucureşti
la 15 mai 1977

9 Reactuali zind o veche părere a lui N: Iorga, mai rnulţi cercetători (Pavel Chihaia, Deu:c armoires sculptees appartenant au:c voivodes Vlad Dracu! et Neagoe
Basarab, R.R.H.A.., I, 1964, p. 162, ca şi în alte articole ; Emil Lăzărescu, în lucrarea
colectivă „Istoria, artelor plastice în România", voi. I, Bucureşti, 1968, p. 151-152 ;
Răzvan Theodorescu, Artă şi societate în Ţara Românească a veacului al XIV-lea,
S.C.I.A., Seria artă plastică, tom. 19, nr. 1, 1972, p. 11) au dezvoltat recent părerea
că biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş a adăpostit în a doua
jumătate a sec()lului al XIV-iea mitropolia Ungrovlahiei, un nou lăcaş al mitropoliei fiind ridicat pe locul viitoarei mănăstiri de Ia nord de oraş, în al doilea
sfert al secolului al XV-iea, de Vlad Dracul.
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CU PRIVIRE LA IDENTIFICAREA LUI NEACŞU,
EMITENTUL PRIMEI SCRISORI, CUNOSCUTE,
IN LIMBA ROMANA
FLAMINIU

MIRŢU

Preţioasa scrisoare în cauză, atestînd o nouă ridicare calitativă a
culturii româneşti şi avînd valoare de jalon în periodizarea istoriei scrisului în limba română, se ştie că a stat în atenţia susţinută a cercetătorilor noştri competenţi, istorici şi lingvişti.
ln privinţa primei semnificaţii a documentului, respectiv confirmarea materală a trecerii limbii româneşti la rangul de limbă de cultud - ca instrument de comunicare şi prin scris 1, s-ar părea că
cercetarea a fost exhaustivă, inclusiv problema liniei de evoluţie a
limbii noastre. într-adevăr, textul - potrivit opiniilor autorizate - arată
o limbă foarte apropiată celei vorbite, curent, astăzi 2, diferenţele existente faţă de limba literară actuală fiind neesenţiale 3. Totuşi, cu privire
la identitatea emitentului, cit şi asupra fixării precise în timp a scrisorii (lipsite precum se ştie de dată), reţinem o situaţie deosebită. Deşi
de la descoperirea documentului şi de la publicarea acestuia, pentru
prima oară, de către savantul N. I org a, au trecut 72 de ani 4, deabia
recent, în 1968, s-a re~it să se ajungă la o datare integrală 5, printr-o
judicioasă şi completă interpretare a evenimentelor politice, la care se
face aluzie în text, coroborate cu cele petrecute faptic, respectiv poziţia
.IJuată de Neagoe Basarab, domnul Ţării Româneşti, faţă de pornirea pe
Dunăre a armateloc turceşti, împotriva Belgradului. ln acest fel, a fost
stabilită data de 29-30 iunie 1521, an care dealtfel fusese just indicat
chiar de către descoperitor. Cu privire la persoana emitentului, remar·
căm că datele sale profesionale şi biografice ne-au rămas şi astăzi pre·
zurnate, singurul element cert asupra identităţii sale fiind prenumele
şi numele : Neacşu Lupa s, Lupea sau, după unii, Lupu 7• Apelativele
sînt, neîndoielnic, exacte, întrucît le aflăm în unele documente cuprinse
1 S-a scris în româneşte şi în sec. XV, dar scurte note, însemnări răzleţe şi
marginalii pe acte slavone, cf. Sextil Puşcariu, Istoria literaturii Tomdne, epoca
veche, ediţia a II-a, Sibiu, 1930, p. 219.
2 Al. Rosetti, IstOTia limbii Tomdne, Bucureşti, 1968, p. 584.
3 George Ivaşcu, Iatoria ltteTatuTii Tomâne, Bucureşti, 1969, p. 93.
~ Hurmuzaki-Iorga, XI, p. 843, n. 1 (nr. 472, în Arhiva Braşovului).
5 Matei Cazacu, SuT la lettre de Neacşu de Cîmpulung (1521), în Revue des
etudes sud-est europeenes, VI, 1968, nr. 3, p. 525-528.
6 N. Iorga, Braşovul fi românit, Bucureşti, 1905, p. 282.
7 Matei Cazacu, op. cit., p. 525.
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în registrele de socoteli ale Braşovului medieval, păstrate pînă astăzi B.
Le vom utiliza, pentru a încerca să reconstituim, prin conţinutul şi
datele calendaristice pe parcursul cărora a trăit şi activat cel în cauză,
locul pe care acesta l-a ocupat în l1Uinea vremii sale. Esenţialul biogJrafic
de stabilit, este însă fixarea, judicioasă şi probatorie, a apartenenţii şi
încadrării economi·co-sociale a acestui Neacşu, nume care ar rămîne suspendat în gol, în procesul genetic al apariţiei primei scrisori, cunoscute,
redactate în limba română, dacă nu vom reuş.i, fundamentat, să depistăm
sincronizarea. logică a omului, ca formaţie social-ideologică, cu expresia
materială a acestui conţinut suprastructural, reprezentată prin scrisoarea
în care a folosit limba românească.
Menţionarea lui Neacşu, pe finll timpului, începe 9, cu perioada lui
Radu cel Mare, cu anul 1503, cînd va fi avut, ca om activ, neapărat
circa 25 de ani şi se continuă vreme de 42 de ani, pe parcursul a 10
domnii, respectiv ale lui : Mihnea cel Rău, Vlăduţ, Neagoe Basarab,
Teodosie, Radu de la Afumaţi, Vladislav III, Moise, Vlad Inecatul, Vlad
Vintilă, de la SJ,atina, Radu Paisie, prezenţa lui fizică încheindu-se în
timpul acestuia, sau la începutul primei domnii a lui Mircea Ciobanul,
în 1545, cînd prezumăm că era mort, întrucît în documentul considerat
din acest an 10, se menţionează că aoum fii lui Neacşu confiscaseră o
sumă de bani de la datornicul Aldea din Rîşnov, pentru o creanţă a
tatălui lor, pentru peşte, dat pe credit, şi că aoum fii lui Neacşu îl şi
iartă pe datornic din jumătatea din sumă, cuvenită tatălui lor. Nu însă
stabilirea acestei perioade de timp în caTe a trăit Neacşu, adică anii
1480-1545, este cea mai importantă de precizat, ci elucidarea apartenenţii sale sociale.
Opiniile emise pînă acum, asup-ra acestui punct, cuprind variate dar
şi opuse puncte de vedere, care nu sînt totdeauna plauzibile şi nici tangente cu ansamblul scrisorii, al cărei emitent a rămas, prin aceasta, fixat
ferm în istOTia culturii româneşti. N. I org a, descoperitorul scrisorii,
a emis la început o părere conformă cu profilul reflectat de conţinutul
documentelor în care se află menţionat cîmpulungeanul în cauză: l-a
considerat negustor 11 • După cîţiva ani, în 1909, 'îi atribuie însă o apartenenţă socială cu totul neaştept:ată : îl consideră boier şi în acelaşi sens
îl socoteşte şi S t. N ic o 1 a e s cu 12 şi C. L o g h i n 13. Eruditul istoric
şi slavist, gînditorul de originală şi prof.un.dă investigaţie istorică, Petre
P. Pan ai te s cu, se exprimă cu p<rUdenţă, considerîndu-1 doar un oră
sean din Cîmpulung 14 • Filologul S e x t i 1 P u ş c a !I" i ru, îl indică generic,
ca pe un simplu cîmpulungean, şi ca „nef.iind învăţat" 15 . Cei mai recenţi
s Documentele arhivei Braşovului sînt redactate în latină, slavonă şi numai
cele mai noi în româneşte ; Quellen zuT Geschichte deT Stadt KTonstadt, voi. I,
pp. 7, 9, 15, 21, 24, 58, 59, II, pp. 223, 477, III, p. 297 (ca „Nanszul de Campelong")
- volume publicate în 1886, 1889 şi 1896.
9 Ibidem, voi. I, p. 7, 9, 15 etc.
10 Ion Bogdan, Relaţiile făTii Româneşti cu BTa~ovul şi UngaTia.„ Bucureşti,
1902, doc. CLXXXVI, p. 309.
11 N. Iorga, op. cit., p. 282.
12 N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, Gotha, 190.0, p. 387 ;
Stoica Nicolaescu, Documente slavo-Tomâne, Bucureşti, 1905, p. 26, nota.
u C. Loghin, IstoTia literatuTii Tomâne, Cernăuţi, 1929, p. 31.
14 P. P. Panaitescu, InceputuTile şi biTuinţa scTisului în limba Tom.ână, Bucureşti, 1965, p. 117; în acelaşi sens, de simplu orăşean, P. P. Panaitescu, în IstoTia
României, II, p. 684.
15 Sextil Puşcariu, IstoTia liteTatuTii Tomâne, epoca veche, ediţia a II-a, Sibiu,
1930, p. 62.
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cercetători în cauză, păstrează rezervă, ca G e o r ,g e I v a ş c u ts sau
revin la varianta de negustor, ca Ma te i Ca zac u 17. Fără îndoială că
pentru această din urmă încadrare pledează, cu destulă glreutate, obiectul
corespondenţelor din documentele Braşovului, ce menţionează pe cimpulunge.an ca parte în afaceri de comerţ, pe parcursul anilor 1503-1545,
confirmîn.du-1 ca atare. Este vwba îndeosebi de procese, pentru creanţe
oe are de încasat, pentru mărfuri date pe datorie : peşte şi despre operaţii comerciale cu produse din Orient : mătase, bogasii, cingători,
damascuri, stafide, da!r şi chepenge pentru ţărani 1s. Admiţînd ca atare,
pe baza docwnentelor amintite, că Neacşu a fost sigur negustor, această
calitate nu exclude totuşi a fi foot singura oe va fi avut la data emiterii
scrisorii. Ipoteza va cîştiga ascendenţă, depăşind probaibilitatea, în
măsura în care vom analiza, judicios, conţinutul, stilul folosit, dar
îndeosebi formulele componente ale faimosului răvaş. Va trebui însă, în
prealabil, să ţinem seama de procesl,ll economico-social, desfăşurat la noi,
începînd cu sfîrşitul secolului al XV-lea şi afilat către etapa cristalizării
spre jumătatea secolului al XVI-lea. Pe acest parcUlI"S, în Ţările Române,
în cadrul progresului general economic, agricultura s-a ridicat în mod
deosebit, prin dezvoltarea. pieţii interne, şi a creşterii exportului de grîne,
schimbul sat-araş duoînd la o apreciabilă dezvoltare a acestuia din lllrIIlă,
respectiv printr-o crescîndă activitate meşteşugărească şi de relaţii
comerciale, care au întărit substanţial rolul orăşenilor m.
1n Ţările Române, în perioada conducerii lui Vlad Ţepeş, Iancu de
Hunedoaa-a şi Ştefan cel Mare, domnia susţine interesele orăşenilOT pe
care şi-i alătură în lupta pentru centralizarea statului, contribuind astfel la o agravare a crizei în care se găseau vechile privilegii de imunitate politică ale domeniilor feudale. Restrîngerea privilegiilor în cauză,
de către conducerea centrală, erau de altfel necesare : efectele ace5tora
stinghereau acţiunile politice ale domniei, dar frînau şi producţia de
mărfuri şi comerţ.ul liber, vitale pentru meşteşugari şi negustori 20 • Astfel,
destrămarea. autarhiei economice a marilor feudali, datorită noil.o.:r condiţii de schimb, atrage inevitabila destrămare a puterii lor politice,
ducînd la creşterea forţei economico-politică a noi pături sociale : boierimea mălruntă şi masele orăşeneşti. Acest proces are însă şi corolarul
său nemijlocit pe plan.ul culturii româneşti. ln societatea bazată pe exploatare, în cuprinsul culturii naţionale, cu cele două componente cunoscute 21 , cultura feudalilOT stăpînitori, laici şi bisericeşti, şi cultura maselor
asuprite, cu aspm-aţiile lor, ultima se ridică areatoare şi biruitoare, prin
forţa ei, în procesul culturii. Noile forţe sociale ~i impun astfel, acum,
limba uzuală şi în scriere, îmbrăcînd-o pe aceru;ta în haină românească,
scriind în limba vorbită de popor, care dealtfel nici nu cunoştea limba
slavonă, folosită în cancelarie de către statul feudal, în practicile de cult
ale bisericii şi ca limbă literară a clasei stăpînitoa.:re. Noile categorii
economico--sociale, boiernaşii şi masele orăşeneşti, meşteşugăreşti-negu
storeşti, aveau nevoie, pentru comerţul lor, de a folosi un instrument
de comunicare scrisă, practic, la îndemîna lor imediată, pentru afaceri,
pentru. ţine.rea catastifelor de socoteli, pentru schimbul de informaţii
16
17
18
19

20

21

George Ivaşcu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1969, p. 93.
Matei Cazacu, op. cit., p. 525.
Quellen zu Geschichte der Stadt Kronstadt, I, ibidem.
Istoria României, II, p. 453.
Ibidem, p. 462.
V. I. Lenin, Despre cultură şi artă, Bucureşti, 1957, p. 201.
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De aceea emitentul, în acest timp, al unei scrisori în limba română,
în Cîrnpulungul ou o intensă viaţă meşteşugărească şi de schimburi economice, ce însumau în anul 1503, un volum valoric de un milion
de aspri, din cel~ 7,2 milioane totalizate în întreaga Ţairă Românească 22,
nu putea fi dec1t un exponent al acestor noi factori, care au lărgit şi
înoit baza socială a societăţii vremii, un orăşan meşteşugar mai ridicat
un negustor. ln nici un caz nu putea fi un re~zentant al clasei domi~
nante, al culturii slavone, adică un boier, feudal important, ale cărui
interese de clasă - fundamentate pe exploatare - erau în adversitate
flagrantă cu interesele maselor orăşeneşti. Faţă de acestea, titulare ale
unor drepturi de autoadministrare locală, prin aleşii lor locali, anuali, pe
baze profund populare, investiţi public, prin vocea maselor „vrednic
este", un boiell" nu putea să se considere subordonat şi să se adreseze
conducerii similare a Braşovului, respectiv „jud.e~ui" Benkner-, cităm :
„spun domniei tale ca mai marele meu ... ". PentrU aceste motive Neacşu,
ce scria în româneşte, în limba poporului, nu putea fi un boier, ci mai
de grabă tot un conducător al unor orăşeni, un „judeţ" al Cîmpu.lungului.
Concluzia aceasta, capătă ascendenţă către realităţile certe, dacă vom
reţine constatairea că în lista celor 119 judeţi, cunoocuţi, ai Cimpulungului medieval, în anul 1521 cel caire deţinea dregătoria în cauză se
numea chiar Neacşu 23, iar dubla calitate a destinatarului scrisorii, a lui
Hans Benkner, respectiv de „judeţ" al Braşovului şi de posesor al unei
manufacturi de hîrtie 2", deci de titular al unui fond de comerţ, se sincronizează logic cu aceea a emitentului cîmpulungean al răvaşului, adică
de negustor, oum atestă documentele, dar în acelaşi timp şi de „judeţ"
al oraşului. Ipoteza asupra acestei situaţii de omologie, prezintă elemente probatorii oe permit depăşirea simplelor probabilităţi, dacă vom
analiza, aşa cum ne-am propus mai sus, conţinutul, stilul, şi felul în
care s.înt, sau nu, folosite aici, în această celebră scrisoare, formulele
caracteristice, analoage documentelor oficiale.
Conţinutul este politic, cum bine n încadrează Iorga, la „scrisori
de veşti politice" 25 dar şi cu tangenţe economice destul de transparente.
Se relatează, într-adevăr, deplasarea expediţiei sultanului Soliman-elKanuni pe Dunăre, pentru a cuceri Belgradul, atitudinea lui Neagoe
Basarab, care „are firică mare de acel lotru de Mahametbeg", „mai
vîrtos de domniile voastre", dar se face şi recomandarea expresă „să
vă păziţi cum ştiţi mai bine", expresie care nu putea avea o funcţiona
litate utilă, decît pe linia unor interese comerciale, căci în domeniul
politico-militar cei avizaţi nu puteau acţiona preventiv, fiind într-o inferioritate irez.olvabilă faţă de turci.
Reţinem acest dublu profil al scrisorii, de conţinut, ce este perfect
axat pe dubLa calitate a celor doi corespondenţi omologi, respe.ctiv judeţi
redactată

22 Radu Manolescu, Schimbul de m4rfuri între Ţara Românească ~u Braşovul,
ln „Studii şi materiale de istorie medie", II, p. 183.
2:1 D. Băjan, Documente de la Arhivele Statutul Vechile aşe.:z4mlnte ale
Cîmpulungului., Cîmpulung (1929), Tipografia Vlădescu, pp. 55-61, recenzie, analiză
critică asupra acestei lucrări făcută de către istoricul Ioachim Crăciun, în Anuarul
Institutului de istorie naţională din Cluj, III, 1924-1925, p. 737-750; I. Răuţescu,
Cîmpulung - monografie istoric4, 1943, pp. 146-147 ; vezi şi E. Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în Doc. priv. la Istoria României, Introducere,
II, p. 485, nota 2.
24 c. Boroianu, Literatura ramând manual, Bucureşti, 1961, pp. 26 şi 28.
25 N. Iorga, Braşovul şi românii, p. 283.
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şi negustori amîndoi. Observăm că Neacşu nu-l intitulează pe Benlmer
judeţ al BraşoV'll.lui, aşa cum era, ci doar uzual : jupan ceea ce ar fi
precizat expres, dacă n-ar fi fost şi el, la rîndu-i, judeţ de oraş, ci doar
numai un simplu particular, care se adresa unui destinata1" cu funcţie
oficială. Cîmpulungeanul se adresează folosind totuşi o expresie de deferenţă, zicînd „doonniei tale, ca mai marele meu".

In ce sens îl considera totuşi superior pe Benkner ? Considerăm
faptul reflectă tocmai o ierarhie, dar pe linia oficială de „judeţ", calitate comună amîndoura, însă Braşovul, prin deosebita dezvoltare a
comerţului şi a industriei manufacturiere, era o cetate nu numai foarte
bogată, dar şi de mare importanţă în cadrul tangenţelar cu evenimentele
politice din Ţara Românească. Sprijinul marii cetăţi săseşti era căutat
în mod obişnuit la obţinerea şi păstr&"ea domniilor, la înlăturarea pretendenţilor domneşti, refugiaţi frecvent aici, şi de asemenea în ocaziile
de mediaţiuni intre domnii munteni cu voievozii Transilvaniei sau cu
regii Ungariei. In atare conjunctură, desigu.T că judeţii Cîmpulungului
acordau colegilor lor braşoveni o întîietate de prestigiu, şi dacă Neacşu
n-ar fi avut şi o apropiere administrativ-politică cu Benkner, desigur
nu i s-ar fi adresat cu ,,mai marele meu" ci ar fi încheiat cu o formulă
de salutare, ca de la un particular, faţă de o persoană cu un titlu şi o
funcţie oficială, ce-l depăşea şi ca diferenţă de clasă. Pe linia elementelor
componente de formulare a scrisorii, facem constatări ce reţin şi obligă
a fi interpretate.
Se observă că scrisoarea începe cu semnul „invocatio symbolica"
(cruce-ajută) 26, element neobişnuit, dacă nu foarte rar, la scrisOTile
particulare 27 şi dimpotrivă cu totul caracteristic în formularea documentelor redactate în cancelariile oficiale. Reţinem, ca o confirmare a
observaţiei făcute, că „invocatio symbolica" se află şi la începutul adresei
scrisorii, fapt neobservat în genere, dar menţionat de un singur cercetător : slavistul S to i ca N i co 1 a e s c u, cum vom relata mai jos. Prezenţa acestui important element de formulare în scrisoarea lui Neacşu,
a fost totuşi omisă în toate transcrierile textului, ce s-au făcut cu caractere latine, inclusiv în colecţia Documente privind istoria României, a
Academiei R.S.R. Numai S to ic a N ic o 1 a e s cu (Documente slavoromâne, 1905, p. 29) în reproducerea făcută, pentru prima oară asupra
textului original chirilic, menţionează prezenţa lui „invocatio symbolica" în ambele locuri în care se află, incluzîndu-1 şi în transorierea
făcută. Acest element de formulare a rămas însă neinterpretat pînă acum,
şi ignorat asupra perspectivei ce poate deschide în problema de faţă.
„Salutatio" ni se prezintă întocmită potrivit epistolografiei slavone,
limbă în care se şi aliă scrisă, avînd un conţinut încărcat cu epitete
măgulitoare, cvasibombastice : „înţeleptului şi de bun neam şi cinstitului
şi de dumnezeu dăruitului ... ". Ambele elemente de formulare, menţio
nate, atestă, prin semnificaţia lor, că scrisoarea a fost dictată, unui scriitor
de profesie, care fără să fie de o cultură ridicată - ci după unii dimpotrivă avea totuşi practica scrierii, era deci un obişnuit al condeiului,
poate un diiac sau grămătic, care din obişnuinţa redactkii documentelor
oficiale, a început după tipicul tradiţional, respectiv cu „invocatio symbolica", urmată de „salutatio", în limba slavonă, în care de altfel chiar
că

:ze Documente privind tstorta Rom4niet, veac. XVI, B. Ţara RomâneascA, I,
1501-1525, p. 525 ; Sextil Puşcariu, op. cit., p. 63 ; I. Bianu şi N. Cartojan, Album
de paleografie rom4neascd, 1926, planşa XIV.
'r1 I. Bogdan, Relaţiile ..., pag. XXXIV
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scrie formuJa de încheiere: „i bog te veslit amin" (şi Dumnezeu să te
bucure, amin). Este admis că oraşul Cîm.pulung, pe durata perioadei sale
de autoadministrare, avea o canoelarie, pentru redactarea actelor 28, cu
personaLul respectiv, căruia emitentul scrisorii, respectiv şeful acestora,
judeţul, a dictat cuprinsul în româneşte, unuia din ei, dar acesta l-a scris
stereotip la început şi în partea finală, în virtutea rutinei profesionale,
în limba slavonă, aceasta din urmă fiind folosită şi în repetatul început
de frază „i pak" (şi deasernenea).
O~ăm că titlul emitentului, care trebuie să precea.dă părţii
„salutatio" aici urmează acesteia şi este simplu : Neacşu din Cîmpulung,
respectivul desigur considerînd inutil să-şi m.ai reamintească calitatea,
cunoscută de omologul său braşovean, căruia însuşi Neacşu nu i se
ad.11esează cu tirtulatura de judeţ, pentru acelaşi motiv. - Arengo-motivarea,
şi dispozitio-esenţa documentului - nu cuprind nimic deosebit. Lipseşte
corroboratio-întăriTea cu martori, nefiind obişnuită scrisorilor. Protocolul
de încheiere, respectiv datarea şi semnătura, lipsesc, dar potrivit relatării lui I org a 29 şi îndeosebi precizării minuţioase a h.l.i St. Nicolaescu,
scrisoarea avea, cităm : „pecete mică, rotundă, aplicată, de ceară galbenă", element pe care îl subliniem (în realitate din ceară albă, îngăl
benită de praf şi timp, pentru că peceţi din ceară galbenă. propriuzisă nu se cunosc (n.n. Fl. M.). Pecetea se afla, în 1905, ruptă. Păstrarea
acesteia intactă, ar fi fost de o importanţă capitală, pentru că ne-ar fi
oferit o dovadă peremptorie asupra calităţii emitentului, apartenenţei
sale sociale. Intr-adevăr obişnuit, documentele oficiale şi scrisorile personale, cu caracter secret (litterae clausae) sau un caracter extern (cazul
de faţă) erau sigilate cu sigiliul mic, personal, de obicei de tip inel.ar"
„sigillum anuli" servind la conferirea autenticităţii actelor, ca sigiliu de
text, dair şi de închidere, pentru expedierea corespondenţei închise, asigurîn d secretul transm~rerii 30, prin aplica!"ea acestuia plicuirii, pe partea
opusă adre&ei. Ju.deţii Cîm:pulungului foloseau acest tip de sigiliu 3 •.
Considerăm, în concluzie, că în baza analizelor de conţinut, intern, coroborate cu particularităţile externe, ale scrisorii în cauză, e:ste foarte
posibil ca emitentul Neacşu, a cărui viaţă este atestată în documente,
înoepînd cu perioada lui Radu cel Mare şi pînă la începutul primei
domnii a lui Mn-cea Ciobanul, să fie unul şi acelaşi cu judeţul Neacşu
din 1521, constatat ca atare în evidenţa judeţilor cîmpulungeni Şi ca cel
mai vechi atestat documentar 32.
In anul 1521, Neacşu, potrivit datelor arătate mai su8, .avea circa
43 de ani, vrrstă de afirma.ne în relaţiile sociale, căci îl găsim menţionat
pentru prim.a oară în documentul din 1503, indicat, cînd îl prezumăm
să fi avut oel puţin 25 de ani, vîrstă la care putea să active2:€ în viaţa
economică locală. Dispariţia lui, către anul 1545, menţionată, însemnează
să fi avut 1.oc cînd avea circa 67 de ani, ceea ce este iarăşi plauzibil.
Folosirea limbii române în scris, de către judeţ, ca exponent şi conducătoc al maselor orăşeneşti, ce utilizau limba vorbită de poporul nostru,
în consemn.area scrisă a tranzacţiilor loc economice, cantitative în
28 Lia Lehr, Organizarea oraşelor în Ţara Românească, între 15()1-1560, în
„Studii", IX, Z-3/1956, p. 70.
29 N. Iorga, op. cit., p. 284 ; St. Nicolaescu, op. cit., pp. 24-26.
JO Flami niu Mîrţu, Un sigiliu inelar al unui judeţ al Cimpul;ungului, in
„Revista muzeelor", VII, 5/1970, p. 436-43'7.
31 Ibidem, cf. E. Vîrtosu, Din sigil°'grafia Moldovei şi a Ţării Româneşti, în
Doc. priv. Ist. Rom„ Introducere, II, p. 336, nota 4, 466 şi 492, nota 2.
32 r. Răuţescu, op. cit„ p. 146 ; D. Băjan, op. cit., p. 55.
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Cimpulungllll medieval, al sec. XVI, era o urmare firească şi a profesiei
sale de negustor, atestată documentar şi la sfîrşitul vieţii lui, cînd fii săi
preiau valorifica.rea creanţeloc părintelui, aşa cum arată documentul citat
mai SU5. Nu vor fi fost străine, pînă la un punct, prin influenţa lor,
aici la Cimpulung şi unele reflexe ale mişcării antifeudale a bogomililor,
adepţi ai folosirii limbii maselor în mijlocul cărora trăiau şi a căror
prezenţă arheologică prin morminte cu ritual tipic - a fost interceptată pe aria oraşului şi a zonei sale limitrofe 33.
Dar ridicarea limbii române la rangul de limbă de culttl["ă, a avut
o genetică principală de ordin economic, intern, şi a fost un rezultat al
luptei de clasă, în cadrul slăbirii vechii boierimi a fărâmiţării feuda:le,
ce-şi avea limba de cultură şi de cancelarie slavona, o urmare a formării a unor noi categorii sociale, intre care orăşenii cu preocupări
meşteşugăreşti-negustoreşti, cu o linie suprastructurală culturală proprie,
au promovat folosirea în scris a limbii practice, a poporului, cea românească, într-un proces ce a urmat însăşi linia de dezvolta.re a societăţii
feudale, datorită împrejurărilor vieţii materiale 34 .
NOUVELLES DONNEES CONCERNANT L'IDENTITE DE NEACŞU
L'AUTEUR DE LA PREMIERE LETTRE, CONNUE, REDIGEE
EN ROUMAIN
Resume
Pour la majorite des specialistes, l'auteur de la celebre lettre de 1521, la
premiere redigee en roumain, a ete un marchand ou un boyard de la ville de
Cîmpulung. Pour verifier cette hypothese on etablit d'abord - par des documents la periode pendant la quelle a vecu Neacşu, a savoir de 1480 a 1545. Par une reconsideration exhaustive du contenu, du style et particulierement des elements de
redaction de la lettre on constate que ceux-ci sont, visiblement, semblables aux
documents provenents des chancelleries officielles (y compris „l'invocation symbolica" et la trace d'un cachet du type sigillum anuli utilise pour la correspondance
secrete et externe). - On arrive ainsi, a la conclusion que l'auteur de la lettre
a ete le „sudeţ" - le chef de la viile de Cîmpulung, localite qui pendant tout le
moyen âge c'est prevalue d'un statut de grands privileges economiques, d'administration et de jurisdiction. En effet, Ies habitants de Cîmpulung, en leurs grande
majorite, des artisans et des marchands, utilisaient, habituellement, et exclusivement
la langue roumaine dans leurs affaires, leurs registres, leurs comptes et c'est
toujours que parmi eux etait elu le „sudeţ", le chef de la ville. - De plus, l'evidence faite sur la succession chronologique des „sudeţi" connus, de Cîmpulung,
indique pour l'an 1521, date de la lettre, le meme nom pour le chef de la ville, a
savoir Neacşu, justement le nom de l'auteur du fameux document. - En conclusions,
ce sont Ies conditions d'une activite materielle, economique, tres developpe, des
habitants de la viile qui ont generes, necessairement, l'utilisation usuelle de la
langue roumaine dans l'ecriture aussi et l'auteur de cette premiere, lettre connue, en
roumain, a ete le „sudeţ" Neacşu, qui reelement ne pouvait etre q'un representant
de cette majorite, c'est a dire un facteur de la culture et de la langue roumaine
et non pas un boyard, un noble de la classe dominante, attache au XVI siecle
par excellence, a la culture et a l'ecriture slavone.
Societatea de ştiinţe istorice - Filiala Cîmpulung
Primită în redacţie la 21 mai 1977
33

Flaminiu

Mîrţu, Prezenţe

arheologice bogomilice in zona Cîmpulungului, în
1969, pp. 219-229.
scrisului în limba ramând, Bucu-

Studii

şi comunicări anuarul Muzeului Piteşti,
M P. P. Panaitescu, lnceputurile şi biruinţa

reşti,

1965, p. 7-9.
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UN DOMENIU FEUDAL DIN SECOLUL XVI
DE PE MELEAGURILE ARGEŞENE
VASILE STANICA

Introducerea 1a cel de-al doilea volum de documente privind istoria
României, seria B - Ţara Românească, secolul al XVl-lea, scoate în
.evidenţă ritmul deosebit de rapid în care creşte domeniul feudal al
marelui boier Vlaicul logofăt 1.
Cercetînd diferite izvoare (documente, manuscrise, pisanii etc.), am
·căutat să elucidăm cine era acest important personaj, mulţumită căror
împrejurări a reuşit acest „ritm" de mărire a domeniului său, care erau
„metodele" sale de acaparare şi, în limita posibilităţilor, dependente de
sărăcia informaţiilor în această privinţă, care era structura acestui domeniu feudal.
Domeniul feudal de care ne ocupăm nu-şi începe e:icistenţa odată
-cu marele logofăt VlaicuJ. (care, ce este drept, l-a adus în culmea întinderii sale, la mijlocul secolului al XVI-lea), ci existase şi pe vremea
tatălui său, Pătru postelnic. Acesta nu poate fi aceeaşi persoană cu
binecunoscutul vlastelin Pătru, fratele jupanilor Ticuci, Bran şi Radul
spătar, care erau unii dintre cei mai avuţi şi puternici feu.dali de pe la
sfîrşitul secolului al XV-lea (ei stăpîneau nu mai puţin de 23 de sate şi
alte bunuTi 2), pentru că nici unul din satele lor nu-l găsim între cele
cîteva pe care le moştenise Vlaicul logofăt de la tatăl său. N-ar fi
exclusă identitatea lui Pătru din Piscani cu Pătru stratornic din divanul
lui Basarab cel Tînăr. Cert este faptul că acest boier din Piscani reuşeşte
în cea de-a doua jumătate a secolului al XV-lea, în timpul domniiloc
lui Basarab cel Bătrîn (1473-1477, cu întreruperi) şi a lui Vlad Călu
gărul (1481-1495, cu întreruperi), să intre în posesia mai multor sate,
ceea ce ne indică existenţa unui rol oarecare al său în viaţa politică a
ţării în timpul celor două domnii amintite.
Postelnicul Pătru din Piscani a avut mai mulţi fii, care împreună
cu alte rude au stăpînit domeniul căruia îi pusese el bazele. Dintre aceşti
boieri, stăpîni ai domeniului 3 se evidenţiază ca importanţă fiul său
V laicul.
Prima menţiune documentară a acestui Vlaicul, cînd el începUBe
să aibe o importanţă între boierii vremii, pe care o aflăm într-un docu1 Documente PTivind istoria Romdniei, seria B, Ţara Rom4neasc4, secolul al
XVI-lea, vol. II, p. III.
·
2 Idem, secolele XIV-XV documentul din 18 ianuarie 1480.

3 Aceştia erau : Vlaicul cl~cer şi mai apoi logofăt, Mihnea stolnic, Badea sluger, fiii lui Pătru postelnic şi nepetul lui Vlaicul, Pătru - fiul popii Neagoe.
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ment de mai tirziu ". se referă 1a perioada domniei lui Vladislav III
(1523-1525, cu întreruperi), atunci cind obţine, fără ca documentul să
precizeze în ce condiţii anume, satul Mălureni, care fusese al lui Oancea
de la Batiu. Vlaicul, care este unul dintre cei mai mari profitori de pe
urma hiclenirilor din prima jumătate a secolului al XVI-lea, probabil
că a obţinut de la domn acest sat, întrucit Oancea, care a fost o figură
importantă sub Neagoe Basarab voievod, hiclenind, şi-a pierdut averile.
In timpul domniei lui Radu de la Afumaţi (1524-1529, cu întreruperi), înainte de luna iulie 1526 5, Vlaicul devenise clucer şi se bucura
de favoarea domnească. Presupunem că în această epocă, Vlaicul încă nu
se situase cu hotărîre în vreuna din taberele boiereşti VTăjmaşe existente atunci.
Mai apoi, el păşeşte hotărît în partida potrivnică boierilor Craioveşti, căci în decursul domniei lui Moise vodă (1529-1530), cunoscut
pentru atitudinea sa procraioveasică, Vlaicul este nevoit să vîndă partea
sa din satul Stăneşti boierului Manea Vulpariul 6, înrudit cu Oraioveştii
şi advers.ar al său.
Cotitura în caTiera politică a lui Vlaicul se produce în urma suirii
în scaun a lui Vlad Innecatul, după mfrîngerea de la Viişoara a Craioveştilor şi a protejatului lor, Moise vodă. Acum începe perioada în care·
marele boier Vlaicul capătă prin danie, achiziţionează sau cotropeşte
numărul cel mai important de ocine.
Vlaicul a fost cel mai important beneficiar în urma hiclenirii
Craioveştilor Barbu ban şi Drăghici postelnicul, oare luaseră parte la
bătălia de la Viişoara. Astfel, Vlaicul primeşte ca danie domnească
satele Cetăţeni, Bărbăteşti, Brăneşti şi alte bunuri 7• Tot în acest timp·
Vlaicul ia „cu sila şi fără judecată" s nişte mori de pe rîul Doamnei de
1a mănăstirea Bistriţa, care, după cum bine se ştie, era o ctitorie a
boierilor Craioveşti. In aceeaşi perioadă primeşte drept danie de la
Şerban vornic, care era tot din familia Oraioveştilor, satul Racoviţa
Medeleanului 9. Arest gest semnifică, probabil, dorinţa lui Şerban de a se
împăca cu Vlad Innecatul, prin mijlocirea influientului boier Vlaicul.
De altfel, acel.aşi Şerban a avut o opinie diferită de cea a altor Craioveşti,
el rămin.înd pe aceiaşi poziţie politică cu Vlaicul; Şerban banul a fost
acela care a spînzurat 1a Constantinopol pe pretendentul Drăghici al lui
Gogoaşă (un boier craiQIV€SC) 10.
Faptul că Vlaicul era cel mai influent boier al lui Vlad Innecatrul
şi apoi al lui Vlad Vintilă, ne demonstrează şi faptul că văduva pîrcăla
bului Oancea de la Batiu îi închină un crîng şi jumătate dintr-un vad 11 ,
pentru a înfrăţi pe fiul său Stoica cu puternicul boier, cu scopul ca acesta
să-i protejeze fiul în caTiera sa de dregător.
In prima parte a domniei sale, Vlad Vintilă caută să se apropie de
partida boierească a Craioveştilor, lucru ce se resimte şi în situaţia poli" Documente privind istoria României, seria B, Ţara Românească, secolul al
XVI-lea, vol. III, p. 81.
5 Idem, voi. II, p. 25-27.
6 Idem, voi. II, p. 192-194.
7 Idem, vol. II, p. 115-118 şi p. 374-375.
8 Idem, voi. II, p. 126-127.
9 Idem, p. 115-118.
to Vezi la Filitti, I. C„ Banatul Olteniei şi Craioveştii, extras din Arhivele
Olteniei, p. 72. Vezi şi Ştefănescu Ştefan, Bănia în Ţara Românească, Bucureşti,
1965, p. 208.
11 Documente privind istoria României, seria B, Ţara Românească, secolul ar
XVI-iea, voi. II, p. 115-118.
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a lui Vlaicul, întruoît el a pierdut în această perioadă vadul de
mori de pe rîul Doamnei, în favoarea mănăstirii Bistriţa 12 , care a obţinut
.aceasta prin intermediul logofătului Vîl:san (înrudit cu Craiov~tii).
In cea de-a doua parte a domniei lui Vlad Vintilă (între anii 15341535), Vlaicul devine, înainte de 6 septembrie 1534, mare logofăt. Acest
lucru trebuie pus în legătură cu schimbarea atitudinii po~itioe a lui Vlad
Vintilă, care se depăr:tează de craioveşti, tăind chiair pe logofătul
Vîlsan 13 .
In timpul domniei lui Radu Paisie (1535-1545), Vlaicul logofăt era
în culmea puterii sale, probabil şi datorită faptului că a ajutat pe voievod
să ia domnia. fu;;a se explică de ce beneficii.arul primului document ce
ni s-a păstrat de la Paisie vodă '". este Vlaicul, care poartă denumirea
de vlastelin şi este miluit, prin acel.aşi document împreună cu Detco
postelnic 15 cu seliştele de pe Desnăţui (care au fost în stăpînirea
Craioveştilor).

Tot la începutu} domniei sale, Radu Paisie miluieşte pe Vlaicul cu
nişte ţigani domneşti care au fost ai lui Bădica (domnitorul Radu Bădica),
care rămîniînd dator la tUI'Ci cu 150 OOO de aspri, aceşti bani au fost plă
tiţi din averea domnească rn. In aceeaşi per.ioadă, Paisie vodă oferă
influientului său dregător Vlaicul posibilitatea de a răscumpăra satul
Stăneşti de la Manea Vulpari,ul 11. In .sfirşit, împreună cu Pîrşanul vornic, luase în stăpînire satele logofătului Tudor din Drăgoieşti. Acesta
fusese tăiat ca hiclean, probabil, pentru participarea sa împreună cu
Toma banul în acţiunile din aprilie 1536 ale .pretendentului Drăghici,
fiul lui Danciul Gogoaşă.
Toate acestea ne întăresc încă odată conduzia că Vlaicul a fost

unul dintre marii boieri din secolul al :XVI-lea care au profitat cel mai
mult de dregătocia şi situaţia ce o aveau pentru a-şi rotunji domeniul,
pe socoteala hicleniTUor.
Nu corespunde realităţii informaţia cronicărească, preluată ad-literam. de unii istoriei (de pildă Stoic a Nic o 1 a e s cu), caTe arată că
imediat după alegerea lui Paisie ca domn, acesta „n-au zăbovit mu~.t. ci
au tăiat pe Toma banul şi Vlaicul logofăt" 18 • Stoica Nicolaescu dă
amploare acestei informaţii, susţinînd că Vl.aicul logofăt ar fi făcut
parrte din Craioveşti şi a fost tăiat împ.reună cu Toma banul, drept răz
bunare, de către Radu Paisie rn. Ori, am văzut mai sus că Vlaicul era
adversar al Craioveştilor, nu făcea parte din familia aces,tora şi, mai
imporlant decît orice, este faptul că el a trăit pînă în 1540, deci nu putea
fi tăiat la începutul domniei lui Paisie vodă, împreună cu Toma banul,
care, într-adevăr a fost tăiat în 1536, lucru remaircat şi de către
12
13

Idem, p. 126-127.
Vezi la Filitti I. c., op. cit., p. 31 şi Ştefănescu Ştefan, op. cit., p. 210.
H Documentul poartă data de 12 iulie 1535.
15 Detco, ca şi Şerban banul deşi din familia Craiovească, a făcut şi el parte
din partida anti-craiovească căci În afară de dania de mai sus, el a fost profitorul
de pe urma hiclenirei acel~iaş Şerban banul (a cărui atitudine se schimbase între
timp), primind în 1542 Nedeia, iar în 1543 ţigani ce au fost ai lui Şerban. Vezi la
Filitti I. C., op. cit., p. 74.

10 Documente privind istoria României, seria B, Ţara Românească, veacul al
XVI-Zea, voi. II, p. 192-194.
17
18

Ibidem.
Vezi : Istoria Tării Româneşti (1290-1690), ediţie critică întocmită de C. Grecescu şi D .. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 48.
•
. .
..
..
19
N1colaescu Stoica, Documente slavo-romane cu privtre la relaţiile Ţării
Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în secolele XV-XVI, Bucureşti, 1905, p. 237.
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I. C. Fi 1 i t t i 20. Dimpotrivă, în prima perioadă a domniei sus amintite,
Vlaicul era în culmea puterii sale.
Drept mărturie a i.nrfluienţei de care se bucura Vlaicul pe lingă
dorrm, stă şi faptul că logofătul Giura, care fiind miluit în 1538, împreună
cu marele logofăt Vlaicul, cu o ocină lingă Deag, închină partea sa din
această coproprietate lui Vlaicul, boier puternic şi influient pe lîngă domn.
Că Vlaicul se bucura de o încredere deosebită din partea unor
domni, ne-o atestă şi călătoriile ce le face peste graniţă, la Braşov,
una în martie 1532, iar alta în lunile august-octombrie 1533. Cea de-a
doua călăturie a întreprins-o împreună cu Paul literat chiM pină la regele
Ungariei, ca sol al lui Vlad Vintilă 2 1, pentru a obţine sprijinul ungar
în luptele feudale interne. Judele şi pîrgaxii Braşovului i se adresează
cu alt prilej în afacerea unor oi luate de dragoslăveni de la rîjnoveni,
pentru ca el să facă dreptate în acest conflict 22.
Ca rna:re dregător feudal, Vlaicull. logofăt din Piscani avea şi un
sigiliu personal, cu care întărea unele acte sau scrisori. Acest sigiliu îl
coostituia o frumoasă gemă romană, specifică, după execuţie, perioadei
îrnpărntului Septimiu Sever (193-211), care reprezintă pe Zeus şezînd
pe tron (cathedra), pe care şi-a aruncat mantia şi ţine în mîna dreaptă
un Palladium (:zeiţa Minerva, în picioare, cu o lance în mînă), deasupra
unui altaT de formă cll'culară, din care ies flăcări. Gema este incizată în
piatră carneol, probabil în atelierele ce existau la Romu:La şi este
montată pe un inel de aur, frumos executat şi ornat probabil la Braşov
sau Sibiu, în secolul al XVI-lea. Inelul poartă inscripţia slavo-română
„sij prăstăn jupan Vlaicul logofet ve(liki)" şi el a fost descoperit cu
prilejul unor săpături arheologice din toamna anului 1957, .într-o biserică
dărîmată şi acoperită cu pămînt pe teritoriul comunei Retevoieşti Argeş 23 . Vlaicul a fost unul dintre ctitorii acestei biserici şi a fost el
însuşi îngropat acolo, alături de alţi ctitori, ale căror oseminte au ieşi;t
la iveală cu ocazia săpăturilor. Pe o inscripţie ce a aparţinut acestei
biserici, se poate citi că, alătur,i de Vîlcul stolnic şi alţii, ctitor al ei a
fost şi V.Laicul mare logofăt 21,.
Ca şi alţi mari feudali din epooa în care a trăit, Vlaicul a avut mai
multe ctitorii. In afara celei de mai sus, a fost ctitor al bisericii din satul
său de baştină, Piscanii, pentru care a cumpărat un minei, ce a început
a se scrie în zfilele lui Ioan Bragă voievod (Vlad Vintilă), luna mai ,(probabil 1535) şi s-a terminat de scris în timpul lui Radu Paisie 25 • De
asemeni, printre ctito:rii mănăstirei Valea trebuie să fi fost şi Vlaicul,
căci în stăpînirea acesteia a aj.uns mai tîrziu cea mai însemnată parte
din averea lui. Vlaicul a fost obligat în 1537 să devină ctitor al mănăsti
rilor Cozia şi Cotmeana, dăruindu-le cîte un pahar de argint, iM CotFilitti I. C„ op. cit„ p. 71.
Vezi în „Quelle zuT Geschichte deT Stadt KTonstadt„.", Braşov, 1889, vol. II,
p. 258, 316 şi 320.
22 Bogdan Ioan, „Documente şi Tegeste pTivitoaTe la Telaţiile Ţării Româneşti
.cu BTaşovul şi Ungaria în secolele XV şi XVI", 1902, p. 313.
2.1 Asupra acestor săpături vezi : Popescu Dorin şi Rosetti Dinu V„ Săpăturile
arheologice de la Retevoeşti, în „Materiale şi cercetări arheologice", VI, 1959,
p. 703-717 şi în extras.
2" Această inscripţie se găseşte la intrarea în actuala biserică (de la 1795) din
Retevoeşti Argeş.
:i:. Vezi : Panaitescu, Petre, P„ Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei
R.P.R„ voi. I, 1959, p. 363.
20
21
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menei şi un cal, intrucit pierduse un proces cu aceste mănăstiri, în
urma unor abuzuri ale sale ca dregător 26.
Ou dregătoria de mare logofăt, Vlaicul apare în documentele vremii
pină în jurul. datei de 13 octombrie 1540, cînd ma.re logofăt era Tatul,
iar pentru ultima dată menţionat în documente ca fiind în viaţă, îl găsim
la 15 octombrie 1540, cu titlul de fost logofăt. Dispariţia sa poate fi
pusă în legătură cu hiclenia lui Şerban banul din mai-august 1539, pe
care este posibil să-l fi susţinut VlaicuJ. şi să fi fost decapitat mai tîrziu,
la sfirşitul anului 1540 27.
Faptul că Vlaicul din Piscani a hidenit faţă de Pais.ie vodă se
deduce dintr-un document emis intre anii 1541-1544, prin .care se întă
reşte fiilor lui Tudor logofătul din Drăgoie.c;;.ti tot ce luasoe VLa.icul în
stăpînire după tăierea ace;;tui Tudor.
După dispariţia lui Vlaicul, domeniul oe şi-l formase începe să fie
reclamat de către cei de la care îl acaparase.
Fratele şi celelalte rude ale lui V1aicul, care stăpînesc după moartea
sa domeniul, sînt personaje mult mai puţin însemnate, ceea ce explică
şi relativ rapida destrămare a domeniului. Acest frate, Mihnea, a ocupat
dregătoria de stolnic în timpuJ. lui Vlad Vintilă, iar din 1546, pînă la
moarte, este menţionat în documente ca pircălab. Totuşi, Mihnea joacă
un oarecare rol în sinul clasei feudale din timpul său, fiind trimis, de
pildă, de către Pătraşcu cel Bun în calitate de „credincios boier", cu
24 de boieri să cercete?.e hotarele unei ocine ce fusese „cotropită" de
satul Heră.ş.ani, după cum jură Mihnea şi ceilalţi boieri în .faţa domnului,
pentru ca ocina să fie întărită unor mari boieri 28 • Mihn~ se afla în
partida boierească care l-a susţinut pe Mircea Ciobanul (1545-1552 ;
1553-1554 şi 1558-1559), fapt ce se vădeşte dintr-o pîră ce o are cu
nişte boieroaice din familia Golescu, care îi făcuseră danie oarecari
bunuri, iar Mihnea mai luase în plus trei sate, pentru ca.rre întocmise
„Cărţi mincinoase de la Mircea Ciobanul", care cărţi stnt rupte în
1552 29. Apartenenţa lui Mihnea la partida boierească ce-l susţinuse pe
Mir<:ea Ciobanul, explică declinul său şi al domeniului piscănean în
timpul unor urma.şi ai acestui voievod, care au prigonit pe protejaţii lui
Mircea Ciobanul.
După încercarea mai puţin reuşită a primului urmaş al marelui
logofăt Vlaicul de a urma politica fratelui său, ultimele lor vlăstare
(Vlaicu.1 lo.gofăt din Piscani, fiul lui Mihnea), au încercat şi ei să mai
menţină ceva din fostul mare domeniu al lui Vllaicul marele logofăt, dar
n-au reuşit decit să asiste fără putinţa de a o împiedica, la destrămarea
acelui domeniu. Această destrămare, sub Mihnea armaşul (al doilea nepot
de frate al marelui logofăt Vlaicul), este definitivă la începutul ultimului
deceniu al secolullui al XVI-lea, căci bunuri.le oe le aparţin'USe'ră cîndva
se aflau în stăpînirea altor feudali.
Evoluţia domeniului feudal al boierilor din Piscani, o putem împă!l"ţi
în trei etape :
I. De la primele sale începuturi, care au fost puse d~ Pătru stratornic, pînă la domnia lui Vlad Innecatul, perioadă ce poat.e fi caracte26 DoC'umente privind istoria Romdniei, seria B, Ţara Româneir.scă, veacul al
XVI-lea, voL. II, p. 223.
'/'/ Vezi la Filitti, I. C., op. cit., p. 74.
28 DoC'umente privind istoria României, seria B, Ţara Româneir.scă, veacul al
XVl-lea, vol. III, p. 43.
29 Idem, p. 33.
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rizată prin aceea că nucleul acestui dooneniu are la bază moştenirea,
care se lărgeşte mai apoi pe seama unOiI" cotropiri, file de la alţi feudali,
fie a 'llllor ocine ţărăneşti.
II. Perioada care durează între anii 1530-1540, cirui atît domeniul lui Vlaicul mare logofăt, cit şi stăpînul său, sînt ln culmea ascensiunii lor.
In această perioadă se înmulţesc carurile de lărgire a domeniului
prin cotropirea sau cumpărarea ocinelor moşneneşti, întrucît, se ştie,
că la mijlocul secolului al XVI-lea, în condiţiile creşterii obligaţiilor
ţărănimii libere, ca urmare a sporirii nevoilor pentru plata dărilor la
turci, scade foarte mult potenţialul economic al ţărănimii, lucru de oare
profită în primul rînd marii dregători, iar dintre aceştia, unul dintre
primii a fost marele logofăt Vlaicul.
III. In sfirşit, a treia şi ultima din evoluţia domeniului Vlăiculesc,
este perioada care durează între anii 1540 şi aproximativ 1589, cirul are
loc trecerea satelor şi a celorlalte bunuri ce alcătuiseră domeniul la alţi
stăpîni feudali.
In decursul evoluţiei sale, domeniul feudalilor din Piscani s-a compus dintr-un număr variabil de sate, în limitele celor trei perioade sus
a.rătateJ

Prin moştenire de la Pătru postelnic, Vlaicul şi fraţii săi au primit :
1 sat întreg, 3 jumătăţi de sate, cite o treime din 2 sate, o jumătate
dintr-o ocină, 1 munte, 2 jumătăţi de silişte, cite o treime din cel puţin
4 silişti şi ţigani robi. Marele logofăt Vlaicul a re~it să adauge la
acestea, mai ales între anii 1530-1540, următoarele : 4 sate întregi, o
jumătate de sat, părţi clin 8 sate, cel puţin 10 mori, 1 munte, 7 silişti,
vii şi altele, la care dacă adăugăm faptul că avea în oraşul Piteşti case
cu pivniţă şi grădini 30, ne putem ,face o imagine clară asupra întinderii
domeniului feudal ce l-a stăpînit Vlaicul împreună cu fraţii săi.
Trebuie remarcat faptul că oele mai importante dintre aceste
bunuri au fost obţinute prin danie domnească, mai puţine dintre ele au
fost închinate de boieri sau cumpărate de la ei şi, în sfîrşit, o altă parte
provine de la ţăranii liberi, care au fost nevoiţi să vîndă sau să-şi
„închine" ocinile lor puternicului feudal.
După anul 1540, urmaşii lui Vlaicul pierd treptat aceste bunuri,
astfel că jupaniţa Moma, ultimul dintre ,boierii Piscăneni, mai stăpînea
doar satul lor de baştină, Piscanii.
Domeniul feudal ail boierilor Piscăneni, ca orice alt domeniu feudal
era fărâmiţat în loturi multiple, împrăştiate pe cuprinderea a dtorva
judeţe actuale, fapt care împiedica organizarea unei producţii de proporţii, în pofida faptului că stăpînul său căuta, pe cit posibil, să-l concentreze, în jurul satelor Piscani şi Năpîrteni.
In documentele cercetate n-am găsit informaţii precise privind
existenţa rezervei senioriale, totuşi putem considera ca făcînd parte din
această rezervă terenul ce-l defrişează la un moment dat rumânii lui
Vlaicul, după cum consideră şi Valeria Costăchel 31 precum şi achiz.iţionarea de ogoare, în special, de la mijlocul secolului al XVI-lea
înainte 32. Aceste documente atestă Îl,1.Să, în mod cert, existenţa delni:.>

Vezi la Panaitescu, Petre, P„

Oraşul

feudal, în

„Viaţa feudală

nească şi Moldova (sec. XIV-XVII)", Bucureşti, 1957, p. 423.
JI Costăchel, Valeria, „Domeniul feudal", în Viaţa feudală
nească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, 1957, p. 250.
32 Idem, p. 248.
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V. STANICA

ţelor, pe care dobîndeau

rumânii plus - produsul pe care îl consuma şi,
probabil, comercializa stăpînul domeniului.
Renta feudală încasată sub formă de dijmă de către boier de la
rumâni avea un cuantum determinat, probaibil, de mărimea delniţelor
lor, căci doi rumâni şi slrugi, Cî.rstian şi Slăvilă, plătind 90 de aspri pe
o parte de munte, care revenindu-i lui Vlaicul, acesta îi scuteşte, ca o
compensaţie, de dajdie pe 20 de ani :1:1 ; prin urmare, cei 90 de aspri
reprezintă aproximativ mărimea dijmei acestor ţărani dependenţi pe
20 de ani.
Pe domeniul Vlăiculesc, prin munca producătorilor direcţi, rumânii,
se obţineau cereale, fructe, vin, produse animaliere, lemne, peşte etc.
Goana feudalului după aceste produse se aocentuează către mijlocul
secolului al XVI-lea, lucru oe se vădeşte prin tendinţa acestuia de a
acapara cit mai multe ogoare, cit şi prin efectuarea de defrişări.. Pentru
a transforma cerealele în făină, Vlaicul avea numeroase mOti de apă,
care erau monopolul său. După ce intră în posesia unei părţ.i din saui.tl
Goleşti, el se ~ăbeşte să 'ridice 6 mori :ir,, de unde se vede preocuparea
feudalului pentru creşterea producţiei, în cadrul înviorării comerţului
cu produse agrare.
Domeniul acesta a fost stăpînit, în cea mai mare parte a existenţei
sa.le, de către un grup de boieri, care erau rude între ei. Nu înseamnă
cituş.i de puţin că ei toţi stăpîneau în mod egal întregul domeniu ; întotdeauna unul dintre ei, cel mai important, stăpînea cea mai mare parte
din domeniu, de fapt, singur. Numai unele părţi (cel mai puţin importante) din domeniu erau stăpinite de cite urnul din ceilalţi rnembri ai
acestei devăl.m.ăşii :boiereşti.
Astfel, lui Badea slugeml, fratele lui Vlaicul I, i se limitează dooptw-ile de stăpînire numai asupra unui sat şi două sălaşe de ţigani, iar
nepotului său Pătru, un sălaş de ţigani şi a patra parte din toate satele
(aici este mai curîru:l o formulă, fără conţinut, decît o stăpînire efectivă
a lui Pătru asupra unui sfert din tot domeniul). Reiese că numai doi
fraţi din oei cinci stăpînesc majoritatea domeniului (Vlaicul şi Mihnea)
şi, în mod efectiv V1aicul, căci documentul specifică, în continuare, că
numai în cazul că acesta nu va avea copii, satele să revină celorlalţi
fraţi 35.

Mai pre zin.tă interes faptul că pentru a prelua în stăpînire domeniul, m~tenitorii săi erau nevoiţi să achite toate obligaţiile rămase de
1a · vechiul stăpîn, cum a făcut Vlaicul II, nepotul de frate al marelui
logofăt, c.are ia plătit 211 252 aspri datoriile tatălui şi unchiului său 36.
Principala concluzie care se desprinde din cercetarea noastră, este
existenţa unei strînse interdependenţe între averea feudalrulu.i şi locul
ce-'l ocupă acesta pe scara ierarhiei feudale. Cu cit boierul avea un domeniu mai întins, implicit o putere economică mai mare, cu atît putea el
ocupa dregătorii mai însemnate, care, la riruiul lor, îi dădeau o putere
politică cores punzătoa.re, pe care o folosea în scopul măririi propriului
său domeniu.
33

Document din 18 aug. 1566, la Arh. Statului

Bucureşti, S.I. 756.
Ţara Româneasc4,

. . :v. Documente privind istoria României, seria B,

veacul al
XVI-lea, vol. n. g. 368-369.
35 Documente privind istoria României, seria B, Ţara Româneasc4, veacul al
XVI-iea, vol. II. p. 115-118.
J6

Idem, vol. III, p. 224 (document din 5 mai 1576).
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Această sumară p~tare a evoluţiei domeniului Piscăinean din
secol'l.l!l al ·xvI-lea, credem că reuşeşte să prezinte citit.orilor o cit de
mică imagine a vieţii de pe meleagurile argeşene de acum patru secole.

UN DOMAINE FEODAL DU XVI-e SLEOLE
AU TERRITOIRE D'ARGEŞ
Resume
Le point de depart du presente recherche est la decouverte pendant des
fouilles archeologiques du tombe d'un grand feodal du XVI-e siecle, dans lequel on
a trouve l'anneau sigilaire avec l'inscription certifiant sa propriete.
La curiosite scientifique a pousse naturelment le chercheur d'investiguer
exhaustivement, dans Ies marges d'une relative pauvrete des sources, tout ce qui
a ete possible d'etre etabli sur le grand logothete (cancellier) Vlaicul de Piscani.
On a etabli la dimension de son domaine (5 villages entieres, 4 moities de
village, fragments de 23 autres, 2 monts, 10 moulins, des nombreuses vignes, des
maisons, etc.), et aussi Ies moyens de s'enrichir - specialement par l'utilisation
d'influence du Vlaicul aupres des princes reignants et, de meme, par ses abuses
de sa grande seigneurie.
,
Liees aux periodes d'ascension ou de decadence politique de son maitre, on
a precise trois etapes du developpement de cet domaine feodal, situe au millieu de
ce qui constitue maintenant le departament d'Argeş.
Apres la disparition du nomme proprietaire feodal, son domaine, qui c'est cru
dans une periode tres breve, passe chez des autres feodaux, principialement, en
propriete eclesiastique des monasteres.
Muzeul
Primită
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ORAŞELE

CIMPULUNG, CURTEA DE ARGEŞ ŞI PITEŞTI
V AzUTE DE CALATORI STRAINI LA :MIJLOCUL
SECOLULUI AL XVII-LEA
ALEXANDRU LIGOK

Deşi s-a scris şi nu puţin pînă acum - despre aşezările medievale muntene: Cîm.pulung 1, Curtea de Argeş 2 şi Piteşti 3, deşi dispunem
chiar de valoroase lucrări speciale, editate mai de mult 4 sau recent s,
consacrate observaţiilor călătorti..lor străini cu privire la meleagurile
româneşti, totuşi, o prezentare detaliată a notaţiilor peregrinilor veniţi
aici, la mijlocul secolului al XVII-iea, cu rosturi mai întotdeauna aceleaşi, ştiri ca.re, cu tot caracterul lor subiectiv, uneori contradictoriu şi
laconic, pot constitui puncte de referinţă şi nu arareori temei pentru
cunoaşterea unor realităţi istorice altfel greu sau imposibil de aflat.
credem că nu-i neavenită.
Dintre călătorii străini care au vizitat oraşele Cîmpulung, Argeş şi
Piteşti în vremea de care aminteam, se numără : căJugă,rul minorit conventual Silverio Pilotti din Penna (?-după 1640), Petru
Bogdan Baksi c sau Pietro Deodato Baksic (c. 1601-1674),
Fran ce s co Ma r ia Sper a, minorit conventual din Narni (?-după
1670), Bon aven tu Ta din Campof.ranco, ce făcea parte şi el din ordinul minoriţilor conventuali (?-după 1653) şi Angel o Pe t r ic ca din
Sannino (?-1673), care stă în ţările române între anii 1632-1638.
Informaţii ample şi mai exacte, de altminteri, dintre toţi cei menţionaţi ne furnizează B a k s i c, fapt explicabil şi prin venirea sa în
repetate rînduri în ţările române (în: 1640, 1641, 1648, 1651, 1653, 1670).
Avea, deci, posibilitatea să observe mult mai multe lucruri, chiar şi de
amănunt, de profunzime.
Călătorii străini s-au oprit mai îndelung asupra Cîmpuhmgului;
în relatările lor asupra celorlalte două oraşe sînt, din păcate, foarte
sărace. Petru B o g da n Ba k sic, prezent în Cîmpulung, în anul 1640,
avea să noteze că oraşul era „aşezat la poalele munţiklr, între rnunţi

Vezi Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale
Ţ'ara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), voi. I, Edit.
Mitropolia Olteniei, 1970, p. 159-168.
2 Ibidem, p. 2311-250.
3 Ibidem, voi. I I, p. 486-490.
' N. Iorga, Istoria Românilor Prin călători, ed. a II-a, 4 voi., Bucureşti
Vălenii de Munte, 1928-1929 ; P. P. Panaitescu, Călători poloni în ţările romdne,
Bucureşti, 1930.
5 Paul Cernovodeanu, Societatea feudalii românească văzută de cdliitort stroint
(secolele XV-XVIII), Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1973.
1

din România, I -
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ape. Brin mijlocul ora-

trece un rîu pe care sînt mori, iar de-a lungul rîulud. sînt

grădini".

Aici „nu sînt vii", notează el în continuare, ci, „la o depărtare de vreo
20 de mile, în oraşul Piteşti" 6 •
In acela.şi an, vizitînd Piteştili, B a k s i c avea să scrie că oraşul
.se află „în apropierea munţilor, aşemt pe dealuri, lingă rîul Argeş ;
de o parte a rîului se află cimpii şi păduri şi de cea.laltă parte, spre
munţi, sint dealuri şi vii (... ) în mare număr şi dau vinurile cele mai
bune din toate Ţaira Românească. Are biserici foarte frumoase şi o
mănăstire de călugări" 7.
Intere.sante sint notaţiile aceluiaşi cu privire la acUV'i.tatea comercială din Cîmpulung. Mai precis, în legătură cu bilciul cel mare, care
dura o lună, începind din ziua de Sfîntul Ilie (20 iulie), în care răstimp
veneau acolo „mulţii negustori" s. Mănăstirea din oraş avea printre venituri vruna acelui bilei, fapt consemnat în numeroase documente ale
vremii,ca. şi de B a k s i c, de altfel 9.
Şi pe temeiul relatărilor sale putem stabili centrul comercial al
-oraşului Cîmpulung, locul tirgului de la Sf. Ilie. Revenit aici în decembrie 1648, ne spune că mănăstirea Negru Vodă a ars odată cu clopotniţa
şi cu „atîtea dughene imprejUJr unde se face tirg mare în ziua de
Sf. Ilie cînd vin negustorii din diferite părţi ale ţării" 10. Ca atare, centrul
comercial cimpulungean se afla în imediata apropiere a vechii ctitorii
a lui Radu I, restaurată de Matei Basarab voievod în anul 1634.
Interesante sînt observaţiile călătorilor străini şi asupra unor
aspecte de natură demografică. Cifrele date sint, desigur aproximative.
Unele, evident eronate ; spre pildă, numărul de numai 288 de catolici
existent în trei dintre cele mai dezvoltate oraşe din Ţa.rra Românească
-(Tirgovişte, Bucureşti, Cimpulung) dat de S i f v e rr o Pi 1otti11.
Şi în această privinţă datele cu privire la Piteşti sint foarte sărace,
iar asupra populaţiei Argeşului, doar nişte vagi referdri.
Pentru vremea şi oraşele de oare ne ocupăm, lipsesc statisticile şi
reoe:nsămintele izvoare istorice preţioase, directe, cum redau, de
regulă, nealterată realitatea istorică izvoare care ar putea sta temei
unor aprecieri juste ale factorului fenomenului demografic. Situaţia nu-i
proprie Cîrnpulungului, Argeşului şi Piteş.tilor, ci generală, pentru toate
aşezările runle sau urbane - din ţările române 12.
Datele fumizate de călătorii străini - cu atît mai preţioase, cu cit
de altele nu dispunem 13, şi în.sorise în t.abelul anexiat, ne dau, totuşi,
putinţa unor deducţii, credem noi, nu lipsite de oarecare însemnătate.
Ce concluziii rezultă din relatările călătorilor străini asupra locuitorilor celor trei oraşe ?
6 Cd!dtoTi stTdini despre ţă.Tile Tomâne, vol. V, îngrijit de Maria Holban
{redactor responsabil), M. M. Alexandrescu-Dersa Bulgaru şi Paul Cernovodeaou,
Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 209.
7 Ibidem, p. 208.
s Ibidem, p. 211.
9 Ibidem, p. 212.
10 Ibidem, p. 266.
11 Ibidem, p. 105.
12 Ştefan
Ştefănescu,
DemogTafia, dimensiune a istOTiei, Edit. „Facla",

1974, p. 22.
13 Spre deosebire de aşezările rurale unde pot şi au fost folosite documentele interne (vezi, în acest sens, Lia Lehr, FactoTi deteTminanţi în evoluţia
demografică. a Ţă.Tit Romdneşti în secolul al XVII-iea, în ,,Studii şi materiale de
istorie medie", vol. VII, 1974, p. 161-206).
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- Numărul românilor este co.nsi.deraibii mai mare faţă de locuitorii catolici (saşi, la Olligine) ;
- CimpulUIIlgul se află şi sub raportul numărului de locuitori ţn
fruntea celorlalte două oraşe ;
- Procesul de asimilare a populaţiei de origine etnică străină se
intensifică;

-

aşezări

Sensibila diferenţă dintre numărul locuitorilor din aceste trei
cu cel existent în aceeaşi weme în principalele oTaşe ale · ţării

(Bucureşti şi Tîrgovişte) 1".

Călătorii străini surprind în relatările ce fac şi cîteva interesante
aspecte de ordin social ; şi de această dată, mai cu seamă Baksic, pentru
Cîmpulung.
Astfel, este reliefată marea diferenţiere de avere (şi venituri, se
înţelege) între masa orăşenilor partidpanţi direct la procesul de producţie sau la relaţiile de schimb şi feudali (spre pildă, egumenul mănăs
tirii ortodoxe care, refăcînd biserica şi anexele ei cuprinse de incendiu.
a .cheltuit o sumă deloc neglijabilă ; ea se ridica, după aprecierea călă
torului striin, la cîteva mii de scunzi) 15. Chiar preotul catolic trăia „în
sărăcie printre săraci" lG.
Proprietatea bisericii catolice Sf. Iacob cel Mare se reducea la :
o casă (situată în curtea bisericii), „o viişoară, la o depărtare de Cîmpulung de o jumătate de ?li sau mai mult ; după ce se scad cheltuielile de·
întreţinere a viei, notează Ba k sic, „ceea ce prisoseşte se dă pentru
biserică ( ... )". Acea vie nu poate da mai I11Ult de o butie de vin, care
face 50 de măsuri ale ţării ; mai avea bi:serica trei păşuni, exploatate
însă, ;temporar, de niişte pa:rticulairi 17.
·
Populaţia catolică din Cîmpulung căci la ea se referă, cu osebire, misionarii - avea multiple obligaţii de îndeplinit către feudali
(laici sau clerici). Erau su~i domnului ţării şi împovăraţi de acesta
de biruri 18, ca de altfel şi ceilalţi orăşeni săraci (meşt.eşugari, negustori
ş.a.) români, ştiută fiind fiscalitatea atît de apăsătoare din vremea lui
Matei Basarab 19• Către paroh, fiecare casă trebuia să plătească .anual
următoarele sume: 1) de Paşte, 10 baiochi; 2) de Sf. Maria (Mare, în
august) 8 baiochi ; 3) de Crăciun, 8 baiochi. Se adăugau darurile întîmplătoare (pîine, vin etc.) 20. Deci, fiecare casă (familie) plătea anua'l preotului 26 baiochi pe an. Existînd circa 50 de case, ar rezulta o sumă de
1 300 baiochi anual. „Cei ce nu pot face faţă dăruTilor mar·i sînt nevoiţi să
fugă în altă parte, dar mai mult în Transilvania" 21 . Foart.e importantă
aooastă informaţie a martorului ocular al evenimentelor de la mijlocul
secolului al XVH-lea, asupra unei frecvente forlrle de manrlfestare a
nemulţumirii maselor populare.
Descrieri ample fac misionarii străini 8i.5Upra monumentelor de artă.
Existau în anul 1640 în Cîmpulung douăsprezece biserici „foarte frumoase şi mare mănăstire, pe care a clădit-o acest domn 22 şi a ridicat
H Istoria României,
1:; Călători străini ... ,

Edit. Acad. R.P.R.,
voi. V, p. 266.

Bucureşti,

rn Ibidem, p. 265.
Ibidem, p. 263-265.
1s Ibidem, p. 270.

1964, p. 67-69.

11

19 Da:maschin Mioc, Reforma fiscală din vremea domniei lui Matei Basarab,
în „Studii. Revistă de istorie", 1959, 12, nr. 2, p. 53-85.
20 Călători străini ... , voi. V, p. 265.
21 Ibidem, p. 264.
22 De fapt mănăstirea Negru Vodă, refăcută de Matei Basarab în anul 1634_
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jurul mănăstirii ca un fel de cetate din bîrne mari îrnconjurind-o cu
12 bastioane de jur împrejur, încît este foarte bine întărită şi mai trebuie să se umple pe dinăuntru cu pămînt, pentru că nu este încă gata" 23 .
La refacerea. turnului Clopotniţei al mănăstiirii Negru Vodă s-au folosit
şi materiale provenite de la biserica Sf. Elisabeta. Nu tîrziu după refacere, mănăstirea a luat loc, fiind distrusă „aproape în întregime împreună
cu acoperişul bisericii (... ) care era toată acoperită cu plumb şi încă şi
clopotniţa şi atîtea dughene împrejur" 2r.. Cheltuielile de .refacere a strică
ciunilor vor fi suporte, cum arătam mai sus, de către egumen.
In legătură cu biserica Sf. Elisabeta (Cloaşterul din Cîmpulung),
interesante sint notaţiile clin anul 1640 : „I s-au prăbuşit acoperi.şul şi
cupola corului, spunea Ba k sic ; zidul'ile au rămas întregi (... ). Mănăs
tirea, împreună cu biserica fuseseră ale călugăirilor francisca.ni. Dar n-a
mai rămas din mănăstire nimic; numai biserica se mai păstrează".
Odinioaxă „această biserică, lungă de 40 de pa.şi şi lată de 12, a fost (... )
foarte frumoasă (... ). Călugării au făcut alături o grădină, dar dacă ar
fi cineva care să-şi dea silinţa, s-ar putea uşor redobîndi de la domn
tot terenul acela" 2;;.
Angel o Pe t r ic ca din Sonnino avea să constate în anul 1640
că biserica Bărăţia 26, era „frumoasă, cu locuinţă pentru misionari" 2i.
La aceeaşi biserică, închinată Sf. Iacob cel Mare se va referi şi Pe t r u
B o g d an Ba k s i c, în repetate rînduri.
După ce arată dimensiunitle bisericii (lungime 35 de paşi, lăţime
- 9 paşi), scria că, iniţial, aceasta avusese trei altare iar în 1640 „numai
altarul cel mare era Îll1 bună stare (... ) cu o icoană pe care a dat-o de
curînd un călugăr S(:hismatic. Nu avea odoare bisericeşti în sacristie
în afară de un felon pe care l-au adus călugării de la T°'lJI"govişte şi un
litU!rghier, iar în a.nul acesta, în ziua Sf. Ilie, negustorii din Chiprovăţ
au dăruit două feţe de masă". In faţa altarului mare se află îngropaţi
mulţi preoţi luterani. „Saoristia boltită, continuă Ba k sic, se află în
partea stingă, dar nu se găseşte nimic în ea. Jumătate din biserică e
boltită, iar cealaltă jumătate avea numai zidurile înalte şi este acoperită
deasupra, dar este stricată, fiind veche şi adeseori cad pietre de ~s.
De altfel întreaga clădiire ameninţă să se năruie şi bieţii oameni n-au
cu ce o repara. In faţa altarului se află o cristelniţă, acoperită cu o
pînză. In faţa uşii bisericii se află o clopotniţă făcută din lemn cu două
clopote mari, şi lingă biserică este un cimitir, care fusese mai mainte
împrejmuit cu ziduri şi apoi a rămas deschis ; acum acest preot a pus
să-l închidă cu un garo şi i-a făcut o poartă" :!H.
Noi elemente descriptive aflăm de la acelaşi călător, aflat în iarna
lui 1648 din nou în Cîmpulung : „Altarul mare, de p.i.atră (al bisericii
Sf. I4K!Ob cel Mare n.n.), neconsacrart, la caire urci pe trei trepte, est€
sărăcăcios înzestrat (... ). Pe altar se află icoana fericitei Fecioare Maria
cu copilul în braţe, ,pictlm'ă veohe făcută după stilul grecesc şi la dreapta
şi la stînga aceluiaşi chip sînt zugrăviţi doi îngeri (... )". Biserica nu av~a
nici atunci cor. Era „în întregime de zid şi deasupra altarului celui mare
Îll1

:?J Călători străini ... ,
21 Ibidem, p. 266.

voi. V, p. 211-212.

Ibidem, p. 211.
Vezi amănunte la E. Lăzărescu, Despre piatra de mormînt a comitelui
Laurenţiu, în „Studii şi cercetări de istoria artei", IV, 1957, 1-2, p. 121.
27 Călători străini ... , voi. V, p. 57.
28 Ibidem, p. 210.
:i.s
26
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pînă la poarta de miazăzi este boltită ; are două ferestre Î!nalte închise cu
o reţea, alături de altar ; n-are anvon ; în pavdoseală sînt lespezile unor
morminte săpate în pămînt. Sînt bănci pentru bă!I"baţi şi, în partea de
jos a bisericii, pentru femei ; acoper~ul este clin şindrilă, iar pardoseala
de cărămidă airsă ; dulapuri nu sînt de loc, nici chiar cutii pentru milostenie ; se păstrează aghiazma lingă uşa cea mare, într-un vas de airamă ;
sînt două uşi, una mare înspre apus şi cealaltă mai mică spre miazăzi ;
în virlul bi.sericii este o cruce de lemn ; nu este zugrărvtită ci numai
văruită toată pe dinăuntru împreună cu bolta.
Cimitirul e de jur împrejurul bisericii ; mormintele puţine sînt
săpate în pălnînt şi deasupra lor sînt puse pietre cu litere sau cu inscripţia latină a numelor şi prenumelor celor care siînt îngropaţi (... ).
Clopotniţa din faţa bisericii e făcută din lemn, înaltă, cu uşa ei, cu
trei Clopote foarte frumoase 29 ( ... ) ; în v]rful clopotniţei este o cruce
de lemn (... ).
Sacristia se află în partea dinspre Evanghelie ; se intră prin biserică şi nu are altă uşă ; este clădită cu boltă şi n-arre înăuntru deoît
un singur dulap (... )".
Biserica - încheie B a k s i c relatarea - „nu are tavan, decit
partea unde este boltită ; a fost arsă (... ) ; aire două mici altare în mijloc,
unul în faţa celuilalt, nu se slujeşte la ele ; le ţin mai degrabă de frumuseţe decît pentru a:ltceva" 30. Lucruri noi, deosebit de irnportante,
despre biserica menţionată, ne aduce Ba k s i c în însemnă.rile sale din
anul 1653 ; singurul aspect care poate merită a fi amintit: existenţa,
acum, a doi preoţi, spre deosebire de anii precedenţi cinel oficia doar
unul singur 31 •
Ultimul capitol la care avem a ne opri se referă la cîteva aspecte
de natură culturală.
ln biserica închinată Sfintului apostol Iacob cel Mare se slujea
in limba latină şi după ritul romano-catolic (...). ln 1648, acolo „cărţi
de cîntări" erau „foarte puţd.ne şi fără nici o valoare" zice Ba k s i l:.
Doar unul sau două liturghiere şi alte cărticele după care sint îndrumaţi copiii să. cînte vecernia şi utrenia împreună cu litocghia, aşa cum
ei din obişnuinţă şi cum au învăţat de la cei mai bătrtni care păs
trează mai departe un anume fel de a sluji de la unguri"
Numărul copiilor (din familiile catolice) care, pe lingă paroh, învăţau
să citească, el"a destu:l de redus, patru sau cinci.

EPt

*

*

'
*

Ştirile

(de natură diversă : economică, socială, demografică, ş.a.m.d.),
cuprinse în relatările călătorilor străini - mai cu seamă ale acelora
care s-au opl'lit la Cimpulung, în A'I"geş sau la Piteşti vreme mai îndelungată - dincolo de unele inadvertenţe, exagerări, erori, rămin deosebit
de preţioase. Multe dintre ele sînt confirmate .de a:lte izvoare istorice,
sigure, obiective. Altele - cum, spre pildă cele demografice - rimin
singurele care ne dau o anumită imagine asupra realităţilor de ~ mijlocul secolului al XVII-lea.
~
:io

J1

In anul 1640 avea doar două clopote, cum am
Cdldtort :;trăini ..., voi. V, p. 262-263.
Jbtdem, p. 270.
http://cimec.ro
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DIE STADTE CIMPULUNG, PITEŞTI UND ARGEŞ GESEHEN
VON DEN FREMDEN WANDERERN DES MITTLEREN XVII.
JAHRHUNDERT
Zusammenfassung
Unte1· den geschicht lichen Quellen unseves Vaterlandes zahlen sich die
Werke der frenden Wanderer, die slch oft wegen ihvem sublectivem charakter von
der Wirklichkeit entfernem. So bringen uns die frenden Missionaren (besonders
Petru Bogdan Baksic) bedeutendte okonomische, soziale, politische, kulturelle Daten
.iiber drei Stădte der Wallachel : Cîmpulung, Piteşti und Argeş, zum Vorschein.
Muzeul de istorie al R.S.R.
în redacţie la 20 februarie 1978

·Primită

http://cimec.ro

LEGENDA ŞI ADEVAR ISTORIC
CONSTANTIN DINU

ln comuna Mihăeşti din judeţul Ar:geş .se află un deal, pe care
locuitorii de acolo îl numesc Dealul Vlădeanului şi despre care ei ştiau
o legendă - pe care a amintit-o şi C. Alessandrescu în „Dicţio.n.arul
geografic al judeţului M~cel" : „Vlădeanul, deal, comuna Mihăeşti,
plasa Rîurile. Se .crede că numele-i vine de la un Vlad Şoimul, despre
care se spune că făcînd o ~ală mare, a fost chemat la Bucu;reşti,
unde-i a ras jumătate părul capului, barba şi o mustaţă. El de ruşine
s-a retras în pădurile dealului acesta, căruia oamenii i-au pus nu.mele
după numele său, Vlădeanul" (sublinierea noastră) 1.
Cercetin!d documentele de la AThivele Statului Bucureşti cu
privire la vechiul sat argeşan Mihăeşti (în trecut în fostul judeţ Muşcel),
am găsit date şi despre „Vlad Şoimull." din legeI11da păstrată de mai
multe secole în folclorul local. De fapt, numele acestuia era Pătraşcu
Mihăescu fiul lui Arsenie Mihăescu, descendent din Alexandra, soră
vitregă a lui Coru;tantin Cîrnul Basaxa:b Voievod (1654-1658). Mama
acestl1li Pătraşcu, Ancuţa, făcea parte dintr-o familie amintită în documente încă din prima jumătate a secolului al XVl-lea, Vlădeanu 2 şi
care era poreclită şi Şoimul, după numele unui membru al ei, A'J"S.enie
Vlădea.nu zis „Şoirnul", ctito.:rul mănăstirii Rîncăciov.
Familia Vlădeanu stăpînea numeroase moşii în fostul judeţ Mu.şcel
şi în alte judeţe ale Ţării Româneşti, printre care şi Mihăeştii cu De.a.lu!
Vlădeanului :i.
PătTaşcu Mihăescu, prin viaţa sa a.ş.a cum rezultă din documentele vremii - poate să ne ilustrez.e foarte bine figura boierului hrăpll-eţ,
acapa;rator de cîrt roai multe bogăţii şi în special pă.mÎnt (moşiri.).
Pe Pătraşcu 1\1.Lihăescu - impreună cu fratele său Statie, „fe-ciorii
Ancuţei din Birei" îl intilnirn în documente pentru prima oan-ă. la
1 Dicţionarul

s-a tipărit la Bucureşti, 1892. A se vedea p. 377.
O ramură a familiei Vlădeanu de la Birci, Mihăeşti şi Furnicoşi - Muscel
a purtat numele de Stoiceanu, după moşia Stoiceni - Argeş.
~ Pentru familia Vlădeanu - Stoiceanu a se vedea : C. Rădulescu Codin, Viaţa
lui Arsenie Căpitanul care se dii ca întemeietorul măndstirit Rîncăciov din 7 161
/ 1653 / oct. 10. In : „Prietenul nostru. Revistă pentru popor", Priboieni - Cimpulung, an. IX, 1925 ; C. Popescu, Măndstirea Rîncăciov, Bucure:şti, 1937, 20 p.; Constantin Dinu, Ctitorii măndstirii Rîncăciov. Boierii Vlădeni. Bucureşti, 1943 I teL.ă de
licenţă la Facultatea de istorie Univ. Bucureşti / ; Cornelia Bodea, Paul Ccrnovodeanu, Horia Nestorescu-Bălceşti, Vatra Bdlceştilor, Bălceşti pe Topolog, l~7L
2
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5 martie 1719, cînd dărUJieşte mănăstirii Cîmpulung muntele Valea Vladului 4• Apoi, toată viaţa sa a purtat nenumărate procese cu familia
sa 5, cu alţi boieri, cu mănăstirile căroca le făcea de altfel daruri 6, pentru
a-l pomeni pe el şi familia sa, cu rrumânii din satele pe care le stăpînea
şi le exploata. Documentele în care se consemnează procesele de judecată ale acestui boier sî.nt numeroase, mai ales după anul 1727 februarie
23, cîn.d fiind în ceartă cu mănăstirea Valea, a făcut „legătuTă că nu
se mai scoală asupra mănăstirii" 7. Şi şirul acestor procese purtate de
Pătraşcu Mihăescu l-au dus adesea la Divanul Domnesc de la Bucureşti
- unde era artît de bine CU!Iloscut, incit însuşi domnul Ţării Româneşti,
Constantin Mavrocordat a dat un hrisov la 1736 iunie 24, în care scria :
„Intru aceia dar văzînd Domnia Mea, că Pătraşcu Mihăescu, ca un
om rău, piTăşte nestatornic şi viclean umblă, cercind judecăţile fără de
cale şi fără dreptate, l-am scos Domnia Mea cu mare ruşine din Dirvarr:i,
dindu-i jos la scară 100 de toioage pe talpe" 8 .
Dar Pătraşcu Mihăescu nu s-a astîmpărat nli.ci de data aceasta. 11
găsim iar încurcat în numeroase procese pentru moşii. El este din nou
pedepsit de domnul Ţării Româneşti, Grigore Ghica. In documentul dat
de acest domn în anul 1748 noiembrie 25 se scrie : „ ... că Pătraşcu
Mihăescu nu numai că au umblat ca un lacom cu nădejdea, că doar de
va apuca cite ceva, ci şi că pîră mincinoasă s-au dovedit, că au umblat
şi întii, apoi precum mai vîrtos m-am adev~it de la dumnealor veliţii
boieri, că el iaste obişnuit cu aicest nărav şi în toată viaţa lui, umblînd
în judecăţi, cind cu unii, cînd cu alţri.i, şi cu treabă şi fără treabă, s-au
şi săirăcit ... ".
Apoi, în document se mai scrie : „Din carte şi mai mult ne-am
adeverit că nu numai el, ci tot neamul lui au stătut oameni răi şi laoomi
şi îndărătnici, oercînd judecăţile şi divanurile. Drept aceia, dar acum
.de a.ceastă dată spre pilda altor asemenea lui, am poruncit de i-au ras
barba, ca să fie cîtăva vreme de ocara norodului lui ... " (s.n.) 9 • ·
Ultima ştire despre boierul Pătraşcu Mihăescu din Mihăeştii MUiŞ
celului (astăZJi Argeş) este din 26 mai 1759, cînd tot într-o carte de
judecată pentru moşiile Vlădeni, Birci şi Furnicoşi, este tirecut ca fiind
„mazil" 10 • Amintirea lui Pătraşcu Mihăescu, din neamul Vlădenilor după mamă, a rămas „de ocară" pînă astă2Ji, în legenda ce o ştiau
bătrînii din acest sat, despre „Dealul Vlădeanului".
Din documentele relative la el rezultă că mai avea doi fraţi pe Arsenie şi pe Statie - şi că era văr cu Rai:failă Slăvit.eseu.
Nu ştim da.că Pătraşcu Mihăescu a fost însurat şi da.că a avut copii.
A~te documente cu prii.vi.re .la boierul .Pătraşcu Mihăescu din
Muşcel, confirmă încă o dată valoarea documentară a folclorului, valoarea
sa pentru cunoaşterea isto:riei patriei.
~
5

Arhivele Statului Bucureşti, Condica mănăstirii Cîmpulung, nr. 128, f. 300 a.
La 8 ianuarie 1735, el se judeca cu ruda sa Şerban Vlădeanu pentru Vlădeni,
Birci, Furnicoşi şi Buda. Arh. St., Condica mănăstirii Cîmpulung, nr. 128, p. 300 a.
6

Cornelia Bodea, Paul Cernovodeanu, Horia

Nestorescu-Bălceşti,

op. cit.,

p. 47-49.
7
8
9
10

Arhivele Statului Bucureşti, Condica mănăstirii Valea,· nr. 164, f. 40.
Arhivele Statului Bucureşti, Condica mănăstirii Cîmpulung, nr. 128, f. 307 r.
Idem, f. 313-316.

Arhivele Statului

Bucureşti,

Condica mănăstirii Cîmpulung, nr. 128, f. 324 r.
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FAMILIA LUI PATRAŞCU MIHAESCU
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a trăit cu Radu Şerban Voievod ; a locuit Ia Tlntava, pentru care a avut
cu mănăstirea Tismana). A murit la 1642.VIII.2; îngropată la Dobreni
·
Ilfov)

(Ea

I

ceartă

-

I

Radu Paharnicul (1662-1663), I din a
.doua căsătorie a Elinei /.

Alexandra, sora vitregii a lui Constantin Cfrnul Basarab Voievod, fiul lui
Radu Şerban Voievod.

= Dragomir
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I
Elina din

Cîlceşti,
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=Tudor de la Muntele Negru (el era rudă cu egumenul
Dionisie de la m-rea Valea ; străin venit în Ţara Româ-
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Cîlceşti.

I 1889.
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I
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Arsenie din Mihăeşti (văr cu egumenul Partenie), 1682,
Constantin din Mihăeşti,
1709 logofăt, 1734.IX.l
1882
= Ancuţa din Birci, fiica lui Stroie şi nepoata lui Ştefan postelnic din Rirci şi
Stoiceni (Vlădeanu)

I

Piltraşcu
Logofăt

Mihdescu

1727.11.3 ; 1734.IX.1

Arsenie

I

Mihăescu

Statie

Mihăesc:u

LEGENDE ET VERITE HISTORIQUE
Resume
Les habitantli du village de Mthiieşti du departement d'Argeş (autrefois dans
1e departement de Muşcel) connalssent une legende relative a une colline des
•environs de ce village, nommee, par eux „Vliideanul".
Ils disent qll'autrefois (sans qu'on puisse preciser la date), vlvait dans ce
village un grand boyard, Vlad, dit „l'Epervier" qui avait commis un grave peche.
11 avait ete apelle ii. Bukarest par le prlnce regnant de Valachie, qui pour le
punir, donna l'ordre au geOlier, de la battre et puis de lui couper Ies c'-.eveaux
·et de lui raser la barbe et la moustache.
Ce boyard, revenu dans son village de Mihăeşti, se retlra sur la colline
qui porte aujourd'nui le nom de Vlădeanu.
Dans Ies documents relatifs a ce village qui se trouvent actuellem~nt aux
Archives d'Etat de Bukarest, j'ai trouve aussi 'des dates concernant le boyard de
la legende populair e.
li portait, en realite, le nom de Petraşco Mihdescu et sa mere, s'apellait
Ancutza Vladeanu et avait apartenu a une ancienne familie de boyarcls du depar.tement d'Argeş. Cette famille avait aussi Ie surnom de „l'Epervier".
http://cimec.ro
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Le boyard Petrasco Mihăescu, etant toute sa vie en querelles avec sa
famille, avec Ies autres boyards, avec Ies paysants qui se trouvaient sur ses
terres et aussi avec quelques grandes monasteres de la region, et toujours en
9roces avec eux, il a ete apelle par le prince regnant de Valachie, Gregoire Ghilea
â Bukarest le 25 novembre 1784 qui pour le punir de son peche, a ordonne ·au·
ge0lier de la battre et puis de lui couper Ies cheveaux et de lui raser la barbe
et la moustache.
Ces documents relatifs au boyard Petrasco Mihaescu nous montrerent encore·
une fois la valeur de la legende populaire (folklorique) pour connaître l'histoire
de notre pays.

Institutul de ştiinţe pedagogice Bucureşti.
Primită în redacţie la 27 octombrie 1977
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NEGUSTORI ARGEŞENI LA INCEPUTUL SECOLULUI
AL XIX-LEA. DOUA DOCUMENTE INEDITE
CONSTANTIN

ŞERBAN

Judeţul Argeş ca şi oraşul Piteşti a fost străbătut în trecut ca ş~
astăzi de un important drum comercial care lega regiunile din sudul
Dunării cu Europa occidentală. In evul mediu acesta era totodată şi unul
din multele drwnuri ale pelerinilor care căutau să ajungă prin ţara

noastră în regiunile din Orientul Mijlociu

şi oraşele

1
.

De aceea satele, tîrgurile
al multor
materiale

judeţul Argeş aveau să fie şi locul de reşedinţă
şi meşteşugari, locul mnoentră:rii producţiei de bunuri

din

negu:stoni
şi locul de schimb al acestora.
Cerretările de pînă acum au seos la iveală un valoros material
documentar pentru secolele al XV-lea şi al XVI ...lea aflat de multă
vreme în arhivele din Braşov şi Sibiu 2• Pentru oglindirea acestui proces
economic în secolele următoare ar trebui continuate cercetările convin:;;i
iiiind de eficacitatea lor. Din păcate ele necesită o îndelungată perioadă
de investigaţii, deoarece documentele cu caracter economic sînt de obicei
răspîndite în cele mai ifelurite arhive.
Cu totul alta este situaţia cînd astfel de mărturii istorice au caracterul unor statistici sau catagrafii. Din epoca regulamentară astfel de
statistici sau catagrafii destul de numeroase ne permit să conturăm mai
bine evoluţia economică a multor regiuni, oraşe, tîrgur,i şi sate de pe
teritoriul ţării noastre J. Pentru epoca preregulamentară statisticile sau
ca.ta.grafiile sînt întirnplătoare şi de aceea cunoaşterea lor poate fi socotită drept o deosebită realizare în această direcţie"·
In comunicarea pe care o prezentăm avem posibilitatea să introducem în circuitul ştiinţific două cata@.'afii de la începutul secolului al
1 Călători

străini despre ţările române, voi. I, Bucureşti, 1968, p. 23-24.
N. Iorga, Documente româneşti din a1"hivele Bistriţei, Bucureşti, 1899, 2 voi.;
I. Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul
şi Ungaria în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1902, 347 p. ; Documente Hurmuzaki, voi.
XV, partea I, Bucureşti, 1911, 775 p. ; S. Dragomir, Documente nouă privitoare la
relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul, în sec. XV-XVI, Bucureşti, 1927, 79 p.; Gr. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul, Bucureşti, 1931 ; P. P. Panaitescu, Do.cumente slavoromâne din Sibiu, 1470-1653, Bucureşti, 1938.
3 Vezi Arh. St. Buc., catagrafii din anii 1831-1838.
4 Pină în prezent se cunosc citeva catagrafii din anii : 1774, Ţara Românească
şi Moldova, vezi Arh. St. Buc., microfilme ; 1798, oraşul Bucureşti, vezi Bibl. Acad.,
mss. 52; 1810, Ţara Românească, vezi Bibi. Acad., mss. ; 1820-1821, Ţara Românească, vezi Bibi. Acad., mss. 245-248.
2
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XIX-lea .privind pe negustorii argeşeni. Una din ele, din 1811, priveşte
pe negustorii din oraşul Piteşti, a doua, din 1820, pe negustorii din judeţul
Argeş aşadar din Piteşti, din Curtea de Argeş, din diferite sate aflate în
raza judeţului. Mai există ce e drept şi o catagrafie a negustorilor din
Cîmpulung dar asupra ei nu vom face nici o apreciere. Interesant că în
a doua catagrafie se pot identifica unii negustori care în 1811 îşi desfă
şurau activitatea comercială tot în oraşul Piteşti.
Importanţa acestor două izvoare istorice este uşor de înţeles. Mai
întîi că posedăm o evidenţă nominală a negustorilor, apoi unele date
cu pri~ la caracterul lor eterogen, în parte, apoi la îngusta lor specializare, apoi la aportul negustorilor la dezvoltarea economică a Ţării Româneşti la începutul secolului al XIX-lea 6 . In fine comparln.d aceste date
cu acelea referitoare la negustorii din alte tîrguri, oraşe şi sate ale Ţării
Româneşti putem să avem o imagtine asupra ponderii oraşului Piteşti în
ansamblul economiei Ţării Româneşti.
· 1. Catagrafia negustorilor din Piteşti din 1811 7• Materialul documentar a fost elaborat de autorităţile locale în colaborare cu autorită
ţile ruseşti din timpul războiului ruso-turc din 1806-1812. El este un
document oficial care a servit pentru necesităţi fiscale. In catagrafie
(vezi anexa 1) sînt indicaţii cu privire la categoria din care face parte
fiecare negustor, la specializarea lui, la naţionalitatea sa. Pentru oraşul
Piteşti sînt înregistraţi nominal 98 negustori încadraţi în 20 de specializări şi anume : 20 cîrciumari, 12 braşoveni, 12 cojocari, 11 bogasieri,
7 mătăsari, 6 băcani, 5 abagii, 4 boiangii, cîte 3 cavafi, brutari, lumînărari, cite 2 simigii, lăcătuşi, băribieri, cîte un bumbăcaT, argintar, işli
car, croitOT, sticlar şi căldărM.
Comparînd ou situaţia din alte oraşe ale Ţării Româneşti constatăm
că din punctul de vedere al specializării oraşul Piteşti se afla pe locul
doi după oraşul Bucureşti cu 59 de specializări şi înaintea oraşului
Craiova cu numai 16 specializări, Ploeşti cu 15 specializări, Rîmnicul
Sărat cu 11, Caracal cu 10 speoia:lizări. Din punctul de vedere al numă
rului negustorilor oraşul Piteşti se afla pe locul al treilea în ansamblul
Ţării Româneşti, după Bucureşti cu 3 238 negustori, Craiova cu 236
negustori, şi înaintea oraşelor Ploieşti cu 95 negustori, Rîmnicul Sărat
cu 69, Buzău cu 68, Tîrgovişte cu 54 negustori.
Existenţa aoostei evidenţe nominale a negustorilor ridică întrebarea : care era stadiul organizării profesionale a acestora în 1811 ?
Exista oa.re la Piteşti vreo breaslă a negustorilor sau nu ? Marele numărr
al negustorilor ne determină să dăm un răspuns afirmativ, cu observaţia
că exista o breaslă unică a negustorilor. Dar mulţi dintre aceşti negustori erau totodată şi meşteşugari care-şi desfăceau singuri produsele
atelierelor lor pe piaţa internă şi externă. Aceşti negustoni-meşteşugari
aveau uneori ei însuşi o breaslă separată. Indicaţiile documentare relati,v
la organizarea profesională a meşteşugarilor din oraşe în secolul al
XIX-lea sînt rare mai ales pentru epoca preregulamentară. Ici şi colo
s!înt menţiuni că ar fi fost, ca de exemplu în 1807 o breaslă a bărbie
rilor la Piteşti s. Pe bărbieri însă în 1811 îi aflăm în număr foarte mic,
5

Bibi. Acad., mss. 248, f. 20-21.

e I. Cojocaru, Documente privitoaTe la economia

ŢăTH Româneşti,

1800-1850,

Bucureşti, 1958, 2 voi.
7 Arh. St. Buc.,

VisteTta ŢiiTtt Româneşti, Adm. vechi, nr. 2360/1811.
Olteanu, Constantin Şerban, MeşteşuguTUe din ŢaTa Românească
Moldova în evul mediu, Bucureşti, 1969, p. 411.
B Şt.
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sînt numai 2. Şi atunci ne întrebăm : oare cu 2 băiibieri se putea constitui o breaBlă? Desigur că nu ! Probabil însă că intre 1807 şi 1811
numărul să fi scăzut sau probabil că în 1811 bărbierii făceau parte
dintr-o brea5lă asociată cum îi găsim uneori pe brutari împreună cu
simigii, pe cirrciumari cu rachierii, pe mătăsari împreună cu bogasierii etc.
2. Catagrafia negustorilor din Piteşti şi Curtea deArgeş din 1820 9.
Şi aceasta a fost alcătuită din necesităţi fisea].e pe timpul domniei lui
Alexandru Şuţu care ocupînd tronul în 1819 a găsit visteria goală, prin
fuga lui Ioan Ca.ragea cu toţi barui ţării peste hotare în Austria în
împrejurări bine cunoscute. La acea vreme Ţara Românească avea inre
gi.straţi 7 500 negustori dintr-o populaţie de 120 OOO locuitori 10. In
această catagrafie de asemenea nominală (vezi anexa 2) sînt înscrişi 117
negustori pămînten.i şi sudiţi. In comparaţie cu situaţia din 1811 rezultă
că numărUl acestora sporise cu 200;0 într-un deceniu. Cit priveşte specializarea lor aici datele sînt intrucitva sărace. Abia că se pot identifica
următoarele specializări : băcani (4), braşoveni (3), bogasieri (1), mătă
sari (1). In general nu se dă specializarea. CTn lucru este totuşi deosebit
şi anume că 51D/o din ei sint în mediul uriban iar restul de 490;0 sînt
în mediul rural.
Catagrafia din 1820 a înregistrat la Piteşti 43 negustori, la Curtea
de Argeş 18. Dar nu numai atît dar şi în mediul rura.1. în anwnite sate ca
de exemplu : Raica 2, Bleici 2, Verneşti 3, J~blea 3, Olanu 4, CăzăITT.eşti
2, Broşteni 1, Ruda 1, Rîsleţ 1 etc.
După numărul negustorilor care o alcătuiau compania negustorilor
clin Piteşti şi Argeş din 1820 era de mărime mijlocie gîndindu-ne la
situaţia altor companii de negustori din Ţara Românească la aceea.şi
dată. Aşa de pildă la Craiova erau 739 negustori, la Th~gu Jiu 544, la
Rîmnicul Vîlcea 255, la Caracal 221, la Focşani 188. Urmează apoi Zimnicea cu 58 negustori, Cîmpulung cu 47, Piteşti cu 43, Slatina cu 36,
Argeşul cu 18. Ciudat că, Tîrgovişte fosta capitală a Ţării Româneşti, nu
avea decit 19 negustori.
Relativ la organizarea profesională a negustorilor din Pite?ti în
ajunul revoluţiei din 1821 rezultă că aceştia erau împreună cu negustorii din Curtea de Argeş şi cu cei din unele sate din judeţ în aceeaşi
breaslă. Cei din Cîmpulung aveau o breaslă separată. Un act din 1824
ne oferă cîteva date suplimentare cu privire la reorganiza.rea companiei
de negustori din Piteşti şi Argeş 11 şi anume că aceasta avea un staroste
şi doi epitropi care beneficiau de scutiri şi privilegii pentru s[ujba lor.
Staroste era un anume Atanasie Diamandi pe care îl întilnim la Piteşti
şi în 1811. Acesta împreună cu alţi orăşeni s-a refugiat la Sibiu în 1821 12 •
Din C€le de mai SUs rezultă că cele două documente cu caracter
statistic oglindesc evoluţia în timp de un deceniu (1811-1820) a negustorilor din Piteşti în ansamblul comerţului Ţării Româneşti. De asemenea ele indică nivelul de organizare profesională a negustorilor dar
şi a meşteşugarilor din Piteşti. Totodată ne permite să cunoaştem un
capitol încă nescris din istoria economică a oraşului Piteşti la începutul
epocii moderne.
4

Bibi. Acad., mss. 245, f. 19-21.
Docu.mente privitoare la tstorta Romdniei. Răscoala din 1821, voi. I,
Bucureşti, 19'59, p. 130-133.
u Bibi. Acad., mss. 261, f. 40-41.
12 Docu.mente privitoare la istoria Rom4niet. Rdscoala dtn 1821, voi. II,
Bucureşti, 19 59, p. 341.
9

10
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ANEXA 1

CATAGRAFIA NEGUSTORILOR DIN

PITEŞTI

LA 1811

Bogasieri. Vasile sin Popa, III•, P. •• ; Hagi Vinul şiştovlău, II, P. ; Ivan
şiştovlău,

II, P. ; Iancul armean, II, P. ; Vaciul i Tănase, II, S. Fr. ; Trandafir Profir,
II, S. Fr. ; Gheorghe breslaş, III, P. ; Simion piteştean, III, P. ; Dumitru Popovici,
III, P. ; Ioniţă giurgiuvean, III, P. ; Iancul Angheli, II, P.
Cojocari. Nicolau vidinlău, III, P. ; Preda oroşanul, III, P. ; Bejan şiştovlău,
III, P. ; Mincu} şiştovean, III, P. ; Hristea mangălul, III, P. ; Stan, III, P. ; Iano
Pătru, III, S.R. •••• ; Dumitru piteştean, III, P. ; Tudorache, III, P. ; Dinul breslaş,
III, P. ; Oncul sin Niţul sîrbul, III, P. ; Dobre sîrbul, III, P.
Mătăsari. Neagul, III, P. ; Ciuciul sîrb mangăul, III, P. ; Stoica şiştovean, III,
P. ; Chircal armean, III, P. ; Lixpidar, III, P. ; Simion armean, III, P. ; Costea, III, P.
Braşoveni. Ioniţă mangălul, II, P. ; Hagi Dinul, III, P. ; Gheorghe mangălul,
II, P. ; Hagi Ghinea, II, P. ; Costandin, III, P. ; Tudorache Siminov, II, P. ; Gherghici, II, P. ; Hristea, III, S.A. ••••• ; Anastase, II, S.A. ; Nicola piteştean, III, P. ;
Ilie calfa, III, P. ; Andrei, II, S.R.
Abagii. Marcul sîrbul, II, P. ; Ciuciul sîrbul, III, P. ; Nicolae Tetevean,
III, P. ; Raicu! sîrbul, II, P. ; Stoian rusciuclău, III, P.
Bumbăcari. Velice sîrbul şiştovlău, III, P.
Băcani. Anton rusciuclău, III, P. ; Tudor, III, P. ; Iorga mazălu, III, P. ;
Mincu! sin Pană sîrbul, II, P. ; Hagi Nicola şiştovlău, III, P. ; Tudor băcan, III, P.
• Starea, ierarhie în cadrul breslei.
•• Pămîntean.
••• S. Fr., Sudit francez.
'"*** S. R., Sudit rus.
••••• S. A., Sudit austriac.
Boiangii. Lalul, III, P. ; Gagiul Dobrian, III, P. ; Tudor Tetovean, III, P. :
Pătru sîrbul, III, P.
Argintari. Dumitru şiştovean, III, P.
Lumînărari. Mladin craiovean, III, P. ; Toncul şiştovlău, III, P. : Simica
sîrbul, II, P.
Işlicari. Radu holteiu, III, P.
Croitori. Anghel, III, P.
Lăcătuşi. Pătru filipopolău, III, P. ; Pătru ce vinde şi rachiu, III, P.
Bărbieri. Ioniţă, III, P. ; Dumitru, III, P.
Sticlari. Nicolae, III, S. R.
Cavafi. Hagi Iliş şiştovean, III, P. ; Cîrstea sîrbul cizmarul, III, P. : Toncul
şiştovlău, III, P.
Căldărari. Alexa şiştovlău, III, P.
Brutari. lanache grecul, III, P. ; Niţul, III, P. ; Stan Dian, III, P.
Bragagii şi simigii. Tănase sin Nico bragagiu, III, P. ; Stoian sîrb simigiu.
III, P.
Cîrciumari şi rachieri. Gheorghe grecu, III, P. ; Ion nepotul Radului, III, P. ;
Nicolae brat Mincul, III, P. ; Ion şiştovean, III, P. ; Tomiţă Vrabie, Barbucean
croitor, III, P. ; Ion boiangiul, III, P. ; Costache cîrciumar, III, P. ; Ioniţă zimni' cean, III, P.; Velea Tetovean, III, P. ; Gligore zidar, III, P.; Dumitrache, III, P.;
Stanciul şiştovlău, III, P. ; Andrei sîrbul, III, P. ; Dima Tetovean, III, P. ; Simion
sîrbul, III, P. ; Miul sîrbul, III, P. ; Gaciul rusciuclău, III, P. ; Ghinea brutar, III,
P. ; Datnov Tetovean, III, P. •.

ANEXA 2

CATAGRAFIA COMPANIEI
f. 19 v.

ORAŞELOR ARGEŞ ŞI PITEŞTI

IN IANUARIE 1820

Teodor Baglamaliu ; Coman sin Ion et Raica ; Ilie sin Popa Radu ot
Măceşti ; Nicolae Popovici ot Cîmpulung ; Tănase Moldovean ot Argeş ;
Mihai Popovici ot Piteşti ; Ton Teodor ; Ilie brat ego ; Sandu! sin Gheorghe

* Arh. St. Buc„ Visteria

Ţării Româneşti, Adm. vechi,
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I. 20

f. 20 v.

f. 21

ot Breslăviţa ; Gheorghe Enăchescu ; Marin sin Popa Ion ot Bleici ; Ion sin
Nica ot Păcueşti ; Ion sin Popa Androne ; Ghiţă brat Stoian ot Argeş ;
Gherghe sin Sima ipac ; Hristodor Hagi Sterie, ipac ; Ianole hagi Sterie,
ipac ; Dumitru brat ego, ipac ; Nicolae l\fanoil, ipac; Dumitru Petrovici,
ipac ; Tudor Grigoriu (ot Argeş), Tolea Hagiu, ipac ; Dumitru Sticanovici,
ipac ; Mincu! Petcovici, ipac ; Hagi Hristea băcan, ipac ; Ion sin Bucue ot
Verneşti ; Simion sin Dan, ipac ; Tudosie sin Vlad ot Jiblea ; Iordache
Mihail ot Guran ; Radu sin Mihai ot Doroangă ; Ion sin Dinu! Catanii ot
Olanu ; lene Chiriac ot Piteşti ; Dumitru Popovici, ipac; Ragi Niţu! Dacul,
ipac ; în total 17 cruci şi 34 nume.
Simeon Dimitriu ot Piteşti ; Ion sin Popa David, ipac ; Costandin Dimitriu,
ipac ; Nicolae sin Hagi Gărău, ipac ; Voicu Veleriu, ipac ; Copcea Hagi
Velicul, ipac ; Teodor Avramolu, ipac ; Tănăsache Diamandi, ipac ; Petre
Teodorul, ipac; Preda Dimitriu, ot Argeş ; Dumi~ru Manaf sin Hagi Teodor
ot Topolog ; Ianole Chirialu ot Piteşti ; Petre sm Petre Nanul ot Argeş ;
Nicolii brat ego, ipac ; Stan Căşti căpitan, ipac ; Cănuţă sin Petrache Nanu,
ipac ; Ion sin Simion Dan ot Verneşti ; Gherghe sm Coman ot Raică ;
Gherghe sin Petrache Nanu ot Bascov; Pîrvul Popovici, ot Goleşti ; Casa
lui Marin mătăsarul ot Căzăneşti ; Radu sin Zamfir ot Olanu ; Barbu!
Preduc ot Sasca ; Radu sin Gherghe Bengescu ot Olanu ; Hagi Tudorache
ot Piteşti ; Nicolae sin Popa ot Jiblea ; Gherghe brat ego, ipac ; Marin sin
Costandin ot Căzăneşti ; Zamfir sin Ion Braşoveanu ot Piteşti ; Gheorghe
Manoil, ipac; Stan sin Diaconul, ipac ; Dumitrache sin Ghinea, ipac ;
Dumitrache sin Petre, ipac ; Nicolae sin Anghel, în total 34 cruci şi
68 nume.
Manole sin Hristea ot Piteşti ; Toncul sin Costea, ipac; Gheorghe croitorul, ipac ; Radu sin Petre ot Chichi ; Dincă brat Stoian, ipac ; Milea sin
Dumitru boiangiu, ipac ; Stamate pvarnagiu, ipac ; Petre sin Pavel sîrbul,
ipac ; Arsenie sin Matei băcanul, ipac ; Nicolae Cavaful, ipac ; Nicolae sin
Nicola Streinul, ipac ; Ioniţă sin Popa Nictul ot Drăghiceni ; Tănase sin
Costea povarnagiu ot Valea Babi ; Toma sin Costandin ot Olanu, Manole
sin Dumitru Manaf, Ghiţă sin Negrea ot Piteşti ; Nedelco zet Hristea cojocar ; Velciul sin Popa ot Broşteni ; Ion Sterie Braşovean ot Piteşti ; Toma
sin Dumitrache Schiopul, ipac ; Tudor bogasierul, ipac ; Mihai sin Stoian
cojocar Mănul, ipac ; Ioniţă Zimniceanul, ipac ; Stoian sin Trifon, ipac ;
lene Vasiliu, ipac ; Stan sin Popa, ipac; Simion Sinteştean sin Ştefan,
i pac ; Ion sin Dirnitriu, ipac ; Petco sin :Radu băcan, ipac; Pandeli sin Ion
Braşovean, ipac; Nicola sin Pîrvan Plesnegiu, ipac; Trifon Gheorghiu,
ipac; Nicola sin Albul, ipac; Tudorcean sin Toşadian, în total 51 cruci
şi 102 nume.
Ion Mantul Braşovean; Ioniţă sin Simion Zugrav; Dumitru Tonea ot
Piteşti ; Tidor sin Ianache sîrbul, ipac ; Mărgărit Chaliana, ipac ; Manole
Povarnagiu ; Pîrvu1 sin Costandin Pris!ovean ot Gera Bascovului ; Teodor
Vega ot Bleici; Martin Popescu ot Piteşti ; Radu sin Diaconu Radu ot
Rişleţ ; Iordache sin Popa Costandin ot Ruda ; Ioniţă sin Alecse Cîţu! ;
Ioniţă sin Nicolae Popescu ; Iordache sin Ion ot Ciocăneşti ; Nicola Băcanul,
în total 58 1/2 cruci şi 117 nume ; de cruce po tal 19, bani 56 fac total
I 158 tal. şi 36 bani. •

LES COMMERCANTS D'AHGEŞ AU DEBUT DU XIX-e SIECLE .
DEUX DOCUMENTS INEDITS
Resume
Publies pour la premiere fois le deux documents refletent l'activite des
commeq;ants qui ont deroule une intense activite dans le capitale du district
d'Argeş, Ia ville de Piteşti, au debut du XIX-e siecle. Dans le premier (1811)
se trouvent Ies noms de 98 personnes qui vendaient de differentes marchandises
* Bibi. Acad., mss. 245, f. 19 v-21.
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(20 categories). D'apres leur nombre la ville de Piteşti etait, ce temps la, le
troisieme ville de la Valachie apres Bucarest et Craiova. Le seconde document
comprends Ies noms des commer~ants de la ville Courte d'Argeş et de Piteşti
appartenant a la meme compagnie ; a cote d'eux, ii y a aussi des commen;ants qui
avaient leur residence dans Ies villages du meme district.
Les deux pieces documentaires tires d'archives de Bucarest, presentent une
grande importance pour connaître un aspect de la vie economique en Valachie,
au debut du XIX-e siecle.
Institutul de istorie „N. Iorga" în redacţie la 25 mai 1977

Primită
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Bucureşti

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA INVAŢAMINTULUI
PUBLIC SATESC IN JUDEŢUL MUSCEL INTRE ANII

1838

ŞI

1848
SPIRIDON CRISTOCEA

de învăţători şi despre învăţători. ln multe sate din
au funcţionat şcoli înainte de înfiinţarea lor din iniţia
tiva statului 2. PunctuJ. de plecare în instituirea învăţămintului public la
sat.e în Ţara Românească l-a constituit circulara Departamentului Trebilor din Lăuntru (în continuare : Departamentul), din 14 ianuairie 1838,
prin care se poruncea ocîrmuirilor judeţelor să înfi.iinţeze şcoli săteşti :i.
Qcîrmuirea judeţului MUISOel raporta Departamentu.lui, la 20 ianuarie
1838, că va lua măsuri pentru înfiinţa:rea şcoliloT săteş1li 4.
O primă condiţie pentru deschiderea acestor şcoli a fost recrutarea
cadrrelor şi pregătirea lor în vederea desfăşurării muncii didactice. Aleşi
dintre ţîrcovnici sau dintre cei ce ştiau să scrie şi să citească, tinerii
ena.1.l pregătiţi la şcoala normală din reşedinţa juideţului de către pTOfesorul şcolii.
ln judeţul Muscel, pregătirea candidaţilor de învăţători a început
în primele luini ale anului 1838, însă fără rezultat. La 26 mai 1838,
Dimitrie Jianu, primul profeSOT ~ Şcolii normale din Cîmpulung, raporta
Eforiei ŞcolilOT Naţionale (în continuare : Eforia) de.spre faptul că s-au
prezentat cîţiva tineri la pregătire, dar că din caUZa cheltuielilor şi a
începerii muncii cîmpului aceştia au plecat repede 5. Reîncepute în jurul
lui 1 octombrie 1838 6, cursurile de pregătire a candidaţiloc de învăţă
tori din Muşcel s-au terminat la 20 decembrie 1838. La 24 decembrie
1838, Dimitrie Jianu raporta Eforiei : „oandidaţii în număr de 99 ce au
urmat lecţiHe hotărîte de cinstita Eforie, acum, la 20 decembrie, s-au
slobozit toţi pe la satele după unde au fost trimişi" 7 . lntorşi în satele
Despre

candidaţii

judeţul Muscel

1

1 Judeţ desfiinţat în 1950 în urma împărţirii administrativ-economice a ţării
în regiunii şi raioane. Azi el este înglobat la judeţul Argeş, cu excepţia cîtorva
sate de pe valea Dîmboviţei care aparţin de judeţul Dîmboviţa.
2 Despre învăţămîntul sătesc în judeţul Muscel au scris Gh. Pîrnuţă, Ion T.
Radu şi Ion Lupu în lucrarea Invăţămîntul în Muscel în secolele XVII-XIX, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1968. In capitolul II al lucrării este tratată
problema şcolilor săteşti înainte de 1838, între 1838 şi 1848, şi intre 1848 şi 1864.
3 Arh. St. Buc., fond Vornicia din. Lăuntru (în continuare : Vornicia ... ),
dos. 5390 I A/1838, f. 3.
" Ibidem, f. 11.
5 Idem, fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (în continuare :
M.C.1.P.), dos. 6699/1837, f. 44.
6 Idem, fond Vomicia ..., dos. 5390 IV B/1838, f. 805-806.
7
Idem, fond M.C.I.P., dos. 6699/1837, f. 94.
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candidaţii u:rmau să deschidă şcolile. Deşi era posibil să se deschidă
şcoli în Muşcel între 21 şi 31 decembrie 1838, considerăm mai sigură
deschiderea lor la începutul anului 1839, după sărbătorile de iarnă
(25 decembrie 1838-7 ianuarie 1839). Insuşi Dimitrie Jianu scria Eforiei

lor

că „nădăjduiesc că mulţi (candidaţi) după sfintele
o să înceapă învăţăturile prin satele lor".
In februarie 1839, Dimitrie Jianu informa Eforia că, pînă la acea
dată, după rapoartele trimise numai de o parte din candidaţi, numărul
şcolariloc de la sate se ridica la 500. Bazîndu-se pe acest raport, autorii
lucrării „lnvăţămîntul în Muşcel în secolele XVII-XIX" consideră că
„la Muscel începuseră să funcţioneze şcoli săteşti sub noua organizare
încă din toamna anului 1838" 8. Datele de încadrare a cand~daţilor sînt
considerate de aceiaşi autori ca date de deschidere a şcolilor săteşti.
Socotind că „în general au fost încadraţi încă din 1838 un număr de
42 de candidaţi de învăţători", autorii ajung la concluzia că „în Muscel,
se poate afirma că şcolile săteşti au funcţionat în anul 1838" 9. In nici
un caz nu putem socoti data cînd tînărul a intrat candidat de învăţător
ca dată de deschidere a şcolii. După ce au fost :recrutaţi, candidaţii de
învăţători au urmat cursuri de pregătire şi după aceea au deschis şco
lile. Despre deschiderea şcolilor săteşti în Muscel în toamna anului 1838
nici nu poate fi vorba, candidaţii aflîru::l.u-se în această perioadă la Cîmpulung pentru pregătire.
La 2 aprilie 1839, Ocîrmuirea Muscel trimitea Departamentului lista
satelor în care se desohiseseră şcoli :
Plaiul Dîmboviţei. Rucăr (1 şcoală, 1 candidat de învăţător, 28 copii),
Cetăţenii din Deal 10 (1, 1, 9), Nămăeşb:i (1, 1, 11), Bădeni-Ungureni 11
(1, 1, 13), Valea-Foii 12 (1, 1, 20), Coteneşti (1, 1, 10), Bădeni-Pămînten.i 13
(1, 1, 16), Dragos1avele (1, 1, 14), Lăicăi (1, 1, 14), Mesteacăn (1, 1, 13),
Văleni (1, 1, 20), Runceasa 14 (1, 1, ,19), Valea-Marre (1, 1, 15), Lereştii
de-Jos 15 + Voineşti (1, 1, 30), Cetăţenii-din-Vale 16 + Diaconeşti 17 (1, 1,
26), Micloş.ani + Copăceni (1, 1, 20), Lereştii-de-Sus (1, 1, 16).
Total : 17 şcoli, 17 candidaţi de mvăţători, 294 de copii.
Plaiul Nucşoarei. NucŞOMa + Secăturile 18 (1, 1, 20), Corbi (1, 2, 40),
Corbşori + Poienărei (1, 2, 30), Stăneşti + Pmeşti 19 (1, 2, 48), Slănic-

în raportul amintit

sărbători

Gh. Pirnuţă, Ion T. Radu şi Ion Lupu, op. cit., p. 158.
Ibidem, p. 168.
10 Veche denumire a satului Cetăţeni, corn. Cetăţeni, jud. Argeş.
11 In 1893 (Alessandrescu C., Dicţionar geografic al judeţului Muscel, Bucureşti, 1893, p. 234-242) satele Bădeni-Ungureni, Lunca-Girtei, Piatra şi Slobozia
formau corn. Bădeni-Ungureni, iar satele Bădeni-Păminteni, Coteneşti, Stoeneşti
formau corn Bădeni-Pămînteni. C. Rădulescu-Codin (Muscelul nostru, Cimpulung,
1922, p. 29) identifică satul Piatra cu Bădeni-Ungureni.
12 Sat desfiinţat, înglobat la satul Voineşti, corn. Lereşti, jud. Argeş.
13 Sat desfiinţat, înglobat la satul Bădeni, corn. Stoeneşti, jud. Argeş.
1 ~ Sat desfiinţat, înglobat la satul
Malu-cu-Flori, corn. Malu-cu-Flori, jud.
8

9

Dîmboviţa.
15 Din

satul

contopirea satului

Lereştii-de-Sus

cu satul

Lereştii-de-Jos

a rezultat

Lereşti.

16
17

18
19

Sat desfiinţat, înglobat la satul Cetăţeni, corn. Cetăţeni, jud. Argeş.
Sat desfiinţat, înglobat la satul Lăicăi, corn. Cetăţeni, jud. Argeş.
Veche denumire a satului Gruiu, corn. Nucşoara, jud. Argeş.
Sat desfiinţat, înglobat la satul Stăneşti, corn. Corbi, jud. Argeş.
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Părnînteni şi Ungureni 20 (1, 1, 18), Berevoeşti-Ungureni 21 (1, 1, 24).
Berevoeşti....Pămînteni 22 (1, 2, 32), Albeşti (1, 1, 11).
Total : 8 şcoli, 12 candidaţi de înrvăţători, ·223 de copii.
Plasa Argeşelului. Colibaşi (1, 1, 17), Conţeştt (1, 1, 6), Voroveni
+ Bîxzeşti (1, 1, 14), Hîrtieşti (1, 1, 9), Valea-Vacii 23 (1, 1, 8), Boteni-

+

Părnînteni 24 (1, 1, 12), Boteni-Ungureni (1, 1, 14), Jugur (1, 1, 11), Măţău

(1, 1, 16), Suslăneşti (1, 1, 9), Valea-RumâneştilOT (1, 1, 16), Vultureştii
de-Sus 215 + Vultureştii-de-Jos 26 + Bătieşti 27 (1, 2, 21).
Total : 12 şcoli, 13 candidaţi de învăţători, 153 de copii.
Plasa Rîurilor. Ciumeşti (1, 1, 22), Miceşti (1, 1, 16), Pun:ăreni +
+ Adun.aţi 28 (1, 2, 45), Piscani (1, 1, 16), Negreni (1, 1, 8), Tămăşeşti 29
(1, 1, 25), Valea-Nandrii (1, 1, 23), Petreşti (1, 1, 19), Coşeşti (1, 1, 22).
Păcioiu
Leioeşti (1, 1, 45), Jupîneşti (1, 1, 19), Găneşti + Pădureţu 30
(1, 1, 8), Retevoieşti (1, 1, 15), Bădeşti (1, 1, 30), Pietroşani (1, 1, 20).
Domneşti (1, 1, 74), Băjeşti (1, 1, 21), Bălileşti (1, 1, 16), Româneşti (1,
1, 24), Goleşti (1, 1, 20), Vlădeşti-Pămîlnteni 3t (1, 1, 36), Vlădeşti.i-de-Sus 32·
şi de-Jos 33 (1, 1, 14), Aninoasa (1, 1, 21), Valea-Siliştii (1, 1, 10), Coteşti +
+Capu-Piscului (1, 1, 19), Godeni (1, 1, 18), Poienarri (1, 1, 10), SchituGoleşti (1, 1, 13), Fumă.coşi (1, 1, 8), Drăghici (1, 1, 50), Valea-Popii
(1, 1, 20), Vlădeni 3" (1, 1, 9), Uvezeni
Stîlpeni (1, 1, 31), Ţiţeşti
(1, 1, 15).
Total : 34 şcoli, 35 candidaţi de învăţători, 764 de copii.
Plasa Podgoriei. Călineşti (1, 1, 19), Ţigăneşti (1, 1, 31), Văleni (1.
1, 15), Valea-Mare (1, 1, 32), Leordeni (1, 1, 20), Goleştii-Badii (1, 1, 9),
Topoloveni (1, 1, 21), Ştefăneşti (1, 1, 28), Virăneşti (1, 1, 22), Ciocăneşti
(1, 1, 13), Budişteni (1, 1, 22), Zgripoeşti
Ne_greşti (1, 1, 32), Dobreşti
(1, 1, 19), Glîmbocata + Bîntău +Călugăriţa 35 (1, 1, 32), Priboieni +
Beleţi (1, 1, 41), Glîmbooelu (1, 1, 37), Gorganu (1, 1, 36).
Total : 17 şcoli, 17 candidaţi de învăţători, 429 copii.
Total judeţ : 88 şcoli, 94 candidaţi de învăţători., 1 863 copii :iti_

+

+

+

+

20

satul

Din contopirea satului

Slănic-Pămînteni

cu

Slănic-Ungureni

a rezultat

Slănic.

Veche denumire a satului Berevoeşti, corn. Berevoeşti, jud. Argeş.
Sat desfiinţat, înglobat la satul Berevoeşti, corn. Berevoeşti, jud. Argeş.
23 I n 1893 (Alessandrescu, C., op. cit.) satele Hîrtieşti, Lucieni şi Valea-Vacii,
formau corn. Hîrtieşti, plasa Argeşel, jud. Muscel. Pe parcurs satul Valea-Vacii a
fost desfiinţat şi înglobat, probabil, la satul Hirtieşti.
2" I n
1893 (Alessandrescu c., op. cit.) satele Boteni-Pămînteni, BoteniUngureni şi Balabani forrnau corn. Boteni, plasa Argeşel, jud. Muscel. Pe parcurs
satul Boteni-Păminteni s-a contopit cu satul Boteni-Ungureni rezultînd satul
Boteni.
'.!5 Sat desfiinţat, înglobat la satul Vultureşti, corn. Hîrtieşti,
jud. Muscel.
26 Sat desfiinţat, înglobat la satul Vultureşti, corn. Hîrtieşti, jud. Argeş.
TI Sat desfiinţat, înglobat la satul Vultureşti, corn. Hîrtieşti, jud. Argeş.
28 ln 1893 (Alessandrescu c., op. cit.) satul Purcăreni-Adunaţi făcea parte
din corn. Purcăreni, plasa Rîul-Doamnei, jud. Muscel.
29 In 1893 (Alessandrescu, c., op. cit.) satul Tămăşeşti împreună cu alte 5
sate făcea parte din corn. Dîrmăneşti, plasa Rîul-Doamnei, jud. Muscel. Pe parcurs
satul Tămăşeşti a fost desfiinţat şi înglobat, probabil, la satul Dirrnăneşti.
30 Sat desfiinţat, înglobat la satul Jupîneşti, corn. Coşeşti, jud. Argeş.
3 1 In 1893 (Alessandrescu c., op. cit.) satele Vlădeşti-Pămînteni, Vlădeştiide-Sus împreună cu alte 6 sate formau corn. Vlădeşti, plasa Rîurile, jud. Argeş.
32 Veche denumire a satului Vlădeşti, corn. Vlădeşti, jud. Argeş.
:i.1 Sat desfiinţat, înglobat la satul Vlădeşti, corn. Vlădeşti, jud. Argeş.
3 " [n 1922 (C. Rădulescu-Codin, op. cit., p. 133) acest sat era cătun al satului
Mihăeşti, jud. Muscel.
:i:, Veche denumire a satului Glîmbocata-Deal, corn. Leordeni, jud. Argeş.
3r. Arh. St. Buc., fond Vornicia ..., dos. 539~ I B/1838, f. 170-172.
21
22
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Deschiderea şi construirea localurilor de şcoală urma să se facă
numai în satele cu peste 50 de famllii, cele mici trebuind să fie „înclinate" (unite) cu acelea. Unele sate, deşi aveau sub 50 de familii, însă
fiind departe de altele, au deschis şi construit singure şcoli. Au fost
sate ca.re după ce au deschis şcoli în unire cu altele, pe parcurs s-au despărţit de acestea pentru a avea singure şcoli, ori s-au unit cu altele.
Intrucît aspectele generale ale învăţămîntului public sătesc în aceşti
ani (condiţiile materiale ale şcolii, slujitorii şcolii, organizarea şi conţi
nutul învăţămîntului etc.) au format obiectul unor cercetări mai vechi 37
sau mai noi 38, studiul de faţă aduce noi date despre în.văţămîntul sătesc
muscelean între 1838 şi 1848.
Cu toate greutăţile ÎIIltîmpinate, cei mai mulţi candidaţi de învă
ţători s-au dăr:ruit meseriei alese, au m1llncit cu sîrguinţă pentru a învăţa
copiii sătenilor carte, pentru a deveni învaţători. Titlul de învăţător se
acmtla acelor candidaţi care, după ce urmau 3-4 ani pregătirea în
Şcoala normală, dovedeau prin examen public că posedă cunoştinţele
necesare obţinei:rii acestui titlu. CUI"surile de pregăfue se făceau, exoeptîrnd anul 1838, de la 26 aprilie pînă la 1 iulie şi de la 15 augU1St pînă
la 26 octombrie. La 2 iulie 1840, D.Jianu cerea Eforiei să amine eliberarea atestatelor de învăţători pînă cînd va simţi „pe fiecare candidat că
el îşi lucrează profeSiia cu căldură, iar nu numai ca să fie numit" 39 .
I. Brewianu raporta Eforiei, la 26 ianuarie 1844, că nici unul din candidaţii din Muscel nu posedă cunoştinţele necesare obţinerii titlului de
învăţător, şi că „după oe se vor mai deprinde voiu purta grijă a arăta
cinstitei Eforii rpe cei ce vor merita acest nume" "0 .
De abia la 1 noiembrie 1844, I. Brezoianu, înaintînd Eforiei „listă
de candidaţii de învăţători ce au destoinicia de a priimi numirea de
învăţători", cerea atestatele necesare şi publicarea numelor lor în „Invă
ţătorul satului". Cei 40 de inşi, mtre caire şi 5 subrevizori, care obţin
pentru prima dată titlul de învăţător în judeţul Musoel, erau : Antonie
Nicolae (Godeni), Văleanu Corustan.din (Jupîneşti), Ghinea Cîrstea
(Coşeşti), Domnescu Bucur (Domneşti), Matei Năstase (Stîlpeni), Mihale
Nicolae (Negeşti), Nicolae Vasile (Dirmăneşti), Rădulescu Mihai (Petreşti),
Sîmbeteanu Gheorghe (Vlădeşthl-de-Sus), Stănescu Toma (Ciumeşti),
U:rsescu Badea (Mărăcineni), Arsenie Sima (Zgr~pceşti), Andronache Ioan
(Vrăneşti), Golescu Gheorghe (Goleşti), Grigore Gheorghe (Ciocăneşti),
Dimitrie Andrei (Dobreşti), Ioan Costache (Priboieni), Popescu Radu
(Ţigăneşti), Costea Ghiţă (Călineşti), Sandu Nicolae (Chiţeşti), Văleanu
Ioan (Văleni), Vintilă Ioan (Bădeni-Ungureni), Grozesicu Ioan (Rucăr),
Calamagiu Bucur (Valea-Foii), Moi:se Nicolae (Lereştii-de-Sus), Nicolae
Ioan (Micloşani), Postelnicu Nicolae (Valea-Mare), Sfetcu Ioan (Runcea.sa),
Anghelescu Mihai (Vultureştii-<de-Sus), Băcescu Stancu (Vultmeştii-de
Jos), Diaconescu Petre (Mioveni), Măţăoanu Niţă (Măţău), Nica Simeon
(Valea-Vacii), Răiduleţ Ghiţă (Voroveni), Drăgoi Iancu (Slănic). Subrevizori de plăşi : Rucăreanu Năstase la plaiul Dîmboviţei, Marian. Niţă
la plaiul Nucşoarei, Florescu Ioan la plasa ATgeşelului, Deleanu Damian
la plasa Dealului, Domnescu Nicolae la plasa Rîrurilor "1•
Pîrnuţă,

:i1

Gh.

38

G. D. Iseru,

pma la jumătatea
reşti,

Ion T. Radu, Ion Lupu, op. cit.

Contribuţii privind învăţămîntul la sate în Ţara Românească
secolului al XIX-lea, Editura didactică şi pedagogică, Bucu-

1975.
3!1 Arh. St. Buc„ fond M.C.I.P„ dos. 3392/1840, f. 15.
1oo Ibidem, dos. 1778/1844, f. 1.
~ 1 Ibidem, f. 80-81.
http://cimec.ro

280

SP. CRISTOCEA

La 9 iunie 1847, I. Brezoianu cere Eforiei atestate pentru o nouă
serie de 29 de candidaţi : Domnescu Bucur (Domneşti), Gheo:rghe Grigore (Corbşori), Grumezea Nicolae (Pietroşani), Ioan Radu (Coteşti), Copae
Nicolae (Berevoeşti-Ungmeni), Nucşoreanu Ioan (Nucşoara), Toma Andrei
(Berevoeşti-Pămînteni), Tătălan Nicolae (Schitu-Goleşti), Ulescu Ioan
(COTbi) - plaiul Nucşoarei, Cernat Zaharia (Mestep.căn), Iosif Gheorghe
(Bădeni-Pămînteni), Catrinu Ioan (Dragoslavele) plaiul Dîmboviţei,
Chiuţă Nicolae (Raicoviţa), Miriţă Iordache (Poienari), Sandu Vasile (Colibaşi) plasa Argeşelului, Dumitru Stanciu (Livezeni), Dumitru Niţă
(Ţiţeşti), Gheorghe Vasile (Valea-Popii), Piscăneanu Ştefan (Piscani),
Stoialll Nicolae (Băjeşti), Tache Stan (Miceşti), Tănai.5e Nicolae (Pul'Căreni),
Zamfir Badea (Rădeşti), Stoian Gheorghe (Furnicoşi) - plasa R.îurilor,
Dumitru Voinea (Valea-Mare), lene Stan (Topoloveni), Ioan Pătru (Ştefă
neşti), Matei Dinu (LeOTdeni), Radu Ioan (Glîm.bocelu) plasa Subdealul "2.
O piedică serioasă în buna desfăşurare a procesului de învăţămînt
a fost marea fluctuaţie a candidaţilor şi învăţătorilor. Astfel, din cei 99
candidaţi cîţi au terminat la 20 decembrie 1838 prima perioadă a cursuTilOII' de pregătire, sau din oei 94 cîţi au funcţionat la 2 aprilie 1839 în
cele 88 de şcoli, care s-au deschis pînă atunci în Muscel, la 15 decembrie
1843 mai funcţionau numai 42. Restul pină la 86 au intrat candidaţi :
4 în 1839, 6 în. 1840, 7 în 1841, 9 în 1842, 18 în 1843 1i.3• La 10 septembrie
1845, din cei 88 de candidaţi şi învăţători cîţi funcţionau în Muscel, numai
26 au intrat candidaţi în 1838, restul erau : 5 din 1839, 4 din 1840, 4 din
1841, 7 din 1842, 16 din 1843, 13 din 1844, 13 din 1845 44 •
Cauzele acestei fluctuaţii erau multiple. Proasta salarizare şi greutăţile pe care le întîmpinau din partea proprietarilor şi aren~ilor au
făcut ca unii să părăsească şcolile pentru a deveni preoţi, epistaţi, sau
pentru a-şi relua vechile ocupaţii. Alţii vor fi îndepărtaţi din slujbă la
propunerea profesorului Şcolii no:miale sau la cererea sătenilor pentru
diferite motive. Prezentăm în continuare cîtev.a cazuri de plecare şi de
îndepărtare din slujbă a candidaţiloir şi învăţătorilor din MUScel.
La 5 mai 1844, I. Brezoianu înainta Eforiei lista candLdaţilor de
învăţători ca-re-şi părăsiseră şcolile. Astfel, Iosif Ioan (Valea-Popii), Moise
Ioan (Bădeşti), Petroşanu Moise (Pietroşani) şi Ivan Ioan (Lăicăi) „s-au
dus la preoţie", Matei Preda (Ciulniţa) „a repa.sat", Toma Conţescu (Conţeşti) „s-a depărtat de nedestoinioie", iar Adam Ioan (Bălileşti), Bucă
Radu (Aninoasa), Miriţă Iordache (Poienari) şi Niculescu Nicolae (Miceşti)
„s-au lepădat" 45 • Pentru o parte din posturile vacante de mai sus I. Brezoianu raportează Eforiei, la 10 ianuarie 1845, că a găsit inlocuitori : la
Valea-Popii pe Gheorghe Vasile, la Pietroşani pe Grumezea Nicolae, la
Lăicăi pe Lunea Ioan, la Conţeşti pe Busuioc Ioan şi la Ciulniţa pe Albu
Petre. Eforia hotărăşte să se trimită înscrisuri pentru aceşti înlocuitori 46•
La 8 mai 1846, I. Brezoianu cere îndepărtarea din slujbă a lui
Stăncescu Ioan (Albeşti), Busuioc Ioan (Conţeşti), Dinu Mihai (Budiş
teni), Albu Petre (Ciulniţa) şi Iorgulescu Dumitru (Drăghici), pe motiv
că „unii se află supuşi la patima băuturuor spirtoase, alţii, precum este
cel clin Albeşti şi Budişteni, sînt nepriitori cu totul la învăţătură, tîmIbidem, dos. 1288/1847, f. 43.
Vezi anexa nr. 1.
« Arh. St. Buc., fond M.C.I.P., dos. 1708/1845, f. 101
45 Ibidem, dos. 1778/1844, f. 22.
46 Ibidem, dos. 1708/1845, f. 7.
42
43
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la minte, iar alţii, precum este cel din Ciulniţa, pentru nestăruinţa
cu copiii în şcoala comunală şi neregulata venire la Şcoala normală spre
deprindere". Eforia aprobă îndepărtarea acestora 47.
La 23 mai 1847, I. Brezoianu raportează Eforiei despre candidaţii
Nicolae Vasile (Dîrmăneşti) şi Vasile Constandin (Negreni.) care pentru
„a se lepăda din însărcinarea de învăţători şi a intra pe la arendaşi şi
proprietari ca epistaţi [... ] s-au făcut nevă:ziuţi atît de la Şcoala normală,
cît şi din satul lor" 48• Ei vor reveni însă la posturile lor. La 10 ianuarie
1845, I. Brezoianu propune ca în locul candidatului Oprescu din Boteni,
care se făcuse nevăzut din primăvara anului trecut, să fie numit Ioan
Bădescu, tot din Boteni. Eforia aprobă propunerea în caz că Bădescu
are vîrsta corespunzătoare 49 • I. Brezoianu raportează Eforiei, la 10 ianuarie 1845, că nu mai are „nici o nădejde despre îndreptarea purtării" candidaţilor Radu Florea (Glîmbocata) şi Ioan Adam (Bălileşti). Eforia
porunceşte înlocuirea loc în caz că aceştia nu se vor mai îndrepta 50 .
Deoarece Vlăduţă Constandin (Godeni) şi LUillea Ioan (Lăicăi) nu-şi pără
siseră „relele nărăviri", cu toate sfaturile date de profesor, acesta la
11 iunie 1846 cere îndepărtarea lor, lucru pe care Eforia îl aprobă 51 . In
septembrie 1847, I. Brezoianru raportează Eforiei despre plecarea lui
Catrinu Ioan (Dragoslavele) şi Domnescu Bucur (Domneşti) „la seminarul
din Bucureşti pentru a-şi face studiul trebuincios preoţiei fără voia şcoa
lei de aici" 52 •
Interesant este carul candidatului de învăţător Apostol Racoviceanu
din Racoviţa. La 16 iunie 1845, I. Brezoianu raportează Eforiei că Racoviceanu, compromis întT-un furt, a fost închis. Deşi tribunalul l-a găsit
nevinovat şi l-a eliberat, profesorul, ţinînd seama „de mărimea scandalului cum şi de şederea acestui nenorocit la prinsoare, în mijlocul unor
oameni degradaţi şi vătămători saţietăţi~, socoteşte ca numitul Apostol
să se tragă din numărul candidaţilor", lucru pe care Eforia îl aprobă 53 •
S-au păstTat cîteva liste care ne dau posibilitatea cunoaşterii candidaţilor şi învăţători.lor din Muscel. La 23 septembrie 1841, D. Ji.anu
trimitea Eforiei lista candidaţilor de învăţători din Muscel ce primiseră
tablele lancasteriene M. Cei 49 de candidaţi erau : Ioan popa Stanciu
(Capu-Piscului), Ilie Nicolae (Retevoieşti), Radu Bucă (Aninoasa),
Dumitru popa Dumitru (Live:zieni), Ioan Iosif (Valea-Popii), Tudorache
Româneascu (Româneşti), Mihai popa Radu (Petreşti), Nicolae sin Nicolae
(Valea-Nandrii), Ilie Neagoe (Leiceşti), Năstase Matei (Stîlpeni), Nicolae
Stoen€5CU (Băjeşti), Toma popa Stan (Ciumeşti), Nică popa Grigorie
(Bălileşti), Alecsandru Grecu (Rădeşti), Gheorghe Burbea (Negeşti), Vişo
ianu Marin (Drăghici), Nicolae Domnescu (Domneşti) - plasa Rîurilor,
Costache Ioan (Priboieni), Vasile Ioan (Glimbocelu), Damian popa Ioan
(Gorganu), Florea Gawilescu (Valea-Mare), Ioniţă popa Hristea (Ştefă
neşti), Mihai diaconu Dinu (Budişteni), Florea popa Radu (Glîmbocata),
Nicolae Dinulescu (Topoloveni), Ioan popa Preda (Călineşti), Andrei popa
Dumitrache (Dobreşti), Niţă Ohircoci (Leordeni) - plasa Podgoriei, Petre
Diaconescu (Mioveni), Nicolae .Anghelesou (Vultureşti), Ioniţă Iordă1i1
48
"9

50
51
52

53

5'

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 159.
dos. 1288/1847,
dos. 1708/1845,
f. 1.
f. 162.
dos. 1288/1847,
dos. 1708/1845,
dos. 3392/1840,

f. 30.
f. 9.
f. 56.
f. 68.
f. 64-65.
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che.gcu <?avideşti), Niţ~ Muşetescu (Măţău), Ioan _sin Radu (Jugur), Aposto~ Mann~u (Racov~ya), Ioan Oprescu (Batem) plasa Argeşelului,
Nicolae Mol.Se (Lereştu-de-Sus), Costandin popa Niţă (Soeneşti), Nicolae
P~telnicu (Valea-Maire), Ioan Grozescu (Rucăr), Nică popa Nicolae (ValeaFou), Io.an Gheorghe Vintilă (Slobozia), Ioan diaconu Ioan (Văleni), Ioan
P?~ Sfetcu (Run~~), Nicolae popa Ioan (Micloşani) - plaiul Dîmboviţei, Ivaşcu Arnauţo~ru (Nua;;oa.ra), Nicolae popa Pavel (C01rbi), Nicolae
popa Pavel (Corbşon), Niţă Marian (Stăneşti), Nicolae diaconu Ioan
(Berevoeşti-Pămînteni) plaiul Nucşoarei.
Lista pe care I. Brezoianu o înaintează Eforiei la 15 decembrie
1843 cuprinde, în afară de numele candidaţilor, multe date biografice.
Astfel, din cei 86 candidaţi de învăţători, cîţi erau în Muscel la acea
dată, 41 erau fii de săt.eni, 26 fiii de preoţi, 9 erau fii de dieci, 3 (Fau fii
de neamuri, 2 erau fii de cîntăreţi, 1 era fiu de mămula.r, 2 erau fii de
sudiţi, 1 era fiu de mazil şi 1 era fiu de negustor. Toţi erau născuţi în
Muscel, <:U excepţia celui din Băjeşti, năseut în Piteşti, a celui din
Negeşti, născut în Făgăraş, a celui din Româneşti, născut în Budeasa, şi
a celui din Priboieni, născut în Buou:reşti. ln ceea ce priveşte vîn;ta,
32 aveau între 16 şi 20 de ani, 40 între 21 şi 30 de ani, 12 între 31 şi
40 de ani şi 2 între 41 şi 45 de ani, iaJr starea cirvilă .: din 86 de candidaţi, 49 erau flăicăi, 36 erau însuraţi şi 1 era văduv 5·'.
In oeea ce priveşte frecvenţa elevilor în şcolile săteşti, numărul
acestora nu numai că nu este prea mare, dar variază mult die la an la an.
La 2 aprilie 1839, funcţionau în Mu:scel 88 de şcoli cu 1 863 de elevi, iar
la 16 iunie 1840, D. Jianru raporta Eforiei despre 77 de şcoli cu 1 360 de
elevi 5<i. Dacă la 15 iunie 1841, D. Jianu raportează Eforiei despre 86 de
şcoli cu 1 848 de elevi. 57, la 6 iunie 1842 se raportează despre 85 de
şcoli cu 1 477 de elevi 511 • !n anul şcol.aa- 1842-1843, cele 81 de şcoli au
fost frecventate de 1 409 de elevi 59. Din raportJU'l lui I. Brezoianu ciitre
Eforie, din 9 iunie 1844, reiese că cele 88 de şcolii erau frecventate de
2 037 de elevi, pentru ca în 1845 să se raporteze tot despre 88 de şcoli,
însă cu 1 994 de elevi Go. Numărul elevilor putea fi mai mare, chiar
dacă majoritatea satelor aveau în jur de 100 de familii. Cauza pentru
care sătenii nu-şi trimiteau copiii la şcoală trebuie s-o căutăm în primul
rînd în situaţia lor materială precară care-i obliga să-i folosească la
diferite munci şi apoi, poate, în faptul că nu înţeleseseră binefacerile şcolii.
Despre localurile de şcoli. Sătenilor le-a revenit nu numai saocina de
a plăti pe candidaţi şi învăţători, dar şi de a .construi localurile de şcoală.
Pînă la construirea lor, cursurile s-au ţinut în casele de sfat, în ale săte
nilor, ale candidaţilor sau ale pro.pnietarilor.
La 3 octombrie 1838, Departamentul trimitea Ocîrmui:rii Muscel
100 de exemplare ale unui plan de şcoală, elaborat de Eforie, după care
să se construiască şcolile săteşti cil. Potrivit planului, şcoala trebuia să
aibă 3 camere şi o prispă. Pirocurarea celor 30 OOO de cărămizi, 10 OOO
oca de var, 13 OOO de şinclTilă şi a materialului lemnos necesar construirii
Vezi anexa nr. 1.
Arh. St. Buc., fond M.C.I.P., dos. 3392/1840, f. 14.
Ibidem, f. 49.
58 Ibidem, f. 102.
s9 Ibidem., dos. 1778/1844, f. 6-11.
oo Gh. Pîrnuţă, Ion T. Radu şi Ion Lupu, op. cit., p. 176.
61 Arh. St. Buc., fond Vornicia ..., dos. 5390 I A/1838, f. 124.
5:;
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57
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unei asemenea şcoli depăşea cu mult puterea materială a sătenilor 62.
De aoeea sătenii au construit şcoli după posibilităţile lor, nu potrivit
planului trimis.
Cu toate greutăţile întimpinate de săteni din partea proprietarilor
în procurarea materialului lemnos, la 28 decembrie 1839, OciTinuirea
Muscel raporta Departamentului „că numai la plăşile Argeşelul şi Podgoria n-au putut lua săvîrşire toate şcoalele din pricina neîndemănării
lăcuitorilor, rămîind ca în vara viitoare să li se dea săvî:rşire". In aC(:!ste
sate învăţătura se desfăşua-a în ddiferite case" G:i. La 9 ianuarie 1841 erau
in judeţul Muscel 76 de şcoli terminate şi 13 neterminate 6", iar la 9 mai
1842 erau 85 terminate şi 2 neterminate 65.
In ceea ce priveşte mărimea fiecărei şcoli şi nuană.Tul de camere al
acestora, I. Brezoianu tvimite Efor:iei o listă la 16 februarie 1844. Di111
cele 88 de şcoli, 17 aveau o cameră, 31 aveau 2 camere şi 40 a.iveau
3 camere 00 •
La 18 noiembrie 1842, I. Brezaia.nu trimite Eforiei o listă a şcoli
lor din Muscel, arătînd din ce materi.al erau construite. Din cele 87 de
şcoli, numai cea din Domneşti era din cărămidă. Restul de 86 erau :
14 din bîrne (Nucşoara, Corbi, Corbşori, Slănic, Berevoeşti-Pămînteni,
Poienărei, Al!beşti, Stăneşti plaiul Nucşoarei, Mihăeşti, Valea-Narndrti,
Leioeşti, Jupineşti, Băjeşti, Ciurrneşti plasa Rîurilor), 26 din gard
(Ţiţeşti, Miceşti, Capu-Piscului, Retevoeşti, Purcăreni, Piscani, Bădeşti,
Negreni, Vlădeşti, Aninoasa, Liv·ezeni, Româneşti, Valea-Popii, Poienari,
Tămăşeşti, Pe1lreşti, Coşeşti, Stîlpeni, Goleşti, Pietroşani, Godenii, Băli
leşti, Schitu-Goleşti, Rădeşti, Negeşti, Drăghici plasa Rîurilor) şi
46 de nuiele (Dragoslavele, Lereştii-de-Sus, Nămăeşti, Stoeneşti, ValeaMare, Rucăr, Valea-Foii, Slobozia, Lăicăi, Cetăţenii-din-Vale, Runceasa,
Coteneşti, Cetăţenii-din-Deal, Mi.cloşani, Văleni plaiul Dîmboviţei,
Coliba.şi,
Hîrtieşti,
Conţeşti,
Mioveni, Vultureşti, Vultureştii-de-Jos,
Davideş•ti, Măţău, Valea-Vacii, Jugur, Racoviţa-de-Sus, Voroveni, BoteniPămînteni plasa Argeşelului, Ciulniţa, Ţigăneşti, Glînnbocelu, Gorganu, Zgripce.şti, Valea-Mare, Ştefăneşti, Budişteni, Glîmbocata, Topoloveni, Goleştii-Badii, Călill'leşti, Dobreşti, Goleşti, Leordeni, Chiţeşti, Priboieni, Vrăneşti - plasa Podgoriei) 67•
Construite din materiale puţin rezistente, în foarte scurt timp,
cele mai multe şcoli au avut nevoie de reparaţii, iar unele au ajuns chiar
la dărăpănare. Aproape că nu era an în care să nu se întocmească
liste pentru repararea şcolilor din Muscel. La ruinarea locaJurilor de şcoli
contribuia şi faptul că acestea nu aveau îngrijitori.
Cu toate greutăţile inerente oricărui început, Muscelul s-a situat
printre primele judeţe din Ţara Românească în ceea ce priveşte invăţă
mîntul sătesc în această perioadă. Greul l-au dus sătenii, care au construit
şi dotat şcolile cu mobilier şi care au plătit pe învăţători. La rîndul lor,
cadrele didactice, ÎII'lfruntînd greutăţi şi lipsuri, au muncit cu seriozi.tate
pentru lumina.rea copiilor sătenilor. De.9Chiderea şcolilor publice săteşti
în judeţul Muscel la începutul anului 1839 a constituit un factor impor.tant în instruirea şi educarea copiilor sătenilor, în ridicaxea nivelului
cultural al ţăranilor.
Ibidem, f. 125.
Ibidem, dos. 5390 11/1838, vol. I, f. 2.
6'o Ibidem, dos. 5390 11/1838, vol. II, f. 51-52.
m Ibidem, dos. 5390 III A/1838, f. 100-104.
6U Idem, fond M.C.I.P., dos. 1778/1844, f. 4-5 şi 12.
67 Ibidem, dos. 3392/1840, f. 126-128.
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„Llstl de toţi candidaţii de înviţitorl ai judeţului Muscel, 15 decemebrle 1843
Flăcău,
văduv

Vremea cind

Nr.

a intrat

crt.

Pronumele

şi

numele

Vlrsta

1

3

2

4

Ins urat

sau alt

5

6

Plaiul

2.Xl.1838
5.XI.1838
2.Xl.1838

3'
4 .

5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

1
2

părinţi

din satul

8

7

Dimboviţei

35

văduv

diacon

Văleni

Văleni

18

năcău

sătean

Bădeni

Bădeni-Ungureni

însurat
însurat

Rucăru

Rucăru

Ivan Ioan
Iosef Ioan
Ianache Ioan
Calamgiu Bucur
Cotenescu Dimitrie

preot

Mesteacăn

Lăi căi

flăcău

Bădeni

Bădeni-Pămînteni

flăcău

preot
preot

Cetăţeni

Cetăţenii-din- Vale

flăcău

sătean

Valea-Foii

Valea-Foii

flăcău

neamuri

Coteneşti

Coteneşti

Moisi Nicolae

25
32
18
28
17
20
35

sătean

8.XI.1838
24.IV.1842
5.IX.1838
24.IV.1843
24.IV.1840
5.IX.1838
5.IX.1838

Lereşti

Lereştii-de-Sus

25

însurat
însurat

sătean

Nicolae Ioan

Micloşani

Micloşani

1.X.1839
28.IV.1840
1.IX.1838
5.IX.1838
5.IX.1838

Postelnicu Nae

20
19
45
41

Valea-Mare

Valea-Mare

Rucăreanu Năstase

Ioan
Sfetcu Ioan
Cernat Zaharia

Stănescu

27

flăcău

preot
neamuri

flăcău

sătean

Rucăru

Rucăru

însurat

sătean

Dragoslavele
Runceasa

Dragoslavele
Runceasa

Mesteacăn

Mesteacăn

flăcău

preot

însurat

sătean

Plaiul

8.IX.1838
20.IX.1843

I DieconescuIoanNicolae
Drăgoiu

Ibidem, f. 198-199.

30

I 20

I

însurat
flăcău

t.:i

Cl:I
.,..

se află învăţător
la şcoala satului

Văleanu

I
68

De

Vintilă

1

2

Ioan
Ioan
Grozescu Ioan

Flu de
preot

sau

candidat

Anexa nr. 1
68

Nucşoara

I

diacon
sătean
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Berivoieşti
Slănic

I Berivoieşti-Pămînteni
Slănic

Ul

:ti

~o
&}

>

Nr.
crt.

Vremea cind
a Intrat
candidat

1

2

Pronumele

şi

numele

3

3
4

8.IX.1838

Marian

8.IX.1838

51

24.IV.1843

Nicescu Nicolae
Nucşoreanu Ioan

6

8.IX.1838
1.IX.1842
8.IX.1838

Pavel Nicolae
Stăncescu Ioan
Turculeţu Simeon

7
8

Niţă

Flăcău,
văduv

sau
Ins urat

Flu de
preot
sau alt

4

5

6

29

însurat
însurat

sătean

flăcău

sătean

însurat
însurat
însurat

preot
preot

Virsta

32
19
40
31
30

preot

sătean

De

părinţi

se află lnvăţA tor
la şcoala satului

din satul

8

7
Stăneşti

Stăneşti

Beri voieşti

Beri voieşti-Ungureni

Nucşoara

Nucşoara

Corbşori

Corbşori

Albeşti

Albeşti

Corbi

Corbi

~

~
>

s:

z
..;
d
t"'
't!

d

1:11

t<

n

Plasa Rîurile

1
2
3
4

Bălileşti

Bălileşti

Goleşti

flăcău

sătean

Tămăşeşti

Tămăşeşti

23

însurat

sătean

Vasile Constandin

16

flăcău

preot

Aninoasa
Negreni

Aninoasa
Negreni

Constandin

31

însurat

sătean

Jupîneşti

Jupîneşti

Constandin
Ghinea Cîrstea
Dumitru Stanciu
Domnescu Nicolae

Adam Ioan
Antonie Nicolae

15.Vl.1842

Badea Nicolae
Bucă Radu

16
17
18

flăcău

5

15.IX.1838
7.V.1842

6

3.V.1839

Văleanu

7
8

26.IV.1843

Vlăduţă

36

însurat

sătean

Godeni

Godeni

flăcău

Coş~şti

Coşeşti

flăcău

diacon
preot

Livezeni

Livezeni

însurat

sătean

Domneşti

Domneşti

flăcău

sătean

Domneşti

Domneşti

rnaurat

sătean

Ţiţeşti

Ţiţeşti

însurat

sătean

Valea-Popii

Valea-Popii

flăcău

sătean

Drăghiciu

Drăghiciu

flăcău

sătean

flăcău

diacon

Stîlpeni
Poienari

Stil peni
Poienari

11
12

10. IX.1843
7.V.1842

Domnescu Bucur
Dumitru Niţă

23
18
28
17
23

13
14
15
18

5.IX.1838
24.IV.1843
9.IX.1838
9.IX.1838

Iosef Ioan
Iorgulescu Dimitrie
Mateiu Năstase
Miriţă Iordache

32
18
18
18

9
10

-

Bălileşti

flăcău

mazil
preot

7.V.1842
26.IV.1839

8.V.1843
24.IV.1843
5.IX.1838
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Nr.
crt.

Vremea c!nd
a intrat
candidat

1

2

Pronumele

şi

numele

3

FlAcău,
văduv

Vlrsta

sau
lnsurat

Flu de
preot
sau alt

4

5

6

ai
Ol

De

părinţi

din satul

Se

la

5.V.1841

Mihale Nicolae

23

însurat

sudit

Făgăraş

Negeşti

18

5.IX.1838

Moisi Ioan

33

însurat

preot

Bădeşti

Bă deşti

22
18
25
18

însurat

sătean

Miceşti

Miceşti

flăcău

sătean

Lei~eşti

Lei ceşti

5.IX.1838

Niculescu Nicolae

20
21
22
23

1. V.1842

5.IX.1838
24.IV.1843
6.V.1842

Nica Ioan
Nicolae Ilie
Nicolae Vasile
Piscăneanu Ştefan

24

29.IV.1840

Petroşeanu

Moisi

Rădulescu

Mihaiu

25

5.IX.1838

26
2.7

26.IV.1843

28
29
30
31
32

15.IX.1838
26.IV.1840
25.IV.1841
fl.IX.1838
15.V.1839
5.IX.1838

satului

8

7

17
19

află învăţător
şcoala

flăcău

sătean

Rătivoieşti

Rătivoieşti

flăcău

sătean

Ră ti voieşti

Dîrmăneşti

18

flăcău

cîntăreţ

Piscani

Piscani

24

însurat

diacon
preot

Bădeşti

Pietroşani

:o

Petreşti

Petreşti

Budeasa

Româneşti

n
~

Vlădeşti

Vlădeştii-de-Sus

n

Ciumeşti

Ci urneşti

>

28

flăcău
flăcău

Toma
Stoian Nicolae

22
27
21

flăcău

diacon
preot
preot

30

însurat

mămular

Piteşti

Băjeşti

Simeon Mihalache

30

însurat

diacon

Aninoasa

Schitu-Goleşti

Tănase

Nicolae

25

flăcău

preot

Purcăreni

Purcăreni

Ursescu Badea

22

flăcău

cîntăreţ

Mărăcineni

Mărăcineni

Radu Petre
Sîmboteanu Gheorghe
Stănescu

flăcău

Plasa Dealul

1

15.VI.1841

Arsenie Sima

16

flăcău

diacon

Sgripceşti

Sgripceşti

2

15.IX.1838

Andronache Ioan

33

însurat

sătean

Vrăneşti

V răneşti

3

24.IV.1843

25

însurat

sătean

Goleşti

Goleşti

4
5
6

2.IX.1838
6.IX.1838
15.IX.1838

Golescu Gheorghe
Grigore Gheorghe
Gavrilescu Florea
Dimitrie Andreiu

31
30
23

însurat
însurat
însurat

Ciocăneşti

Ciocăneşti

sătean

Isvorani

Valea-Mare

preot

Dobreşti

Dobreşti

preot

http://cimec.ro
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Vremea clnd
a Intrat
candidat

1

2

NI'.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

14.IX.1838
4.IX.1838
2.IX.1838
5.V.1841
24.IV.1843
2.IX.1843
27.X.1843
28.V.1841
14.IV.1843
14.IV.1843
15.IX.1838
25.IX.1841
15.IX.1838

Pronumele

şi

numele

3

Dinu Mateiu
Deleanu Damian
Ioan Costache
Chircociu Ghiţă
Crasan Stan
Costea Ghiţă
Costache Ioan
Mateiu Preda
Tomescu Radu
Radu Ghiţă
Radu Florea
Sandu Nicolae
Hristea Ioan

Flăcău,
văduv

sau
însurat

Fiu de
preot
sau alt

4

5

6

29
28
28
23
20
18
16
20
16
16
23
18
25

însurat
însurat

Vlrsta

Anghelescu Mihai u
Stancu
Dieconescu Petre
Iordăchescu Ioan
Conţescu Toma
Marinescu Apostol
Băcescu

Măţăonu Niţă

Nica Simeon
Oprescu Niţă
Răduleţ Ghiţă

Sandu Vasile
Florescu Ioan

24
19
22
28
28
20
21
19
19
23
23
25

părinţi

din satul

Se
la

află învăţător
şcoala satului

8

7
Budişteni

Budişteni

Gorganu

z<:

flăcău

diacon
preot
sudit

însurat

sătean

Leordeni

flăcău

sătean

Negreşti

Gorganu
Priboieni
Leordeni
Topoloveni

flăcău

sătean

Turculeşti

Călineşti

flăcău

preot

Goleştii-Badii

Goleştii-Badii

clll

flăcău

-sătean

Ciulniţa

Ciulniţa

n
Ul

flăcău

preot

flăcău

sătean

însurat

preot

flăcău

sătean

însurat

preot

Plasa

18.IX.1838
1
24.IV.1843
2
3.IX.1838
3
8.IX.1838
4
6.XI.1838
5
l.V.1840
6
5.IX.1838
7
l.VII.1841
8
5.IV.1842
9
l.VI.1840
10
l.II.1843
11
6.XI.1838
12
I. Brezoianu".

De

flăcău

Ţigăneşti

Ţigăneşti

Glîmbocelu
Glîmbocata

Glîmbocelu
Glîmbocata

Chiţeşti

Chiţeşti

Ştefăneşti

Ştefăneşti

Argişelul

flăcău

preot
preot

flăcău

sătean

însurat
însurat

sătean

flăcău

Bucureşti

preot
neguţător

~
>
is:
....
z
>ol
c
t"'
"d

t"'

>
~

Ul

n

z

...c
tl

Vultureşti

Vultureştii-de-Jos

Vultureşti

Vultureştii-de-Sus

Mioveni
Da vi deşti

Mioveni
Da vi deşti

Conţeşti

Conţeşti

Racoviţa

Racoviţa

flăcău

sătean

Măţău

Măţău

flăcău

sătean

Valea-Vacii

Valea-Vacii
Bote ni
Voroveni

flăcău

neamuri

flăcău

sătean

Voroveni

flăcău

sătean

Colibaşi

Colibaşi

flăcău

sătean

Juguru

Juguru

Opreşti

!1c
t"'

is:

cUl
n

t'l

t"'

....

!:

.!!1

N

....

CEI
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Aneza nr. 2

„Catalog de

învăţătorii
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Anul cind
a intrat
candidat

Pronumele

şi

!l„
„

...;

însurat
sau văduv

2

3

4

3
4
5
6

1
8
9
10

satul in care se află şcoala
cel alăturat care se va scrie
sub <linsul

şi

20.IX.1843

Drăgoiu

10.IX.1843

Domnescu Nicolae
Gheorghe Grigore
Grumezea Nicolae
Ioan Radu
Ioan Moisi

15.VIIl.1845
8.IX.1844
12.IX.1844
5.IX.1838

1.VII.11145
8.IX.1838

11
12

24.IV.1843
5.IX.1838
1.IX.1842
17.X.1844

13

I.IX.1845

14
15

26.IV.1843
10.IX.1845

Iancu

21
29
17
19
19
34

o

U]

~!:.!:! "4
i3 E ~B
c :l L.toett

~ ...,„;.
~'§<

"""'
i::
u ::l GJca-ţ; GJ

t:lcaGJ'tl
10

58
145
120
76
89
76

69

învăţător

150
123
89
108
82

învăţător

63

69

candidat

82
124
98
74

116
132
110
75

Berivoeşti-Pămîn teni

108

115

subrevisor
candidat
candidat
candidat
candidat

193
74

210
81
125

candidat
candidat
candidat

Nucşoarei

flăcău

sătean

Slănic

însurat

sătean

Domneşti

flăcău

preot

flăcău

sătean

Pietroşani

Corbşori şi Poienărei

flăcău

sătean

Coteşti şi

însurat

sătean

Bădeşti

Capu-Piscului

21
30

flăcău

sătean

Berivoeşti-Ungureni

văduv

sătean

Stăneşti şi Pîrîeşti

Nucşoreanu

Ioan
Simeon Mihalache
Stăncescu Ioan
Toma Andreiu

19
31
32
21

flăcău

sătean

Nucşoara

însurat
însurat

Albeşti

flăcău

diacon
preot
preot

Ulescu Ioan

17

flăcău

sătean

Vlăduţă

31
19

însurat

sătean

Corbi
Godeni

flăcău

sătean

Schitu-Goleşti

Constandin
Nicolae

-..,

:I
;:ll\l„tl!

+a QJ

9

Copae Nicolae
Marian Niţă

Tătălan

a::I rnq O

'H

=

-

8

7

6

5

Plaiul

1
2

Treapta

>

z
1

Flăcău,

numele

~

=

Aninoasa

şi Valea-Siliştii

99

candidat
candidat
candidat
candidat

69 Ibidem, dos. 1708/1845, f. 140-141 şi 150-152. Intre acest catalog şi lista candidaţilor de învăţători ai judeţului Muscel din
15 decembrie 1846, deşi amîndouă au fost întocmite de I. Brezoianu, există cîteva neconcordanţe de date. Am socotit necesară publicarea
lor, pentru datele pe care le furnizează, în ciuda acestor neconcordanţe.
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Anul clnd
a Intrat
candidat

Pronumele

şi

numele

!!„

„

..:

Treapta

Satul in care &e a11A ,coala
cel allturat care se va scrie
sub d!nsul

şi

>

z
1

Fllclu,
Ins urat
sau vlduv

3

3

4

Platul

'1

8

5

311

însurat

Pucheni
Runceasa

98
71
206
70
74

Valea-Foii

Catrinu Ioan
Lunea Ioan

sătean

Dragoslavele

flăcău

sătean

Lăi căi

Măţăonu Niţă

19
20
21

flăcău

7

1.VIII.1844
1.VIII.1844
5.IX.1838

flăcău

sătean

Măţău şi

8

5.IX.1838

Moisi Nicolae

36

însurat

sătean

Lereştii-de-Sus

preot

Bădeni-Păminteni
şi

Voineşti

Valea-Româneştilor

Lereştii-de-J os

17

Rucăreanu Năstase
Rădulescu

Ioan
Sfetcu Ioan
Văleanu Ioan
Vintilă Ioan
Vuţă Gheorghe

candidat

sătean

sătean

10
11
12
13
14
15
16

30
351
203
62
50
121
68
160
39
68
51
106
57
118
351
106
73
215
60

Valea-Mare

flăcău

26
20
21
20
30
42
36
19
18

10

Rucăru

Rucăru

Nicolae Ioan
Nicolae Nicolae
Postelnicu Nicolae

9

sătean

sătean

5.IX.1838
10.IX.1845
1.X.1839
28.IV.1840
10.IX.1845
5.IX.1838
2.XI.1838
5.Xl.1838
10.IX.1845

8

flăcău

Mesteacănul

9

Q

-- - -

flăcău

sătean

6

Z"'"'"il
CI rn U

preot
preot
neamuri

însurat
însurat
însurat

5

~t~

": ll'5 o ~'Q.'tl

30
311
181
38
47
117
67
152
39
67
51
105
57
111

28
25
20
18

5.IX.1838
2.XI.1838
24.IV.1842
24.IV.1843
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„ gi„

Dimbovtţei

Cernat Zaharia
Grozescu Ioan
Iosef Ioan
Calamgiu Bucur

1
2
3
4

„ „„
~:a
_,„
,g~~
3s: ::I "'<I
e„„„
„-; e":i:! ::;o

însurat
flăcău

Micloşanii şi Copăcenii
Nămăeşti

văduv

preot
diacon

Văleni

flăcău

sătean

Bădenl-Ungurenl

flăcău

sătean

Cetăţenii-din-Vale

flăcău

http://cimec.ro

77

învăţător

candidat
învăţător

candidat
candidat
învăţător

învăţător

învăţător

candidat
învăţător

subrevisor
candidat
învăţător
învăţător

învăţător

candidat
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Anul ctnd
a intrat
candidat

Pronumele

şi

....co

însurat
sau văduv

Treapta

Satul în care se află şcoala
cel alăturat care se va scrie
sub d!nsul

şi

..:

3

2

4

5

6

7

Anghelescu Mihaiu
Stancu

24
20

flăcău

preot
preot

6.IX.1844

Busuioc Ioan

19

flăcău

diacon

Conţeşti

4

3.IX.1838

Dieconescu Petre

2.1

flăcău

sătean

Mioveni

5
6
7

6.XI.1838
9.IX.1838
1.VIl.1845

Florescu Ioan
Miriţă Iordache
Chiuţă Nicolae

27
20
21

flăcău

sătean

Juguru

flăcău

diacon

Poienari

flăcău

sătean

Racoviţa-de-Sus

8

12.1.1845
1.VII.1841
1.1.1840

Niagoi Crăciun
Nica Simeon
Oprescu Niţă

20
21
22

flăcău

sătean

David eşti
Valea-Vacii

Răduleţ Ghiţă

23
24

18.IX.1838

24.IV.1843

3

flăcău

Vultureştii-de-Jos

Vultureştii-de-Sus

şi Pîrăşti

Racoviţa-de-Jos

9

10
11

12

1.VIl.1840
l.II.1843

Sandu Vasile
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ca- 41 +'
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10

flăcău

sătean

flăcău

neamuri

flăcău

sătean

şi Ungureni
Vorovenii

flăcău

sătean

Colibaşi

77
64

72
62

79
118

78

candidat

115

învăţător

84
53
103
38

101
95
84
52
101
38

subrevisor
candidat
candidat

148
46
94

148
43
95

74
50
126
45
42
168

70
45
120
40
39
160

102
95

învăţător

învăţător

candidat
învăţător

Boteni-Pămînteni

candidat
învăţător

candidat

Plasa Subdealul

1

15.VI.1841

Arsenie Sima

19

flăcău

diacon

Sgripţeşti şi
Negreşti

2
3
4

15.IX.1838
l.I.1845
l.I.1845

Andronache Ioan
Albu Petre
Dumitru Voinea

35
20
22

însurat

sătean

V răneşti

flăcău

sătean

Ciulniţa şi

sătean

Prundeni
Valea-Mare

flăcău

~

c

"t:S-r...i-

Argişelul

Băcescu

1
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învăţător
învăţător

candidat
candidat
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Anul cînd
a intrat
candidat

Flăcău,

Pronumele

şi

numele
;:!

„

z
5

Treapta

Satul ln care se află şcoala
cel ală turat care se va scrie
sub dînsul

şi

3

2

5.IX.1838

Dumitru Andreiu

4

5

6

24

însurat

preot

7
Dobreşti şi
Fureşti

6
7

5.IX.1838
4.IX.1838

8
9

24.IV.1843
2.IX.1838

10

Dinu Mihaiu
Deleanu Damian

30
29

însurat
însurat

diacon
preot

Budişteni

Gorganu şi
Cîrstieni

Golescu Gheorghe
Grigore Gheorghe

25
23

însurat
însurat

sătean

Goleşti

sătean

Văleni şi

1.X.1844

lene Stan

26

însurat

sătean

Topoloveni

11

2.IX.1838

Ioan Costache

29

flăcău

sudit

Priboieni

12
13

2.IX.1838
1.1.1845

Ioan Pătru
Costea Ghiţă

30
20

însurat

sătean

Ştefăneşti

flăcău

sătean

Călineşti şi

Ciocăneşti
şi

Goleştii-Badii
şi

Beleţi

Viţicheşti

14
15
lfj

1.I.1845
'.!4.IV.1843
?.UV.1843

Mateiu Dinu
Popescu Radu
Radu Ioan

21
19
18
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însurat
sau văduv

-

flăcău

sătean

Leordeni

flăcău

preot

Ţigăneşti

flăcău

sătean

Glîmbocelul

--8
60
22
150
179
28
84
40
52
89
40
279
35
136
169
40
126
145
95
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9

10

55
20
150
170
28
80
40
50
80
40
270
30
130
160

învăţător

candidat
subrevisor

26.IV.1839
24.IV.1843
8.V.1842
8.V.1843
12.IX.1844

Antonie Nicolae
Dumitru Stanciu
Dumitru Niţă
Ghinea Cîrstea
Gheorghe Vasile

18
20
24
24
19

flăcău

....

z

~
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c::
co

învăţător

n

tll

învăţător

>

candidat

n

învăţător

....
c::
t:t

~

tll

z

candidat

!lc::

40

învăţător

120
125
90

s:c::

învăţător

t"

candidat
candidat

tll

n

~
....

!::

preot
preot

Goleşti

flăcău

însurat

sătean

Ţiţeşti

flăcău

diacon

Coşeşti

flăcău

sătean

Valea-Popii
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Plasa Rîurile

1
2
3
4
5
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Livezeni

134
61
85
81
114

139
55
84
93
117

învăţător

!......

s

candidat
candidat
învăţător

candidat

...

!>.:>

co

-a
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clnd
a Intrat
candidat

Anul

!

z

6
7
8
9
10

Treapta

llU Vld\W

Satul ln care se află şcoala
fi cel alAturat care se va scrie
B\lb dlnsul

~

.:

1

FJAcAu,
lnsurat

Pronumele '1 numele

>

2

12.IX.1844
24.IV.1843
5.V.1841
9.IX.1838
1.V.1842

3

Grigore Nica
Iorgulescu Dumitru
Mihale Nicolae
Mateiu Năstase
Nica Ioan

7

'
20

flăcău

preot

21

flăcău

sătean

25

însurat

sudit

Negeşti

24
19

flăcău

sătean

Stil peni

flăcău

sătean

Leiceşti şi

BălileşU

4.IV.1842
5.IX.1839

Nicolae Badea
Nicolae Ilie

19
26
21
24
2-9
25
27
19
34
24
17
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74
107
77
99
68
28
70
80
33

candidat
candidat

48

candidat
învăţă.tor

sătean
cintăreţ

Piscani

flăcău

preot
diacon
preot

Petreşti

71

63

48
62
34
102
84

58
62
33
97
94
80

Tămăşeşti

flăcău

sătean

Rătivoeşti şi

flăcău

Dîrmăneşti

Româneşti
Vlădeştii-de-Sus

90

flăcău

sătean

însurat

mămular

Băjeşti

flăcău
flăcău

preot
preot

Miceşti

83

27

fl!cău

preot

Purcărenl

98

91

24
20
34
27
20

flăcău

cfntăreţ

Mărăcineni

flăcău

preot

Ins urat

sătean

Jupineşti

flăcău

sătean

Mihăeştl

flăcău

sătean

Rădeştl

63
63
75
62
80

61
64
71
62
72
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Furnicoşi
Ciumeşti

Negreni

!

"1i > ~
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9

flăcău

sătean

flăcău

o

8

flăcău

flăcău

Gineşti

13
Nicolae Vasile
24.IV.1844
Piscăneanu Ştefan
14
6.V.1842
5.IX.1838
Rădulescu Mihaiu
15
Radu Petre
16
26.IV.1843
Simbeteanu Gheorghe
17
15.IX.1838
Stoian Gheorghe
18
2.XII.1844
19
25.IV.1841
Stoian Nicolae
26.IV.1840
Stănescu Toma
20
21
1.IV.1843
Tache Stan
Tănase Nicolae
22
15.V.1839
Ursescu Badea
23
5.IX.1838
24
7.V.1842
Vasile Costea
3.V.1839
Văleanu Constandin
25
26
29.IV.1844
Vişoianu Marin
15.IV.1844
Zamfir Badea
27
I. Brezoianu, 5 ianuarie 1846".
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„.!!
.2.fl„

63
104
78
103
61
21
75
77
33
90
48

Drăghlclu

Păcioiu-de-Sus

11
12

„„

""'"

•

5

„ ::s
„::s!.„
•O
~-„i

„.a.!

învăţător

învăţător

candidat
Cil

candidat
candida~
învăţător

candidat
învăţător

candidat
candidat
subrevisor
candidat
c;;tndidat
învăţător

candidat
învăţător

candidat
candidat

:a

I

Anexe nr. 3
„lJstA de lnvlf.ltorll 11 de salariul cuvenit lor pe trimestrul ianuarie, anul 1848

Nr.
crt.

Pronumele

şi

numele

Numirea satului

„
.2
:a
e...
"'
ci
z

1

3

2

•

70

Reservq

Banii ce l se cuvine

Lei

Parale

Lei

Parale

5

8

7

8

41
54

34

-

-

Plaiul Nuc1oara

Domnescu Ioan
Gheorihe Grigore
Grumezea Nicolae
Ioan Radu
Copaie Nicolae
Nucşoreanu Ioan
Pavel Luca
Petre Molai
Popescu Stoica
State Niţă
Toma Andreiu
Tătălan Nicolae
Ulescu Ioan
Şerbănoiu Gheorghe
Vacant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

• Stăneşti
Corbşori
Pietroşani
Coteşti şi

Capu-Piscului

Berivoieşti-Pămîntenl
Nucşoara

Domneşti
Bă deşti

Godeni
Aninoasa
Beri voieşti-Ungureni
Schitu-Goleşti

Corbi
Albeşti
Slănicu

Plaiul

1
2
3
4
70

Cernat Zaharia
Grozescu Ioan
Calamgiu Bucur
Catrinu Ioan
Ibidem, dos. 2581/1849, f. 46-47.

40

44
51
58
66
38
37
54
28
44
96
36

-

20
22
30
2
24
10
14

-

32
26
30
18

-

-

36
147
51
56

36
6
30
10

-

-

-

-

-

--

-

24

-30

-

-

Dîmboviţa

Mesteacăn şi Cetăţenii-din-Deal
Rucăru

Valea-Foii şi
Dragoslavele

93
120
90
99
115
12D
148
85
83
120
64
97
215
81
55

Volneşti

http://cimec.ro

82
327
115
125

-

-

~
~

i
'li

â
~

I
...~c:

~

t"

~

[tl
~

'
j

~

....

„

.s
3

Nr.
crt.

Pronumele

şi

numele

Numirea llatului

5
6
7

8
9

10
ll
12
13
14
15

3

Măţăonu Niţă

Măţău şi Valea-Româneştilor

Moisi Nicolae
Nicolae Ioan
Ochioiu Niţă
Sfetcu Ioan
Ţolea Pavel
Ţuţuianu Bucur
Văleanu Ioan
Vintilă Ioan
Vuţă Gheorghe
Vacant

Lereşti
Micloşani şi Copăceni

Runceasa
Pucheni
Valea-Mare
Văleni
Bădeni-Ungureni
Cetăţenii-din-Vale

7

Anghelescu Mihaiu
Albu Grigore
Băcescu Stancu
Dieconescu Petre
Florescu Ioan
Chiuţă Nicolae
Constandin Niţă

8

Miriţă

2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

Iordache

Nica Simeon
Niagoi Crăciun
Sandu Vasile
Untaru Ioan
Vacant

212
ll8
106
73
99
108
219
70
75
189

Le\

Parala

Le\

Parale

s

6

7

8

90
54
47
31
32
44
48
98
63
33

36
4
28

-

-

20

34
22
20
22

30

-

-

73
41

32

Vultureştii-de-Sus şi Blrzeşti

l]JJ

Mioveni
Juguru

104

53
46
43
58
24
39
19
53
43
62

34
18
4
32
8
38
12

Bădeni-Păminteni şi Coteneşti

Plasa
1

t

70

Lăi căi

Voroveni
şi Pârăşti

9~

de-Jos

Hîrteeşti

131

54
87
44
118
97
138

Poienari
Valea-Vacii
Davi deşti
Colibaşi

Bote ni
Conţeşti

-

-

-85

-

-

-

-

2

http://cimec.ro

71

18

-

6

32
4
26
4

-

„
tll

n

:o
Ui

~

&l
>

Argtşelul

Vultureştii-de-Jos

Racoviţa-de-Sus şi

""

:!

o

2

t5

Reserva

·9

z
1

Banii ce i se cuvine

-

-

-

-

-31

38

-

-

-.

-

„o
:3

Nr.
crt.

Pronumele

şi

numele

Numirea satului

e....„
d

:z;
1

2

3

t

Banu ce i se cuvine

Lei

s

I

Reserva

Parale

Lei

Parale

6

7

a

Plasa. RiuTilOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

Antonie Nicolae
Ciubuc Niagoi

Goleşti

Drăgolescu Niţă

Mihăieşti

Dumitru Stanciu
Dumitru Niţă

Livezeni

Valea-Popii

150
109
97
84
83
108
129

Drăghiciu

114

Vlădeşti-Pămînteni

140
104
75
82
70
50
61
55
63
98
32
100
94
73

Rătivoieşti şi Găneşti

Ţiţeşti

Ghinea Cîrstea
Gheorghe Vasile
Ioan Ştefan
Mihale Nicolae
Mateiu Năstase
Nicolae Badea
Nicolae Vasile
Nicolae Ilie

Bălileşti

Piscăneanu Ştefan

Piscani

Rădulescu

Petreşti

Mihaiu
Românescu Ienache
Sîmbeteanu Gheorghe
Stoian Gheorghe
Stoian Ioan
Stănescu Toma
Tache Stan
Tănase Nicolae

Coşeşti

Stil peni
Tămăşeşti

Dîrmăneşti

Româneşti
Vlădeşti i-de-Sus
Băjeşti
Furnicoşi

Ciumeştl
Miceşti
Purcăreni
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87
48
43
28
37
47
58
51
63
48
33
38
31
22
27
24
28
43
14
45
42
32

~>

+l

20
38
26
32
14
28
2
12

32
30
36
20
20
18
30
14
8
16

-12

34

-

-

-

'tl

c::

al
t'

n

-

n

-

c::

-

-

-

-

-

-

~

t'

--

-

>
...zs:

-

(li

>
~

Cil

z
c..

tl

!lc::
t'

a:c::
Cil

n

~

fi

!:

~

~
<:11

„o

§

Nr.
crt.

Pronumele

şi

numele

Numirea satului

...e

23
24
25
26
27

2

Ursescu Badea
Vasile Costea
Văleanu Constandin
Zamfir Badea
Zidaru Gheorghe

3
Mărăcineni

Negreni
Jupineşti
Rădeşti

Leiceştl şi Păcioiu-de-Sus

~

Reserva

Ol

ci

Lei

Parale

Lei

Par ala

t

5

6

7

8

64
62
80
80
99

28
27
36

32
36

-

-

z
1

~

Banii ce 1 se cuvine

36

-

44

22

-

-

-

Plasa Subdealul

-

Andronache Ioan
Vrăneşti
106
47
28
Dumitru Andreiu
Dobreşti şi Fureşti
84
37
32
Dumitru Voinea
170
76
20
Valea-Mare
Golescu Gheorghe
35
22
Goleşti
79
lene Stanu
64
144
32
Topoloveni şi Goleştil-Badii
Ioan Costache
147
14
Priboleni şi Beleţi
328
'1
Ioan Pătru
Ştefăneşti
145
65
10
8
Costea Ghiţă
92
Călineşti şi Viticheşti
205
10
9
Cîrcivoianu Gheorghe
38
Budişteni
151
67
10
Mateiu Dinu
Leordeni
121
54
18
11
Minciloiu Nicolae
34
Văleni, Ciocăneşti
113
50
150
67
20
12
Tomescu Preda
Ţigăneşti
Radu Ioan
13
Glîmbocelu
106
47
28
14 T~nase Ioanu
Sgripţeşti şi Negreşti
14
123
55
15
Vacant
Gorganul
194
87
12
16
Vacant
Ciulniţa
85
10
38
Cîrmuirea judeţului Muscelul. Cîrmuirea în unire cu d(umnealui) profesorul clasului I, combinînd listele trimise de numărul
famlllilor supuse a plăti cite 20 parale învăţAtorilor, le-au lămurit după cum să vede în această listă, scoţind rezervă de la cele cinel
sate vacante lei doă sute şaizeci şi şapte şi parale doăsprezece pe care cîrmuirea va face cele de cuviinţă. 1848 aprllle 21.
P(entru) d(umnealui) cîrmuitor, M. Predescu. I. Brezoianu".
1
2
3
4
5
6

-

-

http://cimec.ro

-

-

-

-

-

~
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Anexa nr. 4

„IJ1tl ln care se arat& mlrimea fleclda fcoale cGmunale, cum şi din oUe camere slnt alcltuite fiecare din aceste lnclperf. Ma1cel, 16 februarie 11144 11
Mlrimea •coalei

'Ei

e

No.
tamlllllor

Numirea satului

;;;.

e alcltultA
de una sau
doul ori mal
multe camere

Şcoala

o
z
z

1

•

3

Platul
1.

Nucşoara

110

2

Corbii

210

3

Corbşorii

4

Stăneşti

5

Slănicu

80

6

Beri voeşti- Ungureni

78

7

Berivoeşti-Pămtnteni

110

8

Albeşti

cu

Pîrăşti

100

85

Platul

Daci

Llţime

tnvlţătorul

ln şcoall
sau aproape
ori mal departe
de dtnsa

llculeşte

Sttnjlnl

Palme

Stinjlnl

Palme

5

6

7

8

8

Nucşoarei

3
3
3
3
3
3
3
3

68

Lungime

camere
camere
camere
camere
camere
camere
camere
camere

~

i
'li

6

6

5

1

8

3

5

5

7

4

5

2

7

1

5

-

-

4

3

8

4

-

7

1

4

4

6

3

4

4

6

departe
aproape
departe
aproape
aproape
departe
flproape
iaproape

~

;
~

...c

I
~

Dlmbovtţet

~
1

Rucăru

295

2 camere

9

2

5

2

2

Lereştii-de-Sus

132

2 camere

8

-

4

5

3

138

2 camere

8

1

5

-

4

Valea-Mare
Valea-Foii

124

2 camere

8

-

4

4

5

Mesteacănu

6

Văleni

7
71

Rînceasa
Ibidem, dos. 1778/1844, f. 4-5

76

2 camere

5

6

2

6

214

2 camere

9

2

5

2

74

2 camere

8

1

4

2

şi 12.

departe
aproape
departe
aproape
.lntrinsa
!nlrlnsa
întrfnsa

~

'
i

!?

ig
-'I
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N

MArlmea ,coalei

'....S
:I
!:
.,.
o
:z:

Numirea satului

1

2

Şcoala

8

Micloşani

9

Lăi căi

e alcltu1ta

de una sau
două ori mal
multe camere

No.
familiilor

4

I

121

2 camere

8

83

2 camere

7

3

Lăţlma

Lungime
Stlnjlnl

CD

Dacă lnvăţătorul

\lcuieşte

in

Palme

St!njlnl

Palme

sau aproape
ori mat departe
de dlnsa

6

7

8

9

3

4

5

departe

5

4

5

departe

10

Cetăţenii-din-Vale

81

2 camere

8

2

4

l

departe

11
12

Coteneşti

53

2 camere
2 camere

7

-

4

2

aproape

8

Bădeni-Ungureni

7
3

departe

13
14
15

Bădeni-Pămînteni

Dragoslavele
Nemoeşti (Nămăeşti)

115
68

127
54
Plasa

2

4

2 camere
2 camere

7

5

4

8

l

4

2 camere

5

7

4

5
5

cameră

6

6

4

2

aproape

departe
departe
departe

1

Colibaşi

89

2

Mioveni

130

2 camere

6

7

4

4

aproape

3

Racoviţa

170

3 camere

7

-

4

4

departe

4

Conţeşti

70

l

cameră

7

4

5

aproape

â

Davide~ti

130

1

cameră

7

-

4

5

aproape

6

Voroveni

67

1

cameră

5

-

3

4

aproape

7

Vultureştii-de-Sus

120

2 camere

6

7

5

2

aproape

8

Vultureştii-de-Jos

74

2 camere

5

5

3

7

aproape

~

Hîrteşti (Hîrtieşti)

70

1

cameră

6

-

4

l

aproape

10

Lucieni

40

1

cameră

5

-

3

J

întrtnsa

11

Boteni

146

2 camere

7

4

4

6

întrînsa
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Ul

:o

Q

~n

ATgişelul

1

GO

şcoa\~

3

l'I

>

Mărimea şcoalei

:;
'3„

No.
famlllllor

Numirea satului

o;.

e alcltuit.\
de una sau
doua ort mat
multe camere

Şcoala

o
z
1

12
13

2

I Măţău

Juguru

I

Lungime

Daci lnvăţătorul
llculeşte ln şcoală

LAţlme

Sttnjlnl

Palme

StlnJlnt

Palme

sau aproape
ort mat departe
de dinsa

2

3

4

5

6

7

B

9

180
95

3 camere
1 cameră

7

5
4

5

1
1

aproape
aproape

I

I

6

I

I

4

I

I

Plasa Dealului

<

~
>
...a:z
~
t'

"El

1
2
3
4

Călineşti

135
150
50
120

cameră

6

camere
cameră

5
5
7

6

3
3
3
5

camere

6

1

3

cameră

7

6

camere

7

6

4
4

cameră

7

cameră

6

4

3

6

camere
camere

7

7

4

6

9

-

4

5

cameră

6

4

3

7

camere

5

7

3

7

cameră

6

3

6

cameră

Ştefăneşti

190
125
90
150
130

1
2
1
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1

6

4
4

3

7

departe
departe
departe
intrinsa
intrînsa
intrînsa
departe
aproape
aproape
intrinsa
departe
departe
departe
aproape
departe

16

Valea-Mare

160

1

cameră

7

7

4

6

intrînsa

17

Negreşti

135

2 camere

5

7

3

7

departe

18

Dobreştii

110

2 camere

6

6

4

1

întrinsa

Topoloveni
Goleştii-Badii

Leurdeni

5

Ciulniţa

6

Budişteni

7

Glîmbocata
Glîmbocelu

8
9

JO
11

12
13
14
15

Chiţeşti

Priboieni
Gorganu
Vrăneşti
Vălenii
Ţigăneşti

130
150
150
85
96
296

cameră
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4
7
7

-

3

3
7
7
7
7
7
7

5
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t'

r;

Ul

i
n

z

...c:
tl
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i
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-
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Mlrimee ,coalei

:3

5...

NumJrea satului

No.
famll!Jlor

o

e alcltuitl
ds una aau
doul ori mal
multe camere

Şcoala

z
1

2

3

t

Lungime

Stinjini

Daci

Llţ1me

Palme

5

•

St1n11n1

,

lnvlţltorul

llcuieşte

Palme
I

~

!n ,coall

aau aproape
ori mal departe

d.e lllnsa
9

Pia.sa Riurlle
138

1

Domneştii

2

Pietroşanii

3

Bă deşti

4

Rătivoieştii

5

Lei ceşti

6
7
8
9

Coşeşti

94

Jupineşti

70
76
70

3 camere
camere

74

3

80

Miceşti

86
80

15

Ciumeşti

94

3 camere
3 camere
3 camere
3 camere
3 camere
3 camere
3 camere
3 c1UI1ere
2 camere
2 camere
3 camere
3 camere
3 camere

16

Mărăcineni

Dirmăneşti

Petreştii

1..0

Tămăşeştii

11

Negreni
Piscani

120
90

76
67

6

6

5

4

5

6

3
3
3

6

2

4

-

5

6

3

6

8

3

3

1

5

6

3

o

departe
departe
departe
aproape
departe
departe
departe
departe
aproape

5

6

3

7

departe

5

2
1
4

3
3
4

7

5

4

-

7

3

6

6

7

3

6

6

2

3

5

6
6

6

30

2 camere

5

4

4

-

departe
departe
departe
departe
departe
întrînsa

113

3 camere

5

3

3

5

întrtnsa

Bălileşti

66

3 camere

s

-

4

aproape

19

Româneşti

64

2 camere

4

5

3

-

20

Goleşti

3 camere

5

4

3

7

departe

12
13
14

Purcăreni

17

Băjeştii

18

50

124
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5
5
5
5

2
1

aproape

~

Is

Mlrtmea tcoalel

:l

e alcltuJU
de una sau
dol ort mal
multe camere

Stlnjlni

Palme

Stlnjlnl

Palme

Daci lnvltltorul
llcue,te ln ,coală
sau aproape
ori mal departe
de dlnsa

Şcoala

"3„

Numirea satului

iiJ.

No.
familiilor

o

z
1

2

Lungime

Llţlme

3

4

5

8

7

8

9

~

I

21

Negeştii

124

3 camere

7

7

4

-

aproape

22

Vlădeşti

62

3 camere

5

-

3

1

departe

23

Aninoasa

100

3 camere

6

4

3

2

departe

24

Ţiţeşti

56

3 camere

5

4

4

-

departe

25

Livezeni

84

3 camere

5

3

3

5

departe

26

Stilpenl

90

3 camere

5

5

4

departe

n

27

Rădeşti

90

3 camere

5

4

4

-

departe

...

28

Valea-Popii

91

3 camere

5

6

3

7

aproape

29

Drăghiciu

96

3 camere

6

-

3

6

departe

30

Mihăeşti, Vlădeni

81

3 camere

5

7

3

6

aproape

I

31

Schitu-Goleşti

92

3 camere

5

4

3

6

fntrinsa

[ll

32

Capu-Piscului

100

3 camere

6

1

3

6

departe

33

Godeni

88

2 camere

5

-

3

4

aproape

34

Polen ari

83

3 camere

4

7

30

n-are

-

-

departe

-

-

Furnlcoşi
35
I. Brezoiaou"
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-

departe

~
~

~
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~
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i

~
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SP. CRISTOCEA

CONTRIBUTION A LA CONNALSSANCE DE L'ENSEIGNEMENT
VILLAGEOIS DANS LE DEPARTEMENT DE MUSCEL
ENTHE 1838 ET 1848
Resume
Dans la premiere partie de cette etude, apres avoir presente Ies circonstances dans lesquelles on a ouvert Ies ecoles de village dans le departement
Muscel, l'auteur s'occupe des candidats qui desirent devenir maîtres et maîtr-es
d'ecole. On montre le recrutement qui doit avoie lieu et Ia preparation des candidats, leurs droits, Ies difficultes, Ies besoins qu'ils ont eu a endurer et Ies oscillations de tout ceci.
La deuxieme partie de cette etude est consacree ă. l'etablissement des ecoles,
faisant mention par qui elles ont ete construites, de quel materiei, Ies cas
d'incendie, ainsi que la vente de quelques d'entre elles.
Cette etude est completee par 3 annexes ou on trouve la liste des candidats
et des maître d'ecole de Muscel a partir de 1843, 1846, 1848 et encore par u.ne
autre annexe qui comprend une liste de l'an 1844 representant Ies dimensions et
Ie nombre des chambres affectees aux ecoles du departement Muscel.
Muzeul
Primită
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judeţean Argeş în redacţie la 21
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mai 1977

INVAŢAMINTUL SATESC IN

JUDEŢUL ARGEŞ

(1848-1864)

I CONSTANTIN I. DUMITRESCU I
de către regide către for- .
ţele străine, invadatoare, fiind redeschise a:bia în toamna anului 1857 1.
Au fost însă sate care fără să aibă aprobarea o:f)icială, au ţinut
şcoli cu cheltuielile lor şi în această perioadă. Dintre acestea, amintim
satul Muşăteşti. La 13 noiembrie 1858, locuitorii satuJui, dind o recomandare lui C. Popescu, arătau că funcţionează ca învăţător „fără întrerupere" de la prima miinţare pînă astăzi, „mai cu seamă ţinIDd ş.coala
fără leafă şi în intervalul cît au stat suspendate şcoalele comunale" :i.
In toamna anului 1854 Eforia şcoalelor a făcut demersuri pe lîngă
~rtamentul din Lăuntru şi domnitor pentru redeschiderea şcolilor 3 .
Se prevedea ca şcolile să funcţioneze numai în sat.ele cu peste
100 de familii. Comitetului de inspec~e i s-a cerut să trimită listele
cu satele „fruntaşe", specificîndu-se populaţia fiecăruia, arătîndu-se unde
urmează a se înfiinţa şcoala. Din răspunsul trimis rezultă că, în anul
1855, satele judeţului ATgeş se împărţeau astfel t, : 108 sate aveau peste
100 familii, 93 sate aveau între 50-100 familii, şi 29 sate aveau sub
50 :familii, în total erau 240 sate.
In anul 1857 se pune clin nou problema redeschiderii şcolilor săteşti.
CarlmacanU!l Alex. D. Ghica, prin ia:fisul nr. 12/11 ianuarie 1857, a hotărît
redesohiderea şcolilor 5, In temeiul acestui ordin, Eforia a decis ca şco
lile să fie reîniiinţate începînd de la satele mai mar:i şi treptat şi la cele
mici. De la candidaţi se cerea, la numire, numai „a şti să citească şi să
scrie, catehismul şi cele patru lucrări de artimettcă" 6 . La 18 februairie
1857, s-a hotărît să se înfijnţeze, în toată Ţara Românească, 2 OOO şcoli.
Leafa învăţătorilor s-a fixat la 300 lei pe an. In urma publicaţiilor făcute
de către Eforie, nu s-au găsit doritori să dea examen pentru ocuparea
iposturilor de învăţători. De aceea, s-a decis să se înfiinţeze numai
mul

Şcolile comunale au fost închise la 1 noiembrie 1848,
reacţionar adus la putere, după înăbuşirea revoluţiei,

1
Vezi : Dumitrescu, I. C., lnvăţămîntul sătesc în judeţul Argeş (1838-1848),
în „Studii şi comunicări", Muzeul Piteşti, 1972.
2
Arhivele statului Bucureşti, M.I.P., 2749/1859, f. 223.
3 Arhivele statului, Bucureşti, Vornicia din Lăuntru, 3769/1854, f. 23.
" Ibidem, f. 418.
5 Urechia, V.A., Scoalele săteşti în România. Istoricul lOT de la 1830-1867,
Bucureşti, 1865, p. 91.
0
Ibidem.
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1 200 şcoli, ll'lărindu-se salariul învăţătorilor la 600 lei pe an 7. S-au
trimis porunci către cîrrmtiri cerindu-le să pregătească toate condiţiile
în vederea reinfimţării Ş(X>lilor. La 19 februarie 1857, Administraţia
judeţului Argeş înainta Eforiei un tabel în care se arăta : Ş(X>lile ce
urmează a se deschide, satele „înclinate", starea clădirilor şcolare eb.:. 8 .
Situaţia de pe plăşi este redată de tabelul de mai jos :
Cite

Piua
sau plaiul

şcoli

urmeazl
a so
deschide

Sate
Inc lina te

Clldirt

şcolare

bune

ClldJrl
,colare
care au
nevoie
de reparaw
capitale

Cito
clldJrt
.,colare
lipsesc

Olt
Topolog

2.4

7

3

16

30

5

7

Loviştea

22

10

21
1

21

2

11

13

4

19

11

Argeş

28

5
2

-

Piteşti

31

9

1

Găleşeşti

22

9

3

15

4

Cotmeana

21

8

4

11

6

178

50

44

102

Total

ObservaţU

32

Rezultă că autorităţile s-.au orientat a reînfiinţa şcoli, cu mici
excepţii, în satele ÎIIl care ele au funcţionat şi înainte de 1848.
Baza materială, în vederea redeschiderii şcolilor, lăsa de dorit.
Deşi înainte de revoluţie se construiseră, după posibilităţile satelor, loca-

luri pentru toate cele 184

şcoli,

acum numai 44 mai erau bune de între-

buinţat.

In vederea redeschiderii şcolilor, V. Urzescu, învăţătorul S11.1perio.r
al şcolii primare din Piteşti, .a recrutat candidaţi cu care, toată vara
anului 1857, a făcut cursuri. Candidaţii au fost examinaţi la citire,
scriere, catehism şi cele patru lucrări aritmetice, fiind declaraţi reuşiţi
un număr de 91. In noiembrie au mai fost e}(ami.naţi 41, iar în deoernbr,ie încă 10, toţi fiind declaraţi reuşiţi şi triinişi în satele lor pentru a
deschide şcolile. Deci, în toamna anului 1857, au pornit de pe băncile
şcolii spre satele judeţului Argeş 142 învăţători. Repartizarea lor pe plăşi
a fost : Olt - 22, Topolog - 20,Loviştea - 20, Argeş - 19, Piteşti 21, Găleşeşti - 19, Cotmeana - 21. Dintre aceştia, 14 erau foşti învă
ţători, 16 erau absolvenţi ai seminarului, iar 112 erau tineri, nou încadraţi în învăţămînt 9. Revizorul şi subrevizori1 partic~pau şi ei 1a cuxsurile de pregătire.
Candidaţii mai bine pregătiţi primeau numirea de învăţător. In
octombrie 1857 s-a dat titlul de învăţător la 52 candidaţi. Şi după obţi
nerea acestui titlu ei urmau cursurile de pregătire.
Prin adresa 55/6 mai 1861, Eforia anunţă pe V. Urzescu că oei
care au titlul de învăţător nu mai sînt obligaţi a urma cursurile de 1a
şcoala normală în fiecare vară, ci numai „cinicl se va dovedi că respec7

8
9

Ibidem, p. 93.

Arhivele statului,

Ibidem, f. 43-80 ;

Bucureşti, Vornicia dtn Lăuntru, 3769/1854, f. 114-162.

:us.
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şi atunci numai în vacanţa oea mare", cînd vor face, in spelucrări de agricultură şi agrimensură. El protestează deoarece învă
ţătorii numiţi pînă acum la şcolile săteşti din judeţul Argeş nu li s-a
cerut „decît abia învăţăturile el.asei a II-a". Deşi cursurile s-au organi:zat
din vara anului 1857, totuşi, din cauza lipslll'ilor de la ele, s-a înaintat
„foarte încet" la învăţătlll'ă şi materiile clasei a II-a nu au fost terminate, alţii nu le-au făcut de loc. Cere ca şi învăţătorii „definitivi" să
urmeze în continuare, cursurile şcolii normale pentru a absolvi clasa
a III-a 10.

tivul a uitat

cial,

Rezultă, de aici, nivelul scăzut al pregătirii profesionale a marii
majorităţii a învăţătorilor, care va influenţa în mod negativ activitatea
lor de la clasă şi rezultatele muncii de instruire.
Situaţia materială a majorităţii învăţătorilor era grea. Pentru
munca depusă, ei primeau cîte doi lei de fiecare familie, fiind mari diferenţe între salarizarea lor ca urmare a mărimii satelor, fapt ce a determinat multe nemulţumiri în rîndul dăscălimii argeşene. Astfel, în tnmestrul I al anului 1858, cei 120 candidaţi şi învăţători au primit urmă
torul salariu: 54 învăţători au primit cîte 75 lei, 36 cite 37,20 lei, 30
cite 25 lei 11 • Duipă 1860, toţi vor primi cite 50 lei pe lună.
Dar nici aceste drepturi, destul de modeste, nu le primeau la timp,
provocînd alte greutăţi materiale învăţătorilor. La 3 mai 1858, V. Urzescu
informa Eforia că „toţi învăţătorii strigă şi reclamă că dacă nu li se dă
lefile lor acum", îşi dau demisia 12• Aceeaşi situaţie este relatată şi la
10 septembrie 1862 de către prefootu11 judeţului. 13.
La cele de mai sus, s-au mai adăugat şi alte greutăţi pe care învă
ţătorii le-au întîm.pinat din partea unor autorităţi locale, care urau
şcolile, din partea unor proprietari, dar mai ales a arendaşilor, care continuau a-i socoti clăcaşi, cerindu-le zile de clacă 1t..
Greutăţile de mai sus au creat o mare fluctuaţie de cadre. Astfel,
dintre oei 142 tineri încadraţi în învăţămînt în toamna anului 1857,
numai 32, adică 220;0, mai erau în învăţămînt peste şapte ani, în anul
şcolar 1863-1864 1s.
Unii învăţători, după cum am mai arătat, pentru a putea să-şi
întreţină familiile, îndeplineau şi alte funcţii. Cînd li se interzicea
acest lucru, demisionau 16•
In octombrie 1857, s-a trimis Eforiei un tabel cu satele în care
urmau a se redeschide şcolile, specificindu-se că cele care au mai puţin
de 100 de familii „s-au înclinat cu altele", afară numai de acelea „care
nu s-au putut", fiind prea depărtate şi răzleţe 17 • La începutul lunii
decembrie 1857, în judeţul Argeş funcţionau deja 142 şcoli, urmînd a
se mai reînfiinţa încă 55 18 , după cum rezultă din tabelul de mai jos.
Neputîndu-se înfiinţa şcoli în toate satele, s-a hotărît unirrea a
două-trei sate, mai mici şi mai apropiate, pentru a întreţine o ş.coală.

Ibidem, 280/1860, f. 257.
Ibidem, 3135/1858, f. 6 şi urm.
12 Ibidem, f. 72/111.
.1:1 Ibidem, 738/1862, f. 320.
H Ibidem, 2749/1859, f. 215.
1s Ibidem, 757/1864, f. 8 şi urm.
10 Ibidem, 2749/1859, f. 234, 280/1860, f. 44
704/1863, f. 4 ; 460/1864, f. 18.
11 Ibidem, 3898/1857, f. 1 şi urm.
ie Ibidem.
10

11
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Plasa
sau plaiul

I

Şcoli

infllntate

I

Şcoli

ce urmează
a se lnflln ta

Olt

22

7

To polog

20

12

Loviştea

20

7

Argeş

19

8

Piteşti

21

13

Găleşeşti

19

3

Cotmeana

21

5

142

55

Total

I

Observatu

Această măsură, în unele cazuri, s-a aplicat în mod arbitrar, generînd
plîngeTi din partea satelor respective, care au cerut să a~bă şcoli proprii 19.
In anul şcolar 1858/1859, numărul şcolilor a scăzut la 120, ca
urmare a hotărîrii Eforiei de a spori salariul învăţătorilor la 600 lei
pe alI'l, dar, neawnd fonduri suplimentare, a redus numărul şoolilor la
120 pentru fiecare judeţ. Aceasta a fost o măsură arbitrară, care nu a
ţinut cont, cel puţin, de mărimea judeţelor 20 • Din cauza acestei hotă'l1ri,
28 şcoli, care funcţionaseră în 1857/1858, au fost încruse .
.Măsura a provocat multe nemulţumll"i din partea satelor şi chiar
.a autorităţilor looale. La 12 aprilie 1858, auzind de această măsură, comitetul şcolar de inspecţie din judeţul Argeş a protestat 21 .
Unele sate, printre care amintim Bumbueşti, T.iteşti, Boişoara,
Găujani, au adresat caimacanului memorii, înfierînd măsura luată de
Eforie, arătînd că este nedrept „ca noi să dătm acei cite doi ~ei şi şcoli
şi candid.aţi să nu avem" 22. Satele Lunca Corbului, Urşi, Budeasa Miare
şi Mică au des'Chi:s şcoli pe seama lor, învoindu-se prin contract cu foştii
învăţători „a învăţa copiii pe timpul iernii" 2:1.
Pentru anul şcolar 1859/1860, hotărîrea a fost abrogată, satele care
aveau de la 50 familii în sus puteau înfiinţa şcoală proprie. Ca urmare,
la 8 martie 1860, îin judeţ funcţionau 201 şcoli, fiind repartizate pe plăşi
astfel : 29 şcoli în plasa Olt, 30 în Topdlog, 29 în plaiul Lovişte.a, 28 în
plasa Argeş, 34 în Piteşti, 24 în Găleşeşti, 27 în Cotmeana. După statistica întocmită de I. Maiorescu, numălrul şcolilor era de 199 2".
Evoluţia procesului de învăţăimînt ia fost înrlurită de condi.ţi.Ue i:storice .ale epocii respective, de gradul de deZJVoltare a modului de producţie, de gradul de cultură al satelor, de baza materială a şcolilor-,
gradul de pregătire profesională, metodică, morală a cadrelor didaict.ice
respective.
Cea mai mare parte a învăţătorilor a muncit cu conştiinciozitate
pentru a face din şcoala lor- o instituţie îndrăgită doe săteni, plină de
copii, care să contribuie la realizarea menilri:i. pentru care a fost creată 25 •

2749/1859, f. 3, 68-69.
f. 81 ; a se vedea anexa.
f. 98, 371.
f. 196.
f. 334.
„Instrucţiunea publică", iulie 1860, p. 206.
Arhivele statului Bucureşti, M.I.P., 2749/1859, f. 97

Ibidem,
Ibidem,
ii Ibidem,
n Ibidem,
z1 Ibidem,
J!I

~~ 1

21o
'.!.";
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In anul şcolar 1859-18.60 au f01St evidenţiaţi 31 de învăţători pentru
actiivitate.a exemplară şi rezultatele obţinute la Clasă 26 .
Procesul de învăţămînt, în afară de baza materială precară şi alte
cauze arătate mai sus, a suferit şi din liJpsa manualelor şcolare. Dacă
procmarea lor era o problemă pentru ş.coala din Piteşti, cu atît mai mult
pentru cele săteşti 27 . La 8 martie 1860, Samoilă Ostăsescu, revizorul
-şcolar, raporta Eforiei că „toate şcol.Ue, în genere, din acest district sînt
în mare lipsă de cărţi didactice" 28.
Dinamica învăţămîntului în aceşti ani este înJfăţişată, în linii mari,
în tabelul de mai jos.
Evoluţia numărului şcolilor si&eştl şi

a elevilor in
intre anii 1848-186«
Anli

Nr.

Numele

crt.

plăsll

1847/48

1857/8

1858/9

judeţul Argeş

şcolari

1859/60

1860/1

186213

1863/4

~11 ~11 ~11 ~11 ~11 ~11 ~11

1

Olt

-

25

-

23

588

17

29 1039

29

-

2

To polog

-

31

-

21

513

17

30

736

30

-

26

691

25

3

Loviştea

23

-

21

476

17

29

610

26

-

26

701

25

27 1067

26

4

Argeş

26

-

20

554

17

28

826

26

-

27

580

23

5

Piteşti

34

-

23

596

18

34

833

30

-

32

920

31

6

Găleşeşti

25

-

19

454

17

24

446

20

-

21

633

21

7

Cotmeana

2

-

21

475

17

27

~39

23

-

24

703

25

--1------1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Total

4834 185

-

148 3656 120 5828 201 4831 184

-

183 5295 176

Cifrele trebuiesc luate în consideraţie, însă cu multă prudenţă, pentru
unele ş.coli, deşi în rapoartele oficiale 29 erau trecute că au funcţionat,
în realitate, în majoritatea timpului, au fost închise 30.
Datele arată că numărul şcolilor săteşti în aceşti 7 ani( 1857-1864)
a crescut şi a scăzut, ca unnare a cauzelor arătate mai sus. De reţinut
că numărul şcolilor la sf,fil'şitul acestei perioade era de 176, mai mic cu
8 faţă de numărul şcolilor existente în 1848.
Dacă din acest rpunct de vedere nu putem vorbi de un progres real,
decit într-un an, faţă de situaţia din 1848, totuşi, analizînd procesul de
învăţămînt prin pri:sma aLtor indicatori, se poate observa o îmbunătăţire.
Astfel, numărul mediu al elevilor ce reveneau pentru fiecare şcoală, pe
plăşi şi, in genere, pe judeţ, este muilt mai mare, chiar dublu, faţă de
perioada anterioară revoluţiei. Primul loc a revenit, în toţi anH analizaţi,
plăşii Olt, iar pe ultimul loc s--a situat plasa Cotmeana.
Date superioare perioadei 1838-1848 sînt şi în ceea ce priveşte
raportarea numărului de elevi la cel al familiilor, atît în cadrul dinamicii fiecărei plăşi, cît şi pe ansamblu. Pe primele locuri s-au situat
că

26

Ibidem, 280/1860, f. 209.
Ibidem, f. 478.
28 Ibidem, f. 54.
29 Cînd am găsit date contradictorii ce se refereau la acelaşi fenomen am
folosit întotdeauna cifrele cele mai mari.
:JO Arhivele statului Bucureşti, M.I.P., 2749/1859, f. 272 ; 280/1860, f. 44 şi urm.
21
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plăşile Olt şi Loviştea, iar · pe ultimele locuri plăşile Găleşeşti şi
Cotmeana.
Tabelul de mai jos este edificator în acest sens, confirmînd concluziile .trase 31 •
An l i

1860/1881

1858/1859

Plase sau plaiul

Nr. elevi
rn medie
ce revenea pe
şcoală

Olt
Topolog
Loviştea
Argeş
Piteşti

Găleşeşti

Cotmeana
Media pe

judeţ

un elev
revenea
la atltee
familii

34

6

30
29
32

6
5,5
6

33
26
27

7
8
7

30

65

şcolari

Nr. elevi
in medie
ce revenea pe
şcoală

39
24
23
31
27
22

un elev
revenea
le atitee
familii

1863/1864

Nr. elevi
în medie
ce revenea pe
ŞCOaJă

Un elev
revenea
la aUtea
familii

3,5
4,5

41

3,5

27

4,5

4,3
3,6

28

3,6

25

5,5

2!>

4,5

30

14

5
8
8,5

28

6
4,5

26

4

3()

4,5

Controlul şi îndrumarea şcolilor erau asigurate de revizorul şcolar
subrevizorii de plăşi. In această perioadă, 1857-1864, funcţia de revizor al şcolilor săteşti a fost îndeplinită de către Samoilă Ostăsescu, fost
învăţător al şcolii din Curtea de Argeş. El a dat dovadă de conştiincio
zitate în această muncă, însă nu a putut să controleze şi să îndrume
îndeaproape toate şcolile pentru că un singtlr om era peste putinţă a
putea săvîrşi „reviziunea în termenul prescris de trei luni, la 200 de
şcoli şi într-un district aşa de întins" cUIJl este ATgeşul 32. Dar chiar o
inspecţie la trei luni era foarte puţin, „cînd ar trebui să se revizuiască
pe fiecare lună" 33• De aceea V. Urzescu a cerut să se îmbunătăţească
sistemul de îndrumare şi control al şcolilor săteşti.
Ef-oria a propus oa, în locul revizorilorr de jU!deţ.e pentru ş.colile
comunale, să fie numiţi cite un inspector care să fie în acelaşi timp şi
institutor al Îll1văţătorilor, lWnd această sarcină de la institutorul superior al şcolii normale. Propunerea a fost adoptată de Adunarea Legislativă a Ţării Româneşti. Pe 20 noiembrie 1860, în cancelairia Eforiei, s-a
ţinut concurs pentru ocuparea acestor posturi. In urma conCUTSului, a
fost nuroit ca ins.pecto;r al şcolilor săteşti şi institutor al candidaţilor de
învăţători din judeţul Argeş tot Samoilă Ostăse5cu, aviîirul un salariu
de 300 lei şi diurnă de 200 lei, în total 500 lei pe lună 3".
In activitatea sa, revizorul era ajutat de subrevizori de plăşi. Dăn
anul 1857, s-a revenit la vechea prevedere, fiind numit dte un revizor
pentru fiecare plasă. Cunoaştem numai revizori numiţi în anul 1860. Pe
29 octombrie 1860 s-a ţinut la şcoala normală din Piteşti un concuTS
pentru ocuparea oelor 7 posturi de suibrevizori. S-au înscris la concurs
13 candidaţi. ConcursuI a constat din : scriere, tlectură, catehism, aritşi

Pentru comparaţii cu perioada 1838-1848, a se vedea Dumitrescu, I. C. op. cit.
Arhivele statului Bucureşti, M.l.P., 280/1860, f. 53.
Ibidem.
~ Ibidem, 327/1860, f. 2, 66.
31
32
33
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metică, gramatică şi geografie. Cei şapte SJUbrevizori :reuşi'\Ji la concurs, au
fost : 1) Ştefan Ştefănescu - la plasa Topolog ; 2) Găiteanu - Piteşti ;
3) Barbu Pretorian - Argeş ; 4) C. Duca-Găleşeşti ; 5) Gh. Grigore Cotmeana ; 6) N. Popescu - Loviştea ; 7) Ştefan Matei - Olt 35.
Subrevizorii trebuiau să inspecteze lunax fiecare şooală şi să rarporte?.e revizorului sau institutorului superior, iar vara participau, împreună
cu învăţătorii, la cursurile organizate la şcoala din Piteşti.
In luna aprilie, în toate şcolile se ţineau examene de sfîrşit de an.
La 27 aprilie 1858, învăţătorul din satul Cepari, plasa Topolog, relata
următoarele în legătură cu desfăşurarea examenului şi a festivităţii de
închidere a anului şcolar : după ieşirea de la biserică - era duminica - ,
toţi au mers la şcoală, care era împodobită cu flori şi ramuri verzi ; s-au
rostit rugăciuni de către elevi, pe umiă unii şcolari începători au citit
la tabelele de silabisism, au citit pe dinafară tabelele din manualul de
rugăciuni ; !la aritmetică au fost ascultaţi din adun.are şi scădere cu
numere întregi ; s-au examinat şi la scrierea caligrafică a literelor latine
- deci, în anul şcolar 1857/58, în unele şcoli s-a trecut la folosirea alfabetului latin. Scriitorul satului, fost candidat de înrvăţător, a rostit o
frumoasă cuvintare 36.
Pe această treaptă de progres s-au aflat şcolile din satelle judeţului
Argeş în preajma aplicăTiii. prevederilor Legii instrucţiunii publice din
25 noiembrie 1865.
Cu toate greutăţile inerente, în pofida vicisitudinilor timpului,
învăţămîntul în judeţul Argeş s-a dezvoltat continuu. Un mare merit
l-au avut, în acest sens, cadrele didactice care, în marea lor majoritate,
au muncit cu el.an şi chiar cu eroism pentru progresul şcolilor.
Argeşul a ocupat, în privinţa instrucţiunii primare, în toată perioada
de care ne-am ocupat, un loc fruntaş 37.
Miile de elevi care au urmat şcolile primare au contribuit la creş
terea ,gradului de cultuTă a satelor argeşene şi a ştiutorilor de carte,
fenomen cu implicaţii pozitive în dezvoltarea pe mai departe a societăţii româneşti.

Ţărănimea argeşană a acordat o deosebită atenţie şcolilor, s-a preocupat de bunul mers al învăţămîntului, a stimat şi iubit dascălii muncitori. Dacă şi din partea claselor exploatatoare s-ar fi manif~tat aceea.şi
preocupare, progresul instrucţiei publice air fi fost mult mai evident,
numărul celor şcolarizaţi mult mai mare, iar consecinţele pozitive
ale arestui fenomen mult mai evEen.te.

L'ENSEIGNEMENT RURAL DANS LE DEPARTAMENT
D'ARGEŞ (1848-1864)
Resume
En employant des donnes innedites pour la plupart, l'auteur presente l'evolution de l'enseignement rural du departement d'Argeş, commeni;:ait avec la
revolution de 1848 jusqu'ii la reforme de l'enseignement faite pendant Al. I. Cuza,
en 1865.
35
:ie

Ibidem, 280/1860, f. 156.
Ibidem, 2749, f. 117.

a1 Anuarul general al instrucţiunii publice din Rom4nia
1863/1864, Bucureşti, 1866, p. 49, 120, 174.
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Le gouvernement instaure apres la repression de la revolution a fait
suspendre le 1 novembre 1848, Ies cours dans Ies ecoles rurales pendant 9 ans ;.
Ies cours ont ete repris pendant le gouvernement de Alex. D. Ghica, en 1851.
Dans l'article ci present, l'auteur passe en revue le progres quantitatif et
qualitatif enregistre ce temps dans Ies ecoles rurales et la dinamique de
l'eseignement. Malgre Ies difficultes surgies surtout de la part des classes
exploiteuses. L'enseignement a conuu un developpement ascendent, a la suite du
travail plein d'abnegation de la grande majorite des instituteurs.
Les paysans d' Argeş, quoi analphabetes dans la plupart, ont compris le
role et l'importance de l'ecole dans l'instruction de leur enfant et ont contribue
eux aussi au developpement des ecoles.
A la fin de l'article, l'auteur met en relief l'importance sociale du developpment de l'enseignement rural dans le departament d' Argeş.
Facultatea de învăţămînt pedagogic Piteşti
în redacţie la 21 mai 1977

Primită
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Pentru o mai ibună înţelegere a istoriei Piteştilor anului 1848, a
radicalismului care a caracte:rti.zat pe orăşeni tot timpul revoluţiei, c.rerlem
că nu este surfioient să ne mărginim la anailiza racilelor 1SOCiale. Este
necesar, deci, să ţinem seama şi de cauz.e naturale, referindu-ne în special la calamităţi, care au avut urmări sociale, mărind mizeria şi inechitatea socială, contribuind astfel diirect la creşterea nemulţumirilor
poporului.
De aceea, vom prezenta incendiul de la Piteşti din noaptea de 18/19
august 1848, haz.indu-ne pe unele documente inedite aflate la Arhivele
statului Piteşti şi Ja biserica din satul Băjeşti, comuna Bălileşti, precum
şi pe informaţii culese din presă şi scrisori ale vremii.
La 23 august 1848, Samuil, administratorul Episcopiei de Argeş,
informează Mitropolia, Ministerul Instrucţiei Publice şi Oredinţ.ei, precum şi Episcopia Argeşului (pe „Ierodeiu chivernisitorul celui din Bucureşti metoh al acestei sfinte episcopii") că la 18/19 august a izbucnit „un
foc prăpăditor în mijlocul oraşului Piteştilor, care în trei ceasuri au
mistuit tot tîrgul, trei biserici, oîteva m.aha.lalle şi o mulţime de oase
între care s-au ars şi metohul epi:scopiei, Corusistoria cu canţelaria şi ou
tot oe s-a aflat într-însul" 1. Violenţa incendiului, favo:rti.zată de un
vint puternic, lipsa unor mijloace eficace de 1prevenire şi combatere a
lui au făcut imposibilă orice inteIWenţie a oamenilor pentru „a da lumii
vreun aijutor".
Aoeastă încercare grea prin care a trecut oraşul Piteşti era precedată aşa cum o înfăţişează mitropolitului Neofit, administratorul
Samuil, - „cu smerenie şi cu lăcrămi nemîngîiate" - de „potoapele cele
priJinăvăratice", „mortalitatea vitelor", de „ivirea stricătoarelor lăculSte",
de „biciul holerei, care încă bîntuie pe aici, şi de „o secetă de 3 luni
care a uscat pămîntul" 2.
Un molitvenic editat către sfirşitul secolului al XVIII-lea sau începutul veacului trecut (Hpseşte o mare parte din el, .inclusiv foaia de
titlu - de aoeea n-am putut-o data precis) ce se află în biserica din
Băjeşti păstrează două însemnări chirilice care ne completează şi ne întă
resc informaţiile privitoare la două din calamităţile abătute asupra oraş.ului Piteşti. Prima se referă la foc : „1848 august 19 au a:rn tîrgul
1
2

Arh. St. Fii. Argeş, fond Episcopia Argeşului, dos. 74/1848, fila 1.
Ibidem, fila 1.
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Piteştilor", iar a doua la holera care bîntuia în acel an în întreg ţinu
tul: „1848 mai - lncă s-au început holera". Documentele inedite la
care ne-am ·referit mai sus, cit şi celelalte nu se preocupă de stabilirea
cauzei focului. Nici opinia publică, nici guvernul (Locotenenţa domnească)
nu s-au interesat de acest lucru, de aceea nici noi nu vom căuta să răs
pundem la această întrebare, pentru că deocamdată am face-o doar
ipotetic.
Ceea ce este important şi vrem să subliniem în mod deosebit este
sprijinul pe care guvernul, presa revoluţionară şi opinia publică din
întreaga ţară l-au dat piteştenilor . lnăbuşirea revoluţiei bw-ghezodemocratice din Ţara Românească ca urmare, în pri.Inul rînd, a intervenţiei brutale a trupelor turceşti şi ruseşti, a făcut imposibilă organizarea în continuare a strîngerii ajutoarelor pentru oraşul ce fusese transformat în cenuşă.
La 23 august 1848, ziarul „Popolul Suveran" anunţa : o fatală
calamitate au cufundat în doliiul ruinelor una din cele mai vechi capitale
ale României, Piteşti" 3•
In continuare ziarul publica scrisoarea lui C. B. Bălcescu (fratele
mai ma.re al lui Nicolae Băloescu), din 20 august care arăta : „Cea mai
mare şi importantă parte a cetăţii Piteşti se făou prada focului în ISeal"a
de 18 spre 19 ale carentei. Nenorocirea ce lovi pe bunii cetăţeni piteş
teni îmi impune daroria să le fiu întrajutor cu ceea ce mijloacele m.ele
mă iartă în momentele de acum. Primeşte, dar, domnule redactol"', a
deschide în coloanele jurnalului dumitale o subscripţie în favoru.I celor
atinşi de sus arătata nenorocire, şi ibinevoieşte a mă înscrie şi pe Tll.ine
cu suma de 300 lei" 4•
„Redacţia se grăbeşte a comU1I1ica aceasta şi cheamă pe fiecare
român a contribui ca să uşureze nenorocirea fraţilor noştri piteşteni" s,
şi publică lista cu alte 29 persoane care au subscris, precizînd că P. 'reulescu, unul din redactori, se ocupă cu strîngerea banilor. Dăm mai jos
lista celor care au subscris cu precizarea în .paranteză a sumei în lei :
C. B. Bălcescu (300), P. Teulescu (200), P. Poenaru (100), C. Roată (32.20),
I. Snagoveanu (65), D. A. Orăscu (32), Dimitrie Creţulescu (96), Dimitrie
Bolintineanu (96), C. Mateescu (65), Scairlat D. FălcoianU (32), C. N. ltîmniceanu (23), Radu Golescu (32,20), Ion Magheru (32), V. Aricesou (32),
(32), Solacolu (65), Aristid Gavala (33), Maior Teologu (64), soldatul S.tratinescu (9,92 - salariul pe o lună), N. Daniilopolul (65), I. C. Brătianu
(300), Cezar Boliac (300), G. N. Creţeanu (32), N. Andronescu (32,20),
G. I. Vernescu (32,20), V. Boerescu (65), Ştefan Lespezeainu (25,20), Mihail
Popazolu (23), C. Românescu (32,20), Paleologu (23) şi G. Ioanidi (25 ,20).
Din cei 30 enumeraţi mai sus numai 5 plătiseră suma, ceilalţi se angajaseră abia şi urmau s-o plătească îndată ce vor putea procura banii. Doar
P. Teulescu, Ion Magheru, Solacolu, N. Andronescu şi C. Românescu au
putut achita StUma la 23 august 1848" 6.
La 23 august „Popolul Suveran" anunţa că a mai primit 33 de lei
de la „o damă română şi 6 lei şi 36 parale (3 sfanţihi)" mica economie
a unei copile de 11 ani „ce era destinată" pentru nenorociţii cetăţeni ai
oraşului Piteşti" 7. De reţinut pe lingă efortul financiar ce-l făceau cele
3
4
6
8

7

Popolul Suveran, anul I Bucureşti, nr. 21, august 23, 1848, p. 81.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, nr. 23, august 30, 1848, p. 92.
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două anonime şi fina lor discreţie. O dovadă în plus că era un sprijin
sincer ce nu urmărea decît ajutorarea celor loviţi de incendiu.
La apelul lansat de „Popolul Suveran" răspund şi ofiţerii Regimentului I în frunte cu colonelul Pleşoianu, care trimit 1168 lei şi 20 parale
după cum urmează: „colonelul Nic. Pleşoianu (150), maior Grigore Mar,..
ghiloman (100), maior Boteanu (31,20), căpitanii : Scarlat Lăzăreanu,
Gheorghe Zalic şi Constantin Lahovari cîte 63 lei, locotenenţii : Al Cuţa
rida, I. Munteanu 1-iu, Petrache Moscu, P. Caramzolu, AL Hristofi,
Al. Pojoreanu, E. Sămăşeanu şi Al. Gărdescu 3 cîte 40 lei şi sublocotenenţii : D. Topliceanu, C. Mateescu, Iliodor Munteanu, Iliodor Brătianu,
Inacu Pitaru, Ene C. Racoviţă, C. Zătreanu, C. Andreescu cite 31 lei şi
21 parale, iar State doctor Vilag 63 lei" 8 •
In 11 septembrie cînd se primesc aceşti bani, pe adresa redacţiei
sosiseră numai 1996 lei şi 36 parale după cum urmează :

lei

parale

1 168
20 de la ofiţerii Regim. I
545
16 strînşi pînă la 30 august
100
~de la D. I. Poenaru
25
20 de la I. Branovici
157
36 de la Radu Roseti
De aceea redacţia ziarului invită la această dată ·pe cei ce au subscris „în lista ce am publicat cu nr. 21 Oa 23 august 1848 - n.n.), să binevoiască a trimite la redacţie banii ce au făgăduit, ca să poată şi redacţia
face cu dînşii întrebuinţarea pent:n.l care au făcut apel la generozitatea
cetăţenilor români" 9.
Mai mulţi funcţionari ai Ministerului de Finanţe al Ţării Româneşti cer, 1a : 8 septembrie 1848 ministerului, ca cei 100 de galbeni pe
care Costachie Belu i-a lăsat în Casa Satului după vînzarea unor familii
de ţigani, la dispoziţia „amploiaţiloc a-i întrebuinţa cum vor cunoaşte mai
folositor" - „să dea în ajutorul celor nenorociţi din focul întimplat la
oraşul Piteşti" 10.
Locot·enenţa domnească a trimis pe unul din membrii ei la Piteşti
- I. Eliade Rădulescu „pentru mingîierea nenorociţilor arşi de foc", cum
scria gen&alul Magheru, colonelului Pleşoianu la 25 august 1848 11 , după
ce Eliade trecuse prin Piteşti şi apoi ·pe la Rîureni (Vilcea). La 29 august
Locotenenţa domnească dă un decret ce avea Iţlenirea să ajute pe piteş
teni la reconstruirea oraşului, care cuprindea:
- Numirea unui arhitect pentru ca locuitorii să reconstruiască
casele după un plan regulat.
- Tot materialul de construcţie să se vindă la preţurile de dinaintea
incendiului pentru a nu se „profita de nenorocirea aproapelui" 12•
- Plata tuturor meşterilor constructori şi a salahorilor va fi, din
acelea.şi motive, ca oea dinainte de la 18 august.
- Intocmirea unei liste a incendiaţilor lipsiţi de toate mijloacele,
care vor putea să-şi procure lemnăria necesară reconstruirii caselor din
pAdurile din apropiere - proprietate a mănăstirilor Cotmeana şi Valea.
8 Idem, nr. 26, septembrie 19, 1848, p. 104.
e Ibidem.
to Anul 1848 in Principatele Rom4ne, tomul IV,
u Idem, Tomul III, p. 881.
12 Ibidem, p. 738.
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- Banii rămaşi din subscripţia· pentru incendiaţii din Bucureştii
anului 1847, în sumă de 500 de .galbeni, vo.r fi daţi pentru ajutorarea
piteştenilor.

- Biserica va face o subscripţlie, după cum urmează: Mitropolia
~ 500 de galbeni, Episcopia Rîmnicului 300, a Buzăului - 200, a
~geşului 150, „mănăstirile de .întîiul clas - 30 galbeni, cele de al
doilea clas 20 galbeni, cele de al treilea clas cite 10 galben~" 1:1.

- Toţi funcţionarii care au salariu mai mare de 150 de lei pe lună
vor da a 10-a parte din el pe două luni. Se vor deschide liste de subscripţii în toate oraşele şi judeţele ţării.
- Numirea unui comitet ,,de b~baţi înteg.ri" pentru ÎlllliPărţirea
ajutoarelor „potrivit cu pierderea, numai la cei ce au pierdut st.area mai
mult de jumătate" 14 •
- Publica.rea numelor celo.r care au dat ajutoare, sumelor precum
şi a felului cum au fost împărţite la „fiecare incendiat" 15 •
tn confol'Jllitate cu decretul nr. 492 al Locot.enenţei domn-eşti, la
8 septembrie 1848 Ministerul de război dă ordinul de zi pe oştire cu nr. 50
pentru „a se strînge a zecea parte din leaiă de la d.d. ofiţeri şi doctori"
pe două luni aidică septembrie şi octombrie" rn, pentru ajutorarea incendiaţilor din Piteşti şi să-ii trimită banii „odată pe toţi la ştabul oştirii
spre a se îndrepta după cuviinţă" 11.
Aşa cum am mai spus, înăbuşirea J:1evoluţiei a sistat operaţiile de
ajutorare a piteştenilor. Lipsa documentelor prirvind revoluţ.ia de la 1848
în judeţul Argeş ne pune în impootbilitatea de a tmmări refacerea o.raşului. Studierea arhivelor loeale din alte judeţe ar ·putea aduce date noi
privitoare la felul cum a răspuns populaţia arestora la apelul Locotenenţei domneşti.

Redăm în anexe în întregime documentele inedite de la Arhivele
Statului Filial.a Piteşti, referitoare la incendiul din noaptea de 18/19
august 1848.

Anexa l

Arhivele Statului, Filiala Argeş, Fond Episcopia Argeşului, Dosar llr. 74/1848.
Foaie de titlu.
„Anul 1848, August 23.
Della nr. 88.
Pentru focul ce s-au întîmplat în oraşul Piteştilor la 18 ale aceştei a noaptea
spre' 19".
Fila 1
„Ciornă"

Delia nr. 88, Leat 848.
Cu smerenie şi cu lacrimi nernîngîiate, înştiinţez prea sfinţiei voastre că după
potoapele cele primăvăratece, după mortalitatea vitelor, dlUPă ivirea sbr.icătoarelor
lăcuste, după biciul holerei, care încă bate pe aici şi după o secetă de trei luni,
care au uscat pămîntul, alaltăieri noapte la optisprezece ale aceşteia spre noulit3 Ibidem, p. 738-739.
"' Ibidem, p. 739.
i; Ibidem.
16 Idem, Tomul IV, p. 257.
17 Ibidem.
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sprezece, au izbucnit şi un foc prăpăditor în mijlocul oraşului Piteştilor care în
trei ceasuri au mistuit tot tîrgul, trei biserici, citeva mahalale, şi mulţime de
case între care s-au ars şi metohul Episcopiei, Consistoria cu Canţelaria şi cu tot
ce s-au aflat într-nsul.
Mină omenească era peste putinţă de a da lumii vre-un ajutor din pricina
vîntului. El au încetat de sineşi numai atunci cînd cel ce l-au trimis asupră-le
pentru faptele noastre ca asupra Sodomogomorenilor au binevoit să-i poruncească
a se potoli.
„Samuil.
Anul 1848, August 23, nr. 431".
Filele 2-3 libere.

Anexa 2·

Fila 4:
„Cinst. Ministriu al Instrucţiei publice şi al Credinţei.
Cu cinste dau în cunoştinţa C. Ministriu că focul ce au izbucnit în mijlocul oraşului
Piteştilor la 18 ale aceşteia noaptea spre 19 dinpreună cu trei biserici, cîteva
mahalale, tot tîrgul şi mulţimea caselor ce au mistuit în trei ceasuri au ars şi
metohul episcopiei Consistoria cu Canţelaria şi cu tot ce s-au aflat intr-nsul. Pentru
care aceasta am supus şi la cunoştinţa prea sfinţiei sale părintele Mitropolitul,.
prin cel cu nr. 431 spre ştiinţă.
Administratorul Sfintei Episcopii Argeş, Samuil.
1848 August 23 nr. 432"

Anexa 3"

Fila 5:
„Cîrmuirea Sfintei Episcopii Argeşului.
Prea cuviosul protosinghel chir lerodin chivernisitorul celui din Bucureşti
metoh al aceştii sf. episcopii.
Spre ştiinţă prea cuvioşiei tale ţi se face printr-aceasta cunoscut că focul ceau izbucnit în mijlocul oraşului Piteştilor la 18 ale aceşteia noaptea spre 19 din
preună cu trei biserici, cîteva mahalale, tot tirgul şi mulţimea caselor ce-au
mistuit în trei ceasuri au ars şi metohul Episcopiei, Consistoria cu Canţelaria ::;i
cu toate ce s-au aflat într-nsul. Samuil.
Anul 1848, August 23, Nr. 433"

L'INCENDIE A PITEŞTI EN ACUT 1848
Resume
L'auteur presente sur la base de quelques documents inedits, ainsi que des
informations de la presse revolutionaire du temps, l'incendie de Piteşti de la nuit
de 18/19 âout qui a detruit dans sa totalite le bourg, quelques faubourges trois
eglises etc.
L'auteur montre la hâte avec qui Lieutenence Princere, la direction de la
revolution, Ies employes, et un grand nombre de gens du pays, avaient manifeste
pour venir a l'aide des sinistres de Piteşti et pourq'ils reconstruisent leur ville.
L'echec de la revolution et du l'intervention brutale des armees ottomanes
et tzaristes a determine la cesse de l'aide aux habitants de Piteşti.
Muzeul Goleşti
Primit în redacţie la 20 iunie 197'1
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FIGURI DE LUPTATORI PAŞOPTIŞTI ARGEŞENI
NICOLINA COMAN

ln materialul ce
şurată

mai

urmează ne-am propus să tratăm activitatea desfă

in revoluţia de la 1848 a unor revoluţionari din Argeş şi Muscel

puţin cunoscuţi.

Eveniment de seamă în istoria poporului român ,,Revoluţia burde I.a 1848 a constituit un moment crucial în trecerea
României de Ja feudalism la capitalism, a dat un puternic impuls creşterii
conştiinţei de sine a poporului român, a exprimat hotărî.rea moldovenilor, muntenilor şi transilvănenilor de a sfărîma vechile relaţii feudale,
de a deochide calea noii orlnduiri, de a făuri unitatea naţională în cadrul
frontierelor unuia şi acel~i stat, de a înainta neabătut pe drumul progresW.ui şi democraţiei" 1•
Izbucnită Ja 9 iunie la Islaz, la 11 iunie la Bucureşti - vestea revoluţiei se răspîndeşte în întreaga ţară. „Pretutindeni scirea •.. a fost prii.mită
cu mulţumire şi entuzi.aSIIl. Ţara întreagă s-a deşteptat ca dintr-o letargie
adîncă" 2 va scrie mai tîrziu I. G h ic a în „Amintiri din pribegie
după 1848".
Argeşul şi Muscelul au avut şi ele partea lor de glorie şi de jertfă
în timpul revoluţiei. Au dat mari revoluţionari : fraţii Goleşti, Ştefan şi
Nicolae ce s-au remarcat în mod deosebit, numărîndu-soe printre conducătorii revoluţiei. Vărul lor A. G. Golescu Arăpilă, susţinător activ al
articolului 13 din Constituţie alături de N. Bălcescu şi I. Ghica, despre
care avea să spună că era „între problemele politice şi sociale ale revoluţiei... chiar cea clintii" 3• Fraţii Brătieni - renumiţi prin rolul pe care
l-au jucat în .pregătiTea, organizarea, desfăşurarea revoluţiei şi străduinţa
de a apăra revoluţia. Radu Alexandru ca şi Dimitrie Golescu cu rolurj
mai puţin importante (decît primii) dar susţinînd ideile şi acţiunile
ghezo-democratică

celorlalţi.

Dar alături de .aceşti mari revoluţionari, Argeşul şi Muscelul au
dat şi alţi revoluţionari - propagandişti ai ideilor revoluţionare, administratori de judeţe, comisari de propagandă, toţi luptători devotaţi cauzei
revoluţiei. Ei aveau să explice programul revoluţionar, să. îndrume masele
' Programul P.C.R. de făurirea a soCietăţti socialiste multilateral dezvoltate şi
înaintaTea României sp-re comunism.
2 I. Ghica, Amintiri din pribegie după 1848, în R11vista nouă nr. 6, Bucureşti,
15 mai 1886, an. I., pag. 29.
3 C. Căzănişteanu, Col. M. Cucu, E. Popescu, Aspecte militare ale Tevoluţiet
-din 1848 in Ţara Românească, Ed. militară, Buc. 1968, pag. 21.
http://cimec.ro
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şi atunci cînd ravolu~ia a trecut prin moment grele, ameninţată fiind
reacţiune, au mobilizat masele populare apărînd şi salvînd revoluţia.
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Despre popor şi despre ei scria N. Bă 1 ce s cu plin de entuziasm
„Poporul nostru au întrecut pă toate popoarele Europei, chiar şi pe
parisieni" 4•
I. Negulici, C. D. Aricescu, Andrei Pretorian, fraţii Turnavitu, Costache Brezoianu, Toma Conţescu, Ilie Trifonescu sînt numai citeva nume
de comisari, propagandişti, administratori ce au activat în timpul revoluţiei în Argeş şi Muscel precum şi în alte judeţe. Aportul argeşenilor şi
mus<:elenilor în revoluţie este menţionat frecvent în documentele rvremii.
lncă din luna mai 1848 sînt semnalate o serie de mişcări în judeţul
Argeş şi Muscel. Raportul subcîrmuirii plă.şii AI"geşelului către cîrmuirea
Muscelului din 1 iunie 1848 arată că „la 29, 30 şi 31 mai numitul Conţescu a invitat pă clăcaşii după zisa moşie a sa Racoviţa şi alţii alăturaşi
lăcuitori la răzvrătire, făgăduindu-le arme, bani şi apărarea de toate
datoriile săteşti şi proprietăriceşti, după ca.re puindu-se în capul lor au
mers de au călcat tahtul subcîrmuiTii şi le-au zis sătenilor ca să nu mai
primească în satele lor pă nici llll1 dregător al stăpînirii" 5 • După cum
reiese clin o serie de documente Toma Conţescu din Racoviţa avea legă
turi strînse cu fraţii Goleşti, participase la o serie de întruniri de la
conacul Goleşti ale acestora. De asemenea avea legături cu o serie de
revoluţionari din Piteşti şi cunoştea secretele mişcării. După evenimentele din Racoviţa, Toma Conţescu organizează demonstraţii revoluţionare
în oraşele Cîmpulung şi Piteşti cerind proclamarea Constituţiei, eliberarea
robilor şi schimbarea funcţionarilor. Pitarul Crăciun Stoian, fost poliţai
al oraşului Piteşti pe timpul revoluţiei a declaTat la interogatoriul luat
de comisie" : porunca guvernului revoluţionar spre slobozirea robilor am
ţinut-o tăinuită şi în nelucrare trei săptămîni şi o puteam ţine şi mai
mult dacă Toma Conţescu nu-i invita la răscoală" li. După înăbuşirea revoluţiei Toma Conţescu este arestat şi dus la Craiova iar de aici cîrmuirea
jud. Dolj îl înaintează la Bucureşti . - Departamentului Trebilor din
Lăuntru cu raportul nT. 1 606" sub î.nv,inuirea că a luat parte cu revoluţiOJ'larii în tulburările trecute" 7• Comisia alcătuită la 22 noiemb'rie 1848
pentru cercetarea oelor amestecaţi în faptele revoluţionare îl va declara
pe Toma Conţescu revoluţionar dinaintea izbucnirii revoluţiei şi în tot
cursul ei deoarece „acest Conţescu complicat fiind în complotul ce urzea
revoluţia, a şi pus în lucrare izbucnirea ei acolo în partea locului în luna
mai anul 1848" s.
Abia la 27 februarie 1850, după aproape doi ani de judecată şi închisoare Departamentul dreptăţii cu nr. 550 comunică Tribunalului Muscel,
„stingerea cauzii lui Toma Conţescu şi a celor 9 clăcaşi din Racoviţa arestaţi odată cu el" 9.
La începutul lui iulie 1848 în oraşul Piteşti are loc o mare adunare
cu ocazia sfinţirii steagului revoluţiei şi depunerii juTămîntului. Din
că

4

I. Ghica, Op. cit„ pag. 34.
s Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, Buc., 1962,
pag. 287 .
• 6 Ibidem, pag. 506.
7 Anul 1848 în principatele române, Buc„ 1902, vol. V, pag. 401.
e Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Rom4nească, Buc., 1962,
pag. 287.
9 Ibidem, pag. 288.
http://cimec.ro
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coloanele ziarului „Pruncul român" din 6 iulie 1848 care a consemnat
acest eveniment aflăm că sufletul acestei adunăTi a :fost profesorul Andrei
Pretorian.
Iată cum consemnează acest eveniment ziarul : „Pitesci... Cu prilejul sfinţirei steagurilor în oraşul nostru domnul Pretorian profesorul
şcoalei publice a ţinut următorul cuv:înt... care .fu primit cu cele mai vii
aclamaţii, iar după sfinţirea stindardelor libertăţii foncţionarii publici
.au depus jurămîntul pe Constituţie" 10. La 18 octombrie 1848 pentru aanestecul său în revoluţie, logofeţia bisericii cere efori.ei şcoalelor scoaterea
din slujbă a lui „Andrei Pretorian profesorul şcoalei publice din Piteşti" 11.
Dintr-un raport înaintat rde Cîrmuirea de Argeş - Departamentului din
Lăuntru în luna decembrie aflăm că profesorul Andvei Pretorian nu poate
ii arestat deoarece „după ştiinţa ce a luat cîrmuirea se află acum în capitala Bucuresci" 12. Numai la 7 mame 1849 aflăm că „arestuitul Andrei
Pretorian atît din listele prqpaganţilor şi din jurnalurile revoluţionare,
cît şi din însuşi răspunsurile sale s-a dovedit că a fost unul dintre propaganţii guvernului revoluţionar" 13. Comisia îl va declara participant la
revoluţie şi hotărăşte a sta la arest.
Fraţii Turn.avitu Ştefan, comisar de propagandă, Demostene
,,misionat de M.agheru cu strîngerea panduriloT volintiri" 14 şi Scarlat
.administrator la Rîmnicu-Sărat. Ca şi Toma Conţescu, fraţii Turnavitu
au avut legături strinse cu Goleştii şi aveau cunoştinţă despre izbucnirea
revoluţiei.

La 14 august 1848 Ştefan Turnavitu într-un raport către guvern
.arăta că „pătruns de misia oe mi s-a încredinţat, asupra modului de a
insinua ţăranilor ideile de Hbertate, dragoste şi frăţie, am lucrat socotesc
~u, nu ca foncţionar ci ca român doritor de libertate şi mîntuirea
patriei" 15 şi raportează că la acea dată a aplicat jurămîntul pe Constituţie mai în toat.e satele din plasa Cotmeana „stindardele lilbertăţii fîlfîie
pă toate bisericele satelor .plăşii" 16, dar se plinge că mai întîmpină o serie
de greutăţi fiin.dcă unii preoţi împiedică propaganda revoluţionară. Nu
numai el întîmpina greutăţi, asemenea cazuri sînt semnalate deseori

deoarece reacţiunea încerca să ,înăbuşe revoluţia.
Intr-o scri.saare către generalul Gh. Magher:u, I. Hristopol - cîrmuitorul judeţului Argeş îl recomandă pe „domnul Demostene Turnavitu
frate cu administratorul districtului Rîmnicu-Sărat şi comisarul orînduit
aici... tînăr cu dorinţa de a servi patriei ca şi ceilalţi fraţi" 17 . La recomandaţia acestuia Gh. Magheru îi încredinţează lui Demostene Turnavitu
misiunea de a strînge voluntari pentru tabăra de la Rîureni. La 30 august
1848 Demosten.e Turnavitu solicită generalului Magheru să fie numit
„căpitan de volintiri, dorinţă ce am de a servi patriei pentru mîntuirea ei" 18 •
După înfrîngerea revoluţiei, la 27 septembrie 1848 subcîrinuitorul
plăşii Podgoria raportînd Departamentului din .Lăuntru arăta că „astăzi
la 27 a sosit in Pitesci două roate de militari de ai Maigiherului, temînto

Anul 1848 în principatele române, vol. II, pag. 200.

11
12
13
1"
1;
1<;
17
IB

Ibidem, voi. II, pag. 335.
Ibidem, voi. V, pag. 620.

Documen.te privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, pag. 161.
Apostol Stan, Constantin Vlăduţ, Gheorghe Magheru, Buc., 1969, pag. 114.
Anul 1848 în principatele române, vol. III, pag. 435.
Ibidem.
Ibidem, vol. III, pag. 734.
Biblioteca Academiei R.S.R., Ms. 3905, f. 117.
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du-ne ca nu şi fraţii Turnavitu ce se aflau în această plasă, anume Ştefan
şi Dernootene, care au fost organe ale Constituţiei, să nu tulbure liniştea
lăcuitorilor, pe dată i-am şi arestuit, care chiar în pază fiind, n-au putut
a-şi stăpîni cugetul incit prin feluri de rvorbe arată pipăit că sînt tot
de acest duh" 19.
Al treilea frate Scarla.t Turnarvitu prin decretul 142 din iulie 1848 20
al guvernului revoluţionar este numit administrator la Ri.mnicu-SăTat.
Ştefan Golescu într-o scrisoare către Golescu Arăpilă, vorbind despre
activitatea lui Scarlat Turnavitu scria : „Turnarvitu este numit la SlamRîmnic ... eu sînt foarte mulţumit de el" 21 . O serie de documente vorbesc
despre activitatea pe care o desfăşoară Scarlat ca administrator şi despre
preocuparea lui pentru apărarea revoluţiei. După înăbuşirea revoluţiei
arestat fiind, este întemniţat împreună cu fraţii săi la imînăstirea Văcă
reşti, toţi trei categorisiţi în prima categorie, după importanţa activităţii
desfăşurate în revoluţie. In lista arestaţilor politici tle la Văcăreşt în
dreptul lui Ştefan şi Demostene se specifică „Din Pitesci - trimişi de la
vom.ieie", iar în dreptul lui Scarlat „Pitarul Scarlat Turnavitu au fost
cîrmuitor, orîruluit de guvernul nepravilnic 2 1/ 2 luni şi i-au fost organ
tare" 22 . La interogatoriul luat lui ScaTlat Turnavitu .în legătlll"ă cu arderea
Regulamentului Organic în judeţul său el răspunde că : „aceasta a fost
voinţa norodului la care eu nu m-am putut împotrivi" 23 . ·La 17 februarie
1849 comisia de cercetare declară că Ştefan Turnavitu „a luat parte activă
în faptele revoluţionare făcînd propagandă prin sate în calitate de comi:saT
ecstraordinar" 24 hotărindu-se să stea sub arest. La 5 mai Scarlat Turnavitu este şi el declarat „complicat în revoluţie în mare grad" 25 şi este
pedepsit la munca Giur:giului pe timp de 6 ani 26 •
De la imlnăstirea Văcăreşti Scarlat Turnavitu este trimis la mmasti.rea Marginea din jud. Buzău şi va sta întemniţat mulţi ani fiind eliberat printre ultimii revoluţionaTi.
Din Cîmpulung, pictorul I. Negulici prieten apropiat cu N. Bălcescu,
Goleştii, I. H. Rădulescu a participat alături de· ei la pregătirea şi organi.zarea revoluţiei. La 7 iunie 1848 este arestat de cîrrnuire sub învinuirea
că a participat la complotul urzit împotriva cîrmuirii, iese din închisoare
imediat după izbucnirea revoluţiei şi la 13 iunie prin circulara 3 035-37
este orînduit de guvernul revoluţionar administrator la judeţul Prahova 2 i.
Faptul că Negulici primeşte un asemenea post destul de neînsemnat, dacă
ne gîndim la activitatea pe care el a desfăşurat-o în pregătirea revoluţiei
se explică prin poziţia sa radicală. Făcînd parte din grupul celor cu idei
prea radicale, trebuia să se aibe în vedere oa ei să nu se strîngă laolaltă.
Susţinător consecvent al ideilor rervoluţionare, se va remarca în mod deosebit în ·funcţia încredinţată de guvern. I. Negulici cunoştea starea de
lucruri din jud. Prahova. ln perioada pregătirii revoluţiei trecuse pe aici
să ridice poporul la luptă revoluţionară. „Poporul Suveran" din 9 iulie
1848 atrăgînd atenţia guvernului „asupra alegerii :slujbaşilor cărora le
încredinţează susţinerea principiilor proclamate de Constituţie" reliefează
in

Anul 1848 în principatele române, voi. IV, p. 558.

:10

Ibidem, voi. II, pag. 224.
Ibidem, voi. VI, pag. 13.

~t
22 Documente privind anul revoluţionar
23

:!ii

1848 în Tara
Anul 1848 în Principatele române, voi. VI, pag. 235.
Documente privind anul revoluţionar 1848 în Tara

:r. Ibidem, pag. 225.
:!6

27

Anul 1848 în Principatele române, voi. VI, pag. 254.
Dan Grigorescu, Trei pictori de la 1848, pag. 179.
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în mod deosebit activitatea „cetăţeanului Negulici" 28 • ln perioada cind
guvernul revoluţionar s-a retras la Rucăr şi reacţiunea încerca să producă derută în rîndul poporului, Negulici socoti de datoria lui ,,nu numai
de a nu părăsi postul, dar încă de a sprijini curajul poporului şi al
liniştii... 1uînd stindardul şi ieşind în piaţă am chemat poporul sub dînsul
şi în mijlocul tuturor le-am vorbit şi m-au ascultat, î.ntrerupîndu-mă
numai cu strigăte ; să trăiască patria liberă, să :trăiască Constituţia. Entuziasmul era mare şi sublim" 29.
După înăbuşirea revoluţiei pictorul se retrage peste munţi la Braşov.
De aici va u-rmări îngrijorat evenimentele din ţară. Il îngrijora şi soarta
fratelui său Dimitrie. In ziua de 6 august 1848 funcţionarii districtului
Muscel în curtea mînăstirii Negru Vodă au depus j.urămîntul pe Constituţie". „Jur că voiu fi credincios naţiei române, aperînd-o din toate
puterile împotrirva vrei cărei atac şi asuprii ; jur că nu voiu lucra nici
odată în contra intereselor naţiei şi că voiu ţine şi apera ale 21 de punturi decretate de popol con1ucrind după putinţă şi jertfind veaţa mea chiar
pentru dînsele şi pentru naţie" 30. Printre cei ce au semnat aoest jură
mînt se afla şi Dimitrie Negulici, C. D. Arice.scu, Dumitru Jianu, Costache Brezoianu etc. In urma depoziţiei pe care Costache Halepliu (un
actOT fără prea mult har) o făcuse în faţa comisiei de cercetare, Negulici
este nevoit să părăsească Braşovul. In toamna anului 1848 se afla internat
în lagărul palitic de la Brussa. De aici îndurerat faţă de atitudinea. 1ui
I. H. Rădulesu, ca.re printr-un memoriu cerea o despăgubire guvernului
turc „pentru sacrificiile făcute pentru revoluţie" îi scria acestuia : „Eu
mai întîi român sînt - sînt democrat, principiile îmi sînt : Dreptate,
firăţie, datorie''. 31 .
Tot din Cîmpulung C. D. Aricescu se va :remarca în evenimentele
de la 1848, mai ales prin publicaţiile sale închinate :revoluţiei. In lista
întocmită (La 22 noiembrie 1848) de către comisie, cu persoanele ce se
găsesc prin „gazetele ieşite în timpul revoluţiei, că au contribuit în
daruri şi cu scrisuri favorabile revoluţiei" 32 numele lui C. D. Aricescu
figurează de şapte ori în gazete ca : „Pruncul Român, Monitorul Român".
La 4 septembrie 1848 C. D. Aricescu trimite redacţiei „Pruncul Român"
spre publicare scrisoarea studenţilor români din Atena pentru ca să se :
„afle că toţi fiii cei adevăraiţ ai României înalţă glasul lor de bucurie,
chiar de la marginile lumii pentru aoea Constituţie oe şi-a dat poporul
român la 11 iunie", iar mai departe în scrisoare C. D. Aricescu spune :
„să afle vrăjmaşii libertăţii noastre, că Constituţia, că libertatea românilor
nu va peri, căci o voiesce junimea, o voiesce ţeranul, neguţătorul, o
voiesoe naţia, căci naţia e Popolul, iar nu o mînă de privilegiaţi şi 1a
prima strig.are a patriei în pericol, toţii .fiii ei adică toată naţia, va alerga
sub stindardele libertăţii ca să trăiască ori să moară" 33 • La procesul
pentru participare 1a revoluţie C. D. Arioescu va declara : „.ca poet am
cintat şi eu Dreptatea şi Frăţia în versuri publicate în Pruncul Român" 3".
Situaţia nesigură atît internă cit şi externă pentru puterea revoluţionară, punea problema organizării U!Jlei puternice rezistenţe. Aceasta
:!8
29

:io

31
32
:i:i

M

Anu.l 1848 în Principatele române, vol. II, pag. 380.
Ibidem, vol. II, pag. 275.
Ibidem, vol. III, pag. 255.
Dan Grigorescu, Opere cit., pag. 220.
Docu.mente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara
Amd 1848 fn Principatele române, vol. III, pag. 204.
Z. N. Popp, Din istoria culturii argeşene, pag. 17.
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presupunea crearea unei forţe armate ataşată în totalitate revoluţiei. La
14 iunie s-a publicat decretul nr. 4 al guvernului revoluţi<lllM pentru
înfiinţarea ghzii naţionale apreciindu-se că „o astfel de instituţie este de
neapărată trebuinţă a se întocmi îndată" 35, Au fost elaborate şi trimise
organelor subordonate din oraşe şi sate instrucţiuni referitoare la organi7.area gărzii naţionale. Activitatea desfăşurată de comisari şi cimluitori,
pentru făw-irea gărzii naţionale la oraşe şi sate a fost sprijinită de o
intensă campanie de presă. „Pruncul Român" expliclnd oe înseamnă garda
naţională pentru ţărani arăta că înseamnă" să-i fie asigurată dreptate.a
şi averea lui" 36 • Muscelul s-a numărat printre judeţele unde s-au înregistrat oele mai bune rezultate în oe priveşte organizarea gărzii naţio
nale săteşti.
La l2 iulie comisarul plaiului Nucşoara, Costaclle Brezoi.a.nu
raporta : ,,gardia care este chezaşul liniştii lllllUi sat s-a întocmit (la Nucşoara). De aici am trecut la satul Corbi, unul din cele mai populate ale
acestui plaiu. Aici entuziasmul a fost pec;te toată aşteytarea„. sătenii
s-au dus să-şi facă suliţe, şi astfel să înfiinţeze garda naţională. Am
pornit de la acest sat petrecut de bunii săteni cu strigarea - Trăiască
Constituţia" 37. In continuarea raportului, Costache Brezoia.nu arată că
înfiinţarea gărzii naţionale a decurs normal în toate satele pe ca.re le
enumeră : Slănic, Stăneşti, Corbişori, Petroşani, Coteşti, Berevoieşti,
Domneşti, Bădeşti, Godeni, Aninoasa, Schitu Gole.şti ~i Albeşti. Peste tot
,,lăcuitorii sînt gata dacă li se va împotrivi cineva la dobindirea drepturilor lor să şi le ciştige cu puterea" 38 •
Din listele înaintate cirmuirii Muscelului după înăbuşirea revoluţiei, pentru arestarea persoanelor care au luat parte la revoluţie aflăm
că : ,C. Brezoianu comisar şi propagand se află în Transilrvania" 3u, Va fi
şi el arestat şi intemniţat la minăstirea Văcăreşti împreună cu ceilalţi
revoluţionari.
Alţi

revo1uţionari ca Ilie Trifonescu subadmia'listratorul plaiului
care împreună cu Andrei Pretorian au făcut stindardele pentru
toate satele plăşii şi despre care Ştefan Turnavitu într-,un raport în calitate de comisar extraordinar spunea : „Ilie Trifonescu ne-a dat cele mai
vii dovezi de un Român cu axdoo:re pentru patrie şi lu<.,Tător activ ÎlI'l
împrejurările de acum"''°·
La proces în faţa comisiei el va declara „noi arm fost mai norociţi
decit ceilalţi că am putut lăsa în toate satele cîte un stindaro" "1.
La interogatoriul luat lui Ghiţă Petrescu avocat din Piteşti care în
timpul revoluţiei a participat totuşi la o serie de manifestări revoluţio
nare el denunţă o serie de locuitori din Piteşti care au luat parte la
revoluţie : Nicolae Nanu avocatul, Nicolae Cocule.seu, Conciu poliţJa.iul,
Toma Furduiescu, Nae Balotă, Tache Antonescu, Pretorian profesorul"
iar cirmuitorul Hristopolul dimpreună cu Nanu au povăţuit pe popi. şi
pă norod ca să vie la cirrnui:re să ceară Regulamentul să-l arză.„ popbi
Piteşti

C. Căzănişteanu, Col. M. Cucu, E. Popescu, Op cit„ pag. 58.
Ibidem, pag. 71.
Anul 1848 în Principatele române, vol. II, pag. 428-429.
38 Ibidem.
39 Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţările române, pag. 39.
Anul 1848 în Principatele române, vol. III, pag. 276.
u Ibidem, pag. 2.77.
35

36
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'°
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şi

norodul arzîndu-1 în curtea părintelui Samoilă după ce acesta l-au
blestemat" 42 •
Dintre aceşti revoluţionari, majoritatea au avut o poziţie consecvent revoluţionară pînă la capăt, alţii asemenea lui Ghiţă Petrescu s-au
dovedit inconsecvenţi denunţînd pe cei care luptaseră pentru caum
revoluţiei.

Alături de revoluţionarii amintiţi, locuitorii Argeşului şi Musce1ului,
masele populare, au sprijinit revoluţia şi chiaT după înfringerea ei vor
continua să se împotrivească noii cirmuiri.
In luna iulie 1848 locuitorii săteni din districtul Argeş trimit o
adresă administratorului judeţului în care işi exprimă ataşamentul faţă
de revoluţie „ca să dăm dovezi destoinice pentru puternicul ecou ce avu
în toate inimile române această revoluţie din 9 şi 11 iunie prin care se
proclamă mîntuirea noastră Constituţie dorită atît de mult şi cerută de
popolul român" şi „depunem acest act doveditor de respect, supunere şi
credinţă ce păstrăm şi vom păstra neîncetat" 43 •
La 17 septembrie 1848 aflăm că cetăţenii districtului ATgeş „ÎII1tr-o
unire sculîndu-se au gonit pe cîr:I"C1uitorul ca.re trimis de căimăcămia
actuală venise să CÎI1muiască după anatemisatul Regulament" 44 • După trei
zile o nouă adresă a cîrmuirii jud. Argeş către căimăcămie arată că
„duhurile sînt încă exaltate după necurmata invitare ce şi acum se face
de către lăcuitorii din Pitesci sprijiniţi pe nădejdea că vor fi ajutaţi de
Magheru" 45• Situaţia era aceeaşi şi în Cimpulung, pentru că în aceeaşi
adresă se aminteşte de o scrisoare a lui I. Bălăceanu fostul cîrmuitor la
Cîmpulung către Dimitrie Paleologu!, ce se afla pe lingă Magheru (scrisoare oe căzuse în mîinile cîrmuirii MUSC€lului) din care se vedea că „şi
acolo se fac pregătiri de împotriviri" 46 •
La 20 septembrie din adresa Căimăcămiei Ţării Româneşti aflăm de
trimiterea ·unor grupuri de oştire spre Piteşti şi Cîcrnpulung spre a restabili ordinea. De fapt Rezoluţia adresei spune foarte clar : ,,să se dea în
cunoştinţe Ex. Sale Fuad Efendi spre a se chibzui a se trimite oştire
turcească pentru cea desăvîrşită stîrpire acestor răzvrătiri" 47.
La 22 septembrie 1848 ocirmuirea. judeţului Argeş scrie Episcopiei
Argeşului că slujbaşii bisericeşti, preoţi şi diaconi stăruiesc în duhul
amăgirilor, semănirui între lăcuitori propagări răzvrătitoare cu care tulbură liniştea oştii" '.8 şi cere a se lua măsurile necesare. Dar atît interv€nţiile cîrmuirii judeţului cît şi ale Episcopiei n-au dat rezultatele aştep
tate, deoarece între 20 octombrie 1848 şi 29 noiemb:rie 1848 găsim o serie
d€ preoţi arestaţi şi cercetaţi : Popa Ispas din Băiculeşti, Preda din Tigveni, diaconul Stan din Tigveni, diaconul Vasile din Poiana Lacului, Popa
Niţă din Corbi, sub învinuirea că „s-au dovedit că insuflă lăcuitorilor şi
acum duhul de răzvrătire şi nesupunere către stăpînire şi legile ţării" 49 .
La 18 octombrie 1848 aflăm că „vreo cîteva sate din plasa Topologului s-au împotrivit la darea hîrtiei lor ce ţin de al desfiinţatului revoluţionar guvern nevrînd a da nici supunere poruncilor stăpînirii, nici
'.2

Documente

privind

anul

TevoluţionaT

1848

în

TaTa

Românească,

301-303.
43

Anul 1848 în PTincipatele Tomâne, voi. III, pag. 103.

4
"
45

Ibidem, vot IV, pag. 409.

46
47
48

"9

Anul 1848 în PTincipatele Tomâne, voi. IV, pag. 435.
Ibidem.
Ibidem, vot IV, pag. 456.
Arhivele statului Piteşti, Fond Episcopia ATgeşului, dos. 96/1848, f. 5.
Ibidem, dos. 96/1848, f. 18--35.
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armele ce au" iar în satul Runcu „nu 1numai că n-au dat supunere dar
s-au revoltat cu arme şi lănci toţi lăcuitorii" 50•
Agitaţia maselor era aşa de mare în aceste părţi încît Oaimacamul
Constantin Cantacuzino cere la 20 octombrie lui Fuad Efendi ,,să-i trimită
un detaşament de soldaţi ai armatei imperiale pentru a face faţă situaţiei
din judeţul Argeş unde spiritele nu se potoliseră încă" 51 •
Că Argeşul şi Muscelul erau C010Siderate de guvernul revoluţionar o
forţă puternică şi un puternic punct de rezistenţă împotriva forţelor
contrarevoluţionare explică şi decretul dat de Locotenenţa domnească din
10 septembrie 1848 prin care ,,atît artileria cit şi divizionul de cavalerie
nr. 1 aflate în capitală se trimite la Pitesci" 52 .
După cum rezultă din documentele citate masele populare din Airge;;
şi Muscel iau continuat să fie pătrunse de spiritul revoluţionar şi după
înăbuşirea ei, şi în perioada care urmează le vom găsi participînd activ
la înfăptuirea ideilor programatice ale Revoluţiei de la 1848 în timpul
luptei pentru unirea Moldovei şi Ţării Româneşti a :reformelor lui
Alexandru Ioan Cuza şi a războiului de independenţă.

QUELQUES PORTRAITS DES MILITANTS D'ARGEŞ APPARTENANT
A LA GENERATION PROGRESSISTE DE 1848
Resume
Les anciens departements d'Argeş et de Muscel ont eu, a l'occasion de la
revolution bourgeoise - democratique de 1848, leur partie de gloire.
Sauf Ies grands revolutionnaires qui sont les freres Golesco, leur cousin
Golesco-Arăpilă, Ies freres Brătianu, Ies deux districts ont donne d'autres revolutionnaires - les propagandistes des idees revolutionnaires.
Les documents du temps nous ne moignent quelques choses sur l'activite du
Peintre I. Negulici, de C. D. Aricescu, du professeur Andrei Pretorian, des freres
Turnavitu et des autres lutteurs comme C. Brezoianu, Toma Conţescu, Ilie
Trifonescu.
Ils ont explique aux masses le program de la revolution ils ont mobilise
Ies masses et le moment ou la revolution passe les plus difficiles moments ils
l'ont sauve.
Muzeul
Primită

•;i

·" 1
:. 2

judeţean Argeş Piteşti
în redacţie la 2 februarie

1977

Anul 1848 în Principatele române, voi. V, pag. 205.
Ibic..lem, voi. V, pag. 227.
Documente privind anul revoluţionar 1848 în Ţara Românească, pag. 42.
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O CONDICA NECUNOSCUTA A PATENTARILOR PITEŞTENI

DIN IULIE 1860
TEODOR MA VllODIN

Regulamentul organic a menţinut breslele sub nu.mele de corporaţii,
ca forme de organizare a producţiei meşteşugăreşti. Fără să fie înscris în
registrul corporaţiei şi fără să plătească patenta, nimeni nu putea exercita o meserie. Dar aco.rdind rnanufacturiJ.or exclusivitatea drepturilor
de a produce anumite mărfuri, Regulamentul organic desfiinţează monopolul de producţie al corporaţiilor, în felul acesta pregătindu-se destră
marea lor. Mai mult decit atit, producţia breslelor a încetat să mai fie
reglementată. Pătrunderea în breslă se făcea fără dificultăţi, promovare.a
ucenicilor şi calfelor se producea fără a se trece prin toate treptele
ierarhiei, iar specializarea se putea obţine şi în afara breslelor, care îşi
păstraseră numai dreptul de atestare a calificării şi specializării. In atare
situaţie breselele erau menţinute numai din motive fiscale.
Oreşterea diviziunii sociale a muncii, dezvoltarea oraşelor şi a producţiei agricole au favorizat înmulţirea meşteşugarilor şi apariţia unor
noi bresle.
Meşteşugarii de la sate practicau meseria în timp ce S€ ocupau şi cu
agricultura, iar Regulamentul organic refuzîndu-le plata patentei i-a
împiedicat să se ridice peste condiţia de clăcaşi. Dar unii ţărani mai
înstăriţi, prin plata obligaţiilor feudale în bani sau a unui înlocuitor, au
putut deveni proprietari de mori, fierăstraie, fierării, pive etc. Unele din
atelierele meşteşugăreşti de la sate, precum oloiniţele, velniţele, morile,
cărămidăriile ating stadiul corporaţiei capitaliste simple. Insă cele mai
multe dintre ele rămin în urma meşteşugurilor de la oraşe din punct de
vedere al tehnicii.
Numărul muncitorilor salariaţi la sate este mult mai mic, iar presiunea :relaţiilor feudale mai accentuată.
Condica ce face obiectul prezentei comunicări, necunoscută pină
astăzi, cuprinde patentarti din stărostia meseriaşilor din oraşul Piteşti,
la anul 1860, luna iulie, pe categorii.
Prima listă cuprinde meseriaşii de clasa a 5-a, care plătesc numai
patentă. fără contribuţie personală, fiind la număr 326.
A doua listă cuprinde meseriaşii de clasa a 4-a şi a 5-a care ·plătesc
şi contribuţie personală, în număr de 224.
http://cimec.ro
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Iar a 3-a

şi

325

sudiţi

de clasa a 5-a, unul
10
singur fiind de clasa a 4-a, care plătesc trimestrial 17 lei, numărul
40
lor fiind de 33. In total numărul patentarilor meseriaşi din oraşul Piteşti,
in luna iulie a anului 1860 este de 583. Dacă raportăm această cifră La
populaţia Piteştiului, care era de 7 OOO, cunoscută dintr~un raport prezentat de municipalitatea oraşului domnitorului Cuza, cu ocazia vizitei
pe care acesta o face in Piteşti in vara lui 1859 1, ajungem la raportul
de un meseriaş la 12 locuitori. Aceasta înseamnă că meseriaşii piteşteni
asigurau cu produsele lor nu numai necesităţile oraş.ului, dar şi ale unei
zone înconjurătoare.
Aşezarea geograiică bună a oraşului, în zona de interferenţă a şesu
lui cu dealul şi la întretăierea căilor de comunicaţie spre Bucureşti,
Cîmpulung - Braşov, Slatina - Craiova, Roşiori - Alexandria, Rîmnicu Vilcea - S~biu, a dus la dezvoltarea. meseriilor şi deci şi a negoţului
i.n

ultima cuprinde patentarii

PITEŞTENI

Piteşti.

Numărul meseriaşilor din oraşul Piteşti a fost în continuă CTEŞtere
s-a ajuns la cifra anunţată. De pildă, in prima jumătate a secolului
al XIX-lea erau : 12 cojocari, în 1860 găsim 93, 15 tăbăcari, acum 37,
abagii 5 faţă de 18, tîmpLari şi dulgheri 7 faţă de 25, croitori 21 faţă
de 43, cizmari 40 faţă de 112.
Numărul apreciabil ca şi aşezarea grupată in cadrul oraşului au dus
la formarea mahalalelor pe meserii. Astfel, la începutul secolului al XIXlea mahalaua tăbăcarilor era formată.
Meseriaşii piteşteni nu munai că erau numeroşi, dar se bucurau ck
-0 bună reputaţie. De pildă, in anul 1724, un negustor, străin de Piteşti,
pe nume jupin Pătru, aduce spre prelucrare la tăbăcarii piteşteni 500 de
piei de capră. Numărul mare de me5eriaşi impresionează şi prin diversitatea meseriilor pe care le exercitau, existînd in 1860 nu mai puţin de
66 de diferite meBerii faţă de 46 oite erau în 1831.
pînă

Acestea erau :
abagiu
aprod

19
1

arendaş

arhitect
băcan
bărbier

birjar
bogasier
boiangiu
bragagiu
braşovean

brutar
butar
cafegiu
1

2

11
2

2
36
2

4
14
4

cizmar
circiumar
cobzar
cofetar
cojocar
comerciant
croitor
curelar

măcelar

7

l

muscalagiu
pantofar

3

4

pălărier

l

plăpumar

3
8

9

pescar
piuar
privat
potcovar
rotar
simigiu
slugi
subcomisar

2

şepcar

112
7

93
2

42
3

cuţitar

dascăl

dogar
dulgher
fierar
frlnghier

!)

1

2

1
4
4
6

29

2

Arhivele statului Argeş, fond. Magistratul oraşului Piteşti, dos. 27/1859, nep.
http://cimec.ro

326

T. MAVRODIN

calpacciu
cazangiu

giuvaergiu

2

tabacciu

l

grădinar

6

tapiţei-

căegiu

l

jimblar

1

căldărimgiu

4

lăcătuş

6

cărămidar

6

lăutar

4

lemnar

l

luminărar

4

tinichigiu
tîmplar
tutungiu
vi orar
zidar
zugrav

ceaprazar
cerealer
cercever

marchidan

37
5

7

25
1

2
7
3

Cei mai numeroşi erau cizmarii, apoi cojocarii, croitorii, ta.bacii,
boiangiii, timplarii abagiii şi brutarii. Dar nu lipsesc nici rneseriaşii şep
cari, :tiringhieri, cărămidari, lăcătuşi, tapiţeri, calpaccii, curelari, căiegii,
braşoveni, luminărari etc.
Din totalul de 583 meseriaşi, 511 locuiau în oraşul Piteşti, care la
acea dată era impărţit, ca or:ganizare adminjstrativă, în culori - albastră,
neagră, galbenă şi roşie - iar restul de 72 locuiau în afara oraşului. O
parte din ei, adică 53, locuiau în oraşul CÎIJlpulung şi în satele judeţelor
Argeş şi Musoel, iar ceilalţi 19 în oraşe mai îndepărtate : Bucureşti, Craiova, T"irgovişte, Ploieşti, Brăila, Roşiorii de Vede, Slatina, Giurgiu şi
Rimnicu Viloea.
Tabelele condicii au 9 coloane, dar nu sînt completate declt 5, dintre
care a 2-a, cea cu numărul patentei, uneori este incompletă. La rubrica
a 6-a, unde ar trebui să fie trecută strada şi numărul unde locuieşte
meseriaşul, înoepînd cu numărul curent 63 se găseşte cite o iniţială :
K, S sau I, iar runeori nimic.
Condica este scrisă de aceeaşi mină, cu aceea.şi cerneală, dar ulterior
ap.'ll" şi adausuri, uneon făcute de aceeaşi mină, cu altă cerneală, şi de
cele mai multe ori de altă mină şi cu altă cerneală. Cerneala este de
culoare neagră, culoarea hirtiei este gri....bleu, formatul 32,5 X 21 cm, şi
se găseşte în stare mediocră. Are 27 de f~ ; arte scrisă începind cu fila
2 V. ; fila 12 V., 13, 21 V. pînă la 26 sînt albe.
Primul tabel, al patentarilor fără contribuţie personală, cuprinde
326 persoane, al doilea, al patentarilor şi cu contribuţie personală,
cuprind.e 226, din ca.re 2 sînt trecuţi la pri.mul tabel, deci 224, iar al 3-lea
cuprinde sudiţii în număr de 33. In total ar fi 583 de patentaţi meseriaşi.
Totalul de la sfîrşitul condicii este neclar, dacă nu chialr eronat,
precizînd „319 fără bir de clasa a 5-a, 222 cu bir şi 33 sudiţi", deci 574.
In primul rînd, pat.entarii cu numOO::ul 10 şi 74 de la lista a 2-a sint
trecuţi încă o dată la numărul curent 301 şi respectiv 326 de la lista I,
iar în al doilea rînd simpla adunare a patentarilor pe liste, ca şi totalul
general, sînt altele după cum am văzut mai sus.
Se pare că tabelele nu respectă coloanele anunţa.:te la începutul
fiecăruia, şi au Wlele confuzii făcute în mod voit de către cel ce le-a
întocmit, renunţînd la completarea rubricilor aşa cum apar ele, completlindu-le cu alte date decit oele pe care le impune rubricaţia.
http://cimec.ro

CONDICA
DE NUMELE ŞI NUMARUL PATENTARll..OR DE SUPT STAROSTIEA MESERIEAŞILOR
DINTR-ACEST ORAŞI PITEŞTI ANUL 1880 IULIE ORAŞUL PITEŞTI 2
de numele
Nr.
lndlvtdelor

Nr.
patentei

1

2

1

562

2

729

4

908
871

5

835

3

şi numărul

patentarllor

Numele

şi

meserieaşl

pronumele

bărbier

6

918

Clasa

Coloarea

Nr.

4

s

5

3

Costandin Tudorache ce-i zice
şi Sandu, plăpîmar
Nicolae Costandin ce-i zice
Gheorghe Nicolae ; k ;
tîmplar
Nedelcea Velcea Pioară
Costache Ioniţă Ceasornicaru ;
k; bărbier
Ghiţă Cîmpulungeanu ; S ;

LISTA
de clasa 5-a, supuşi numai la &acsa patentei, firi

V(opseaua)

galbenă

a 5-a

V(opseaua)

galbenă

a 5-a

V(opseaua)

galbenă

i
~

>
.,,

V(opseaua)

galbenă

8

a 5-a

V(opseaua)

galbenă

9

810

Ivancea Dumitru ; pescar

a 5-a

V(opseaua)

~albenă

10

678

Stoian Stancu ; curelar

a 5-a

albastră

11

454

Spiridon Radu ;

a 5-a

galbenă

517

Barbu Radu ;

a 5-a

galbenă

Idem,

fond

Stărostia

meseriaştlor

8

~

Muşcel

a 5-a

2

8

a 5-a

jud.

Barbu Toncea ; S ; pescar

12

7

n

928

; k

Nr. şi data
ord. minister

Bucureşti

Ivancea, sin Nicolae ; S ;
pescar

; S

Opservaţle

a 5-a
a 5-a

687

şepcar

scăderi

Trimestrul

o
n
o
z
o
n
>
~n
c:
z
otll

Cîmpulung

7

pălărier

peraonali

a 5-a

~

~

Radu Hristea Ungureanu ; k ;
măcelar

contrlbu~le

piteştent,

.,,

~

w

condica

patentatorilor

http://cimec.ro

din anul 1860.

...

N

Nr.
lndlvldelor

Nr.
patentei

1

2

13

471

Numele

şi

pronumele
3

Manolache Orii.dinaru ; k

Clasa

Coloarea

Nr.

4

5

~

a 5-a

Trimestrul
scăderi

Opservatte

Nr. şi data
ord. minister

7

8

9

Plătit

Craiova

w
~

pe

iulie prin
onor(ata)
prefectură

de Argeş
cu ord.
nr. 482
14

888

15
16

1248

Velea Petcu ; grădinar
Nicolae Pencea ; grădinar

17
18
19
20

1371
2
4
12

Oprea Ivan ; zidar; k ;
... să văz 3
Nicolae Dumitru ; frînghier ; k
Dumitru Dondan ; cărămidar
Oprea Petre ; heraru
Nicolae Marin ; potcovar

2.l

13

Ioniţă

22

14
15
17
18

13660

Ion

Marin ; potcovar

Lăcătuşu

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

V.
J.

Muşcel

S.

Ciumeşti

J.

Muşcel

V.

galbenă

galbenă

V.

galbenă
galbenă

a 5-a

V.

galbenă

a 5-a

V.

galbenă

a
a
a
a

V.

galbenă

V.
V.

galbenă

La mofia

26

...

21

... 1

... ' Mihai ; grădinar

28

23

Din Gugiu ;

a 5-a

La

29

26

Gheorghle, sin Dumitru;
cureraru

a 5-a

J.

24
25

3
4

~

slugă

Adiugat ulterior de altă mtnă.
Loc rupt.

!i

V.

5-a
5-a
5-a
5-a
a :;-a

23

Gheorghie,sin Ioan ; fierar
Burcea, sin Ioan ; fierar
Matei Ivan ; potcovar
Din,.sin Matei ; potcovar

a 5-a
a 5-a
a 5-a

galbenă

galbenă
Drăguesculul

Sameşu

Muşcel

http://cimec.ro
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t:I

2

Nr.
tndtvidelor

Nr.
patentei

1

3

30
31
32
33
34
35

24
3
1383
16
25

36
37
38
39
40
41
42
43
44

456
444
865
488
508
547
581
697
701

45

726

46

857

47
48
49

721
1038
905

50

924

Numele

şi

pronumele
3

Ioan, sin Radu sau jimblaru
Radu Ciobanu ; cărămidar ; k
Ioniţă Arăpescu ; fierar
Simion Dumitru ; lăutar
Ioan, sin Ioan ; lăcătuş
Radu, sin Gheorghie ;
bărbier; S
Jileascu Nistor ; calpacciu
Mincu Marcu ; cismar
Marin Ioniţă ; cismar
Mincu Stamatiu ; k ; cismar
Radu Bălan ; k ; cismar
Marin Cimpulungeanu ; cismar
Dumitru Gheorghie ; cismar
Pană Ioniţă Vidrigh!n ; cismar
Costandin Dumitru Moraru;
cismar
Matache Gavrilă ; brutar
Vasile Stan la Gheorghie Păun;
cismar
Ivancea Ghenu ; la
cismar

Ploieşti

Clasa

Colo ar ea

Nr.

t

5

5

a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

La

galbenă

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

7

a

9

o

albastră

8

neagră

~

galbenă

~
~

Tîrgovişte

I

roşu

galbenă
galbenă

~

galbenă

>

roşu

~

galbenă

~

roşie

i

roşie

a 5-a
a 5-a

Valea Babii

a 5-a

albastră

a 5-a
a 5-a

J.

a 5-a
a 5-a

scăderi

Băduleşti

~

galbenă

~

;

Ioan Burdeanu ; cismar
Eftimie, zet Ctrstea CAldăraru ;
cismar
Arsenie Tudorache ; slugă

Trimestrul

Muşcel

albastră
galbenă

http://cimec.ro

-

\:o>
N

<.:>

~

Nr.
individelor

Nr.
patentei

1

2

51

877

Numele

şi

pronumele

445

Stan, popa Sofronie; k; croitor

53

636

Costandin Dinu ; k; croitor

54
55

1042
694

56

711

57

906

58
59

1039
577
583

60
61

... '•

62

...

•

440

64

715

65

1231

67

927
1290

68

447

69
70
71

Nr.

4

li

5

scăderi

7

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

B

8

~

=

Ioan de la Gheorghie Păun,
sin Mihai Cismaru ; S ;

52

66

Coloarea

3

cl&nar

63

Clasa

Trimestrul

Nicolae Chelavau ; k; croitor
Ioniţă Marin, zet Petru
Muscalu ; cojocar
Ioniţă Gheorghie ; cojocar
Vladu Dumitru ; ·mort ; cojocar
Nicolae Zamfir ; k ; cojocar
Tache Anghel; S; simigiu
Hristea Ivan Bulgaru ;

slugă

Dumitru, sin Dumitru
Mînicescu ; k ; tîmplar
... " Sima ;

slugă

Ioan Lopătaru
Ivancea Stoian Tabacciu
Stoica Deaconu Ioan ;
netrecut 3
Radu Gheorghie Ivănescu
Mincu Năstase
Nicolae Radu

Marin, brat Nanu
. - -448.
438 · Ilie Vasile Ciocoiu
Tudor, sin Petcu Bărbieru
630

a 5-a

albastră

a 5-a
a 5-a

galbenă.

La

Văleni

a 5-a

roşu

a 5-a
a 5-a
a 5-a

Roşi ea

Roşi ea

:-i

a 5-a

galbenă

~

a 5-a

galbenă

a 5-a

galbenă

a 5-a

galbenă

a 5-a
a 5-a

galbenă

Jud.

Muşcel

I

galbenă

k

tabac

a 5-a

galbenă

k

tabacciu

a
a
a
a

a far
La Ciumeşti
La Ciumeşti

5-a
5-a
5-a
5-a

boiangiu

slugă

boiangiu
boiangiu

slugă

galbenă

k

a 5-a

galbenă

k

a 5-a
a 5-a

galbenă

k

albastru

k

http://cimec.ro

slugă

cojocar
croitor
cismar
cismar

Nr.
individelor

Nr.
patentei

1

2

72
73

638
640

Sandu Ioniţă
Costandin, sin Gheorghie
Purcea

74

641
643
666
696
702
757
723
746

Vasile, dascălu Stan
Petre Stan

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

749
755
756
760
463
786
787
820
824
872
873
879
1307

Numele

şi

pronumele
3

Clasa

'
a 5-a
a 5-a
a 5-a
a 5-a

Coloarea

Nr.

9

5

7

8

8

albastru
albastru

k

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

albastru
albastru
albastru
albastru

Ioniţă

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

Dobre Ioniţă
Nae lamandi
Anghel Călugăru
Costandin Angheluţ
Ioan, sin Ioan
Anghel Dumitru
Toma Năstase

Nr. şi data
ord. minister

cismar

a
a
a
a
a

Ghiţă

Opservaţle

k

Nicolae Crăciunescu
Petre Radu Ioniţă Plăpîmaru
Nedelea Mihai Pătraşcu
Vasile Stancea
Florea Ioan
Tudorache Stan Crăciun ;
mort 3
Costandin, sin Andrei
Ioniţă, sin Andrei Brutaru
Stoian Lazăr, zet Iţu
Gltstrîmb Pîrcălabu
Matei
Marin Nicolae

scăderi

albastru

albastru
albastru
albastru
albastru
albastru
albastru

Lazăr

Trimestrul

k

cismar
pantofar
cismar

k
k
k
k
k

cismar
cismar
cismar
cismar
cismar

k

cismar
cismar
cojocar
cismar
cismar
cismar
cismar
cismar
cismar
cismar
cojocar
cismar.
cismar
cismar

s

k:
k
k

albastră

k

albastră

k

albastră

k

albastră

albastră

k
k
k
k
k
k

albastră

s

albastră
albastră

albastră

La Slatina

http://cimec.ro

o

n

~

o

n

>~

~
~
>
fli

I
j

i
~
....

..

..

pateritet
N•.~

Numele

indMdelor
1

95
96
97

şi

~

1337

... '•
... 1

pronumele
3

Manolache Năstasie
... " Tudor Ariciu

98
99

506
648

100
101

1297

. .. " Crăciun
Costandin Iamandi
Nicolae, zet Costea ce-i zice
şi Toma
Năstasie, sin Costandin Făcăleţ

1298
916

Preda
Vasile

102
103
104
105
106

Pană
Şchiopu

~
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

Col oa rea

Nr.

5

5

albastră

s

albastră

k

albastră

s

albastră

k

Nr. şi data
ord. minister

7

8

9

s

circiumar

croitor

albastră

k

albastră

k

albastră
albastră

k
k

albastră

k

La Mereni

k

cojocar
cojocar
mort
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojoca1·

Costeşti

\01
108

882

Nicolae Mischirici
Coman Neaga

a 5-a

galbenă

k

a 5-a

albastră

k

109
110
111

731
732
821
839

Marin Barbu Aprodu
Costea, sin Costea Croi toru

a
a
a
a

neagră

k

a 5-a

La

k

aprod tribunal
croitor
cojocar
cojocar
cojocar

5-a
5-a
5-a
5-a

albastră

k

albastră

k

galbenă

k

113

859

Alecsandru Niţulescu
Costandin Ene

114

880

Costandin Udrea

a 5-a

galbenă

k

cojocar

115

960

Ioniţă Niţulescu

a 5-a

neagră

cojocar

118

1046

Ioniţă

a 5-a

albastră

117

1284

Dumitru Enache

s
s
s

112

Matei

Bălan
Gogoaşe

a 5-a

Costeşti

albastră

http://cimec.ro

~

cismar
cismar
clsmar
croitor

k

La

Tudor Preda
Iordache Radu
Nicolae Dincă Turcitu
Barbu Gheorghie

Niţă Oncică

Opservaţie

galbenă

595
603
609
627
730

scăderi

Trimestrul

cojocar
cojocar

~

~

~t:i
!i?

Nr.
lndlvtdelor

Nr.
patentei

1

2

118
119

1289

Nicolae Gheorghie

1324
219

Dumitru Niculae Turcu
Pavel, sin Ioan

683
684
735
831
867
917
1205
1360
1368

Petcu Marcu Abălaru
Costandin Zahariea
Tache Ruşeanu
Ilie Filip

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Numele

pronumele

şi

3
Piţigoi

... t

Costache Cozma
Gheorghie Ioniţă Găeşteanu
Petre Pascal Pascal
Ion Albu Cojocaru
Nicolae Radu
Marin, zet Brătan

... t

. .. ' Stoian

796
793
801
827
85.l
861
869

Ghiţă

Ion Tirgoveşteanu
Nae Simion
Savu Petre
Costache Vancu
Dumitru Marin Lăzărescu
Hristache Gheorghie Petrovici
Vasile Culea ce-i zice
şi Nicolae Manole

139

890

Ilie Simion

140

903

Vasile Dumitru

Chltcă

~

Coloarea

Nr.

5

s

Trimestrul
scăderi

Opserveţle

Nr. şi data
ord. minister

1

8

I

s

cojocar

s

slugă

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

albastră

a 5-a

galbenă

curelar

a 5-a

albastră

tabac

a 5-a

albastră

tabac

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

La Grui
albastră

slugă

o

cojocar

8z

albastră
albastră

slugă

n

albastră

slugă

albastră

slugă

La

Costeşti

k

slugi

roş!e

slugă

albastră

slugă

albastră

k

albastră

s

albastră

k
k

galbenă
albastră
galbenă

albastră
albastră
galbenă

La

Tîrgovişte

http://cimec.ro

k

cojocar
Umplar
tabac
tabac
tabac
pescar
tabac
tabac
tabac
tabac

o

>

§
z

~

~

>
"d
>

~

~

:a

~
~

~

Nr.
individelor

Nr.
patentei

1

2

H1

91Q

142

1080

143

1282

144

147

548
670
708
1032

148

1033

149

Numele

şi

pronumele
3

Riţu

Vasile

Clasa

Coloarea

Nr.

4

5

5

scăderi

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

7

8

9

Trimestrul

c;;

....

a 5-a

albastră

k

tabac

a 5-a

albastră

k

tabac

Toma Radu

a 5-a

albastră

k

tabac

Stan Slăvescu
Petcu Pavel
Pătraşcu Iordache

a 5-a

albastră

k

a 5-a
a 5-a

albastră

k

La Slobozia

k

boiangiu
boiangiu
boiangiu

Ghiţă

a 5-a

La Slobozia

s

boiangiu

Nicolae Petcu

a 5-a

La

Hirseşti

k

boiangiu

1034

Dumitru Nicolae

a 5-a

La

Hirseşti

k

boiangiu

~

150

1036

Nae, sin Gligore

a 5-a

galbenă

s

boiangiu
boiangiu

I

145
146

Ruşcea

Gheorghie

Bobea Malotescu

151

1037

Tudor Tonea

a 5-a

La Slobozia

k

152

1047

Tudor, sin Alexe

a 5-a

albastră

k

boiangiu

153

854

Mămularu

a 5-a

albastră

k

boiangiu

154:

1257

galbenă

s

boiangiu

1260

Stoica Vasile
Marin Stanciu

a 5-a

155

a 5-a

Giurgiu

s

boiangiu

156

727

Nicolae Mihai

a 5-a

albastră

k

abagiu

Ilie

Adăogat
la cei 3

cu biru
157
158

900
1259

1339

Ileana
Nae, popa Hrîstea
Badea Iordache

a 5-a
a 5-a
a 5-a

159
160
161

1349
774
725

Badea Deaconu
Costandin Milea Brutaru
Petre Bălcuş

a 5-a
a 5-a
a 5-a

Niţă

k

abagiu

albastră

k

abagiu

La Recea

k

abagiu

La Recea

k
k
k

abagiu
brutar
brutar

La

Merişeani

Adăogat
la cei 3

cu biru

162

albastră
albastră

http://cimec.ro

Nr.
individelor

Nr.
patentei

1

2

Numele

pronumele

şi

3

Clasa

Coloarea

Nr.

4

5

5

163

676

a 5-a

albastră

164

1384

Vasile

Abagiu

a 5-a

albastră

165

... •

Radu Gherghinescu

a 5-a

albastră

166

660

Nicolae Trandafir Zidaru ;
mort 3

167

709

Preda Mihai

168

489

Ghiţă

Ivan

169

887

Zailig

Talenţchi

170

lsac

171

93!
535

172

Nicolae Andrei
Niţă

k
k
k
k
k
k

Trimestrul
scăderi

Opservaţie

Nr. şi data
ord. minister

7

e

8

brutar
abagiu

o

dogar

8z

cărămidar

~

bărbier

n

a 5-a

albastră

a 5-a

albastră

a 5-a

albastră

a 5-a

neagră

a 5-a

galbenă

Preda Măcelaru ce-i zice
şi Manti

a 5-a

La

620

Dincă

Iordache Rinichi

a 5-a

albastră

173

671

Tudor

Şerban

a 5-a

174

672

Iacob Lupulescu

175

719

lo'1iţă

176

asa.

Dumitru

177

837

Anghel Rusu

a 5-a

La

178

680

Pascu Anghel Rusu

a 5-a

roşi ea

179

1287

a 5-a

roşie a

k

cafegiu

180

706

a 5-a

albastră

s

ceaprazar

181

1325

Simion Cazangiu

a 5-a

albastră

k

cazangiu

182

818

Filip Andrei

a 5-a

albastră

183

1

Ion Nicolae Fieraru

a 5-a

La Giurgiu

s
s

fierar

184

802

Ion Radu

a 5-a

albastră

k

tabac

Cărămidaru

Şopu

lţic

Marin
Brătan

Stamati
Lumînăraru

Săndulescu

Ghenu

zidar

dascăl

ovrei

~

§
o

k

tinichigiu

!/J

k

măcelar

~

k

măcelar

albastră

k

măcelar

a 5-a

albastră

s

pescar

a 5-a

albastră

k

curerar

a 5-a

idem; mort

I

Tr. aprilie scăzut
cu ord. N. 5665

k

lumînărar

s

cafegiu

Costeşti

Brăila

http://cimec.ro

n

>

I
ă

o(ll

~
~

cercel ar
c.>
c.>
~

Nr.
lndlvldelor

--1
185
186
187
188
189

~

Nr.
patente!

Numele

:a

653
705
143
439
512

190

~82

191
192
193
194

589
716
720
724

195

751

196
197
198
199

754
868
1199

200
201

1347
1348

202.
203

204
205

.\98
493
502
580

206

739

... •

şi

pronumele

Clasa

Coloarea

Nr.

4

s

s

3

Dumitrache Ilie
Radu Barbu
Ioniţă Gheorghie
Vasile Gheorghie
Iacov, zet Raicu
Ştefan Popescu

Tătăişi

a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

galbenă

k
k

roşie

s

roşie

k

Ploieşti

Mincu Iamandi
Dinu Bică
Dumitru Nicolae Crăciunescu
Pătraşcu Marin Croitoru
ce-i zice şi Marin
Costandin, nepotul Stoici (i}
Tudor Velea Brătieanu

a 5-a

roşlea

k
k

a 5-a
a 5-a

albastră

k

roşu

k

a 5-a
a 5-a
a :;-a

neagră

k

roşie

k
k

Răducanu Păunescu

a 5-a
a 5-a

roşie

a
a
a
a
a
a

roşie

Matache Gheorghie Tătăişi
Nae Stan, zet Răducanu
Cizmaru
Lambe Tomescu
Ioniţă Nicolae
Maer, sin Maer
Maer Şaln la Bercu
Marin Andrei la Duduleţ
Gheorghie, sin Ilie Cureraru ;
lăsat 3
Niţă

Slltineanu

La

roşle

roşie

scăderi

Opservaţle

'1

8

k
k

cojocar
cismar
cismar
cismar
cisrnar
cismar
ci&mar

La Rimnic
roşlea

k

neagră

k

cismar
cofetar
cismar
croitor
croitor
croitor

a 9-a

La Tigvenl

k

croitor

a 5-a

roşie

s

croitor

roşie
roşie

http://cimec.ro

!;:

•

cojocar
cojocar
cismar
cismar
clsmar
clsmar

k
k
k
k

5-a
5-a
5ra
5-a
5-a
5-a

Nr. şi data
ord. minister

slugă

galbenă

albastră

Trimestrul

:--!

~

I

Nr.

lndivt-

Nr.
patentei

1

li

207

740
1211
1242

delor

208
2{)9
210
211

212
213
214
215
216
217
218
219

462
850
1367
459

Numele

şt

pronumele

a
Dumitru Cosma
Mihale Tănasie
Dumitru Florea
Pavel Preda
Mihăiţă Estate

l
f

netrecut 3

Ghiţă Ştefan

Ilie, brat Tudor ce-i zice
şi Tudor
Ioniţă

463
1077
865
546
1355
483
458

Hagi

225
226
227

501
785
884
1304
1306
532
528

Iacov Iosif, cumnat cu Halter
Leibu Avram
Marcu Lupu Nahman
Iancu Rozemberg ; mort :i
Enrih Israil Giuveargiu

228
229

495
510

220
221
222
223
224

Turtaru

Radu Nicolae Mirică
Marin Ioniţă
Neagu Zidaru
Gheorghie Iamandi
Ştefan Ioniţă Bărbieru

Bercu Moise Burah

Nicolae Andronie
Dumitrache Hristea Căegiu
ce-i zice şi Vasile
Zamfir Mihai Plăpîmaru
Ilie Rizan

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
se.Aderi

Opservaţle

Nr. şt data
ord. minister

t

s

s

'1

8

9

s
s

cojocar
cojocar

s

cojocar

La Cimpulung

k

boiangiu

roşia

k
k
k

abagiu
simigiu

c:
z
oCil

butar

c:

a 5-a
a 5-a

roşie

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

a far
a far

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a 5-a
a 5-a
a 5-a

roşie

La Rimnic

roşia
roşia

slugă

roşia
roşia

slugă

slugă
slugă

roşie

k
k
k

roşie

s

giuvaergiu

roşie

slugă

galbenă

k
k
k

roşu

s

galbenă

roşie

roşu

k
k

roşu

k

neagră

k
k

roşu

neagră

http://cimec.ro

bărbiei·

tinichigiu
tinichigiu
tinichigiu
giuvaergiu

o
n
o
~

~

~

n

~

>

;
:o

j
~

măcelar

cismar
cismar

w
w

-J

~

Nr.
lndlvldelor

Nr.
patentei

1

2

şi

pronumele
3

232

511
514
534

233

•

230
231

Numele

Niţă

Dinu

Pipăruş

Petre Velicu

234

573

• Stamate ; netrecut 3
Niţă, brat Pencu aprodu

235

574

Ioniţă

236
237

575
578

238

586

239

596

Stan
Petre Zoba
Tudorache Ion Firică
Gheorghie, sin Gheorghie

...

Gheorghie de la

Nică

Dincă

Brînză

240

530

Niţă

241

689

Nae Cuniea
Ilie Ioniţă Vădrăghin

242
717

Nicolae

243
244

733

Pandele Mihai Brutaru
Tudorache Stancu Brutaru

2.4\'i

737

Petre Radu

246

90~

247

1028

248
249

.507
520

Alecu Toma

Coj~aru
Glonţ

Nicolae Tănase Duduleţ
Gheorghie Vraciu ce-i zice
şi Tănase

531

Nr.

4

9

5

Gheorghie Iordache

Indescifrabil

scăderi

Opservaţ.le

Nr. şi data
ord. minister

7

8

8

Trimestrul

~

=

a 5-a
a 5-a

neagră

k

neagru

k

cismar
cismar
cismar

a :i-a

a far

k

cismar

a 5-a

neagră

k

cismar

a 5-a

roşie

k

cismar

a 5-a

neagră

k

a 5-a
a 5-a

neagră

k

neagră

k

cismar
cismar
cismar

~

a 5-a

neagră

k

cismar

~

cismar

neagră

k

a 5-a

neagră

k

a 5-a

neagră

... 5

a 5-a
a 5-a

neagră

k

neagră

k

a 5-a

neagră

k

cismar
cismar
cismar

a 5-a

neagră

k

cismar

a 5-a

neagră

k

cismar

a 5-a

neagră

k

cismar

a 5-a

neagră

k

croitor

a 5-a

neagră

k

croitor

5-a

neagră

s

croitor

Tudorache, sin Cîrstea
Căldăraru

250

Coloarea

a 5-a

Bălăceanu

Ion, sin Ion

Clasa

11

http://cimec.ro

~

z

Nr.
lnd.Jvldelor

Nr.
pa ten tel

1

2

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

538
542
651
568
592
633
852
486
570
607
714
1249
540
836
658
970

... 4
557
484
680
1258
1323
555
558

Numele

şi

pronumele
3

Niţă, protopopu Radu
Petre Pîrvu
Andrei Nedelcu
Ioniţă Şadran

Nae, sin Costea Croitoru
Velea Călin
Hristea Dumitru
Ioniţă, deaconu Focescu
Anghel Stoian
Nicolae, zet Gîţan
Mihai Cîrstea
Nicolae Tudor Stoian
Crăciun Abagiu
Dumitrache Matei ; îi zice
şi Costandin Abagiu
Petre Raicu
Naum Brutaru
Radu Conea Aprodu
Ioan al Şerbani (i)
Gheorghie Savu
Tudor Ioan Bucureşteanu
Gheorghie Stan Dulgheru
Panait Caldaramgiu
Anghel Atanasiu
Oprea Ştefan Zidaru

Clasa

Coloarea

4

s

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

neagră

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

~
k

neagră

k

neagră

k

neagră

k

neagră

k

neagră

k

La H (inţeşti)

k

roşie

k

neagră

k

neagră

k

neagră

k

neagră

k

neagră

k

La Slobozia

k
k
k

neagră

La

Bucureşti

neagră

neagră
neagră

afar
albastră

La Cîmpulung
neagră
neagră

http://cimec.ro

k
k
k
k
k
k
k
k

Nr.

data

Trimestrul
scAderi

Opservaţte

ord. minister

7

8

I

croitor
croitor
croitor
croitor
croitor
croitor
croitor
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
abagiu

simigiu
brutar
brutar
tîmplar
timplar
timplar
tîmplar
caldaramgiu
caldaramgiu
zidar

şl

o
n
o
~

n

>

~

z<=
o
cn

n

~

>
'li

I
:a

~
...~

"'cg
c.i

~

Nr.
lndlvldelor

Nr.
patentei

1

2

275
276
277
278
279

710
1305
1291
1390

280

281

1393

282
283

Numele

pronumele

şi

Clasa

3

Naum Qogoşear1.1 ce-i zlce
şi Nicolae
Dumitru Niţă Gavrilescu
Paraschiv Stoica
Nicolae Ioniţă ; cismar
Petre, sin Gheorghie ; cismar
Nicolae Costandin ; brutar
Agate, sin Dinu Mincă ;
pantofar
Petrache Dinculescu ; cojocar
Costandin Ion ; lăutaru ; pe o
chezăşfe ce s-a dat 3
Vasile Marin la satul
Gligore Mihalache la satul

4

a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

I

Coloarea

Nr.

Trimestrul
acAderi

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

s

6

7

8

8

neagră
neagră

slugă

k

La

Vrăneşti

albastră

k
k

s

a 5-a

galbenă

k

a 5-a

a far

k

neagră

k

Recea
Căteşti

s
s

boiangiu
boiangiu

Ghiţă Tăcălie

a
a
a
a

roşie

k

Oprea Cizmaru

a 5-a

roşie

k

cismar
boiangiu

albastră

5-a
5-a
5-a
5-a

284
285
286
287

1404
1414
1480
1483

Ghiţă

288
289
290
291

1502
1507
1546
1553
1564

Tudor Ţaciu
Tache Dobriean
Nae Sorescu
Vasile Preda ; cojocar
Toma Iancu ; cojocar

a
a
a
a
a

albastră

s

293
294
295

1565
1604
1607

Niţă

Iancu ; cojocar
Costache Gaciu
Tache Donciu ; croitor

a 5-a
a 5-a
a 5-a

albastră

s

roşu

k

roşu

k

296

1610

Ioan Marinescu

a 5-a

galbenă

k

292

Iorgu

brutar
lăutar

neagră
neagră

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

roşu

s
s

roşu

k

neagră

k

http://cimec.ro

""o

:-1

~

cismar
boiangiu
boiangiu
cismar

cismar
cojocar

~

52

Nr.

tncUvl-

delor

--l
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

Nr.
patentei

Numele fi pronumele

Clasa

Coloarea

Nr.

2

3

4

5

6

1621
1626
1659
1686

Dumitrache Gheorghiţă
Costache Sorescu
lsrail Brener
Ion, sin Ion Popa Marin
Gheorghie Hristea de la
Chercea
Ilie, zet căpitan Costandin
Cinciu Tabacu
Stanciu Ion Cărămidaru
Pandele Negrea ; scris 3
Nicolae Radu Timplaru
Pandele Niţă Zidaru
Dumitru Radu Chilom ;
scris 3
Gheorghie Păun ; nescris a
Dobre, zet Hrlstea Grădinaru
Vasile Stoica, zet Chitcă
Ioniţă Miciu
Scarlat Ioan
Stanciu Barbu
Radu Anghel
Vasile Popescu
Stoian Dumitru Ţocu
Nicolae Gheorghle Boţoi
Gheorghle Petcu

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

roşie

s

roşie

k

roşie

k

roşie

k

roşie

k

galbenă

k

galbenă

k

galbenă

s

neagră
neagră

s

neagră

k

albastră
albastră

k

albastră

k

neagră

k

albastră

k

albastră

k

albastră

k

albastră

k

albastră

k
k
k

roşie

http://cimec.ro

Trimestrul
scAderl

OpservaţJe

Nr. fi data
ord. minister

7

B

9

I

boiangiu
cismar
croitor
boiangiu
croitor
cismar
tabac
tabac
privat
privat
privat
lăutar

neagră

afar

I

privat
croitor
croitor
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
abagiu
fierar
şepcar

o
o

n

~

~

~c:

z

o

~

>

I
j

i...
c.>

""....

Nr.
lndlvldelo1"

Nr.
patentei

1

2

Numele

pronumele

şi

3

320
321

Ioniţă Tudorache ; muscalagiu
Costandin Dincă Cîrciumaru

322

Alecu Tudorache Gherea ~

323
324
325
326

Nicolae ; viorar
Ghiţă Nicolae ; viorar
Stănică Nicolae ; cobzar
Ene Grecu

plăpîmar

Tudorică

~

i:.>

Coloarea

Nr.

5

8

a 5-a
a 5-a

neagră
neagră

k

a
a
a
a
a

neagră

k

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

Trimestrul
scăderi

Opservaţie

Nr. şi data
ord. minister

8

8

„

~

N

croitor

neagră
neagră
neagră

k

galbenă

grădinar

~

LISTA

de numele
Nr.
lndlvldelor

Nr.
patentei

1

2

1
2

469
588
594

şi numărul

Numele

patentarilor
şi

mesereaşi

pronumele

Nr.

4

5

6

roşie
roşie

s

5-a
5-a
5-a
5-a

roşie

a 4-a

a 5-a
a 4-a

roşie

Haltăr

Ceauşescu

Iacov

„

cismar
cismar
cismar
cismar
cismar

a
a
a
a

473

scăderi

cismar

roşie

roşie
roşie

roşie

http://cimec.ro

s
s

la

contribuţie

Trimestrul

s
s
s
s
s

roşie

a 5-a

9

supuşi şi

k

a 4-a

468

7

a 5-a care sint

Coloarea

Costache Ionescu
Nicolae Pantofaru

8

521

şi

Clasa

3

Nedelea Dudumolu
Gheorghie, sin Radu Mareşi
Ion Badea Aldescu
Ştefan, popa Radu
Bercu Avram ; croi tor
Gheorghie, sin Gheorghie

3
4
5
6

din clasa a 4-a

croitor
croitor

personali

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

8

8

~
t:I

S!

Nr.
tndtvldelor

Nr.
patentei

1

2

Numele

şi

pronumele
3

10

Gheorghie Hristea
de la Chercea;

11

Marin

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
scldert

Opservaţte

4

5

--6

Nr. şi data
ord. minister

7

8

9

a 5-a

roşie

a 5-a

roşie

k

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

roşie

s
s
s

fără contribuţie 3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

457
569
490

Cojocaru
Ioniţă Tudor ; cojocar
Ilie Dimescu
Tudor Nicolae ; cojocar
Paraschiv, sin Ghiţă
Gheorghie Garabet
Ivancea Teodoru
Matache Atanasiu
Ştefan Petrovici
Ghiţă Toma Grăjdan
Dumitru Sinoiu

442

Ghiţă Ceauşi Răducanu

652

Ion Tudorache Cruceru
Gheorghie Stamate

25
26
27
28
29
30
31
32

Păun

464
545

Matei Ioan Bărbieru
Ioniţă Antonescu Bărbieru
Samoil Avram
Lupu Moisi
Solomon Herş
Nicolae Mincu ; cofetar
Ioniţă Tomescu ; cofetar
Costache Zamfirescu

Acesta este trecut la patentarii
de clasa a 5-a fără bir, la nr. 301

o
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
4-a
4-a
5-a

roşie
roşie
roşie

k

roşie

s

roşie

arendaş

galbenă

s
s
s
s

roşie

k

roşie

k

roşie

s
s
s
s
s
s
s
s
s

roşie

roşie
roşie

roşie
roşie
roşie
roşie

roşie
roşie
roşie

roşie

http://cimec.ro

cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
bogasier
tutungiu
braşovean

abagiu
brutar
timplar
timplar
bărbier
bărbier
bărbier

tinichigiu
tinichigiu
tinichigiu

cofetar

n
o

~
>
~n

(i

c::
z
oCii
n

~

>
'd

~

~
~

j
~

z
.....

~

""

~

lndlvl-

Nr.
delor

Nr.
patente!

Numele fi pronumele

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
sclderi

Opservatlll

Nr. şi data
ord. minister

1

2

3

4

s

6

7

8

9

-

33

Anghel Dinu

a 5-a

roşie

s

lăcătuşi

3'1

Nicolae Banu

a 5-a

albastr~

k

lăcătuşi

35

Ghiţă, preotu
la Bucureşti

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

galbenă
galbenă

k
k

galbenă

s

clsmar
cismar
cismar

503

36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

519

47

441

48
49

Nicolae ;

Iancu Manolescu
Pîrvu Stancu Ştirbu
Ioniţă Stamate
Naftul Ioslf
Nistor Mihail
Ştefan Dumitru
Dumitru Radu
Mihai Mitrin
Sandu Pîrvu
Dinu Marin Petcovici
Vasile Gheorghie
Ioniţă Udrescu;
fără contribuţie 3

David Filibos
Zamfir, preotu Oprea
Ioniţă,

:t"'

popa Stancu

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
4-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

slugă

galbenă
galbenă

k

galbenă

s
s
s
s
s
s
s

galbenă
galbenă
galbenă
galbenă

galbenă
galbenă

a 5-a
a 5-a
a 5-a

neagră

a 5-a

croitor
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar

braşovean

galbenă

a 5-a

galbenă

s

tabac

galbenă

52

Tudorache Sencu

a 5-a

galbenă

s

tabac

53

Hristea Sfetcu ; netrecut 3

a 5-a

galbeni

k

boiangiu

54

Ioniţă

a 5-a

galbenă

s

boiangiu

http://cimec.ro

~

braşovean

Ghiţă Niţă,

Hristea Pîrlltu

t:I

bogasier

50
51

zet Elisei

i

slugă

s
s
s

galbenă

!'i

datora

Nr.

tnd1v1-

Nr.
pa ten tel

1

2

delor

Numele

şi

pronumele
3

55

Gheorghie, sin Gheorghie
Marchidanu

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Niţă Ruşeanu

513

467

Marin Dobre
Nicolae Petcu
Ghiţă, brat Crăciun
Dumitrache Ilie
Raicu Nedea
Tănasie Pop
Ivan Nicola Tutungiu
Matei lene; simigiu
Traşcă Brutaru ;
fără contribuţie 3

66
67
68
69
70

1385
470
465

71

72
73

461

74

Mihai Lerer ; dogar
Iacov Grosu ; dogar
Nicolae Popescu
Tache al cofetăresii ; birjear
Nicolae Petre ; cuţitar
Stoian Pîrvanovici
Nae Clupaşu
Gheorghie Grădinaru,
sin Trandafir
Ene Grecu ; fără contribuţie 3

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
ecAdert

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

4

5

6

7

8

9

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

boiangiu
boiangiu
abagiu

galbenă

k

brutar

galbenă

s
s
s

bărbier

a 5-a
a 5-a
a 5-a

roşie

a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

galbenă

a
a
a
a

5-a
5-a
4-a
5-a

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

galbenă

galbenă

s

a 5-a
a 5-a

galbenă

k
I

galbenă
galbenă

albastră
albastră
galbenă
galbenă
galbenă
galbenă

galbenă
galbenă

galbenă

~

~

I

I
>

brutar

s

galbenă

galbenă

abagiu
brutar
tîmplar
simigiu
cîrciumar
brutar

o

8

comersant
cafegiu

I
~

...~

Da. Cu ord. şi
adăogat la cel
săraci 8

6 Adăugat

ulterior de aceeaşi mină.

http://cimec.ro

:r::
Ul

~

Nr.
lndlvtdelor

Nr.
patentei

1

2

Numele

şi

pronumele

fără contribuţie 3

17

Marin

78

Matei Radu Poşircă; cismar
Nicolae, preotu Radu ; cismar
Ioniţă Dumitru Cismaru;
cismar
Nae, sin popa Nică
Florea Croitoru
Dinu Chiru ; slugă

79
80
81
82

83

505

Batlea Potcovaru

Tudorache

84

Coloarea

Nr.

Trimestrul
se Aderi

Opservatll!

Nr. şi data
ord. minister

4

9

6

7

8

8

s

frînghier

fierar

3

Iosif Ucler
Ion Dumitru Rachiu ;

75
76

Clasa

Ştefan

a 5-a

galbenă

a 5-a
a 5-a

galbenă
galbenă

s

a 5-a
a 5-a

neagră

s

neagră

s

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a

albastră

k

neagră

s

neagră

k

cismar
croitor

slugă

5-a

neagră

a 5-a

neagră

k

cojocar

a 5-a

neagră

tabac

a 5-a

neagră

a 5-a
a 5-a

neagră

s

88

Stan
Dinu, zet popa Gheorghie ;
boiangiu
Anghel Boiangiu

s
s

neagră

89

Ioniţă Ghiţă

a 5-a

neagră

s

Tache Ivan ; simigiu

La Ruşi
de Vede

neagră.

k

85
86
87

544

Lazăr

539

90

533

91

553
554

92
93

94

Petre Botezatu

559

556

Naum Topuz ; caldarîmgiu

a 4-a

neagră

s

Gheorghie Hristea ;
caldarîmgiu ; nescăzut~
Spiridon Zidaru

a 5-a
a 5-a

neagră

s

neagră

k

Nicolae Ion ; zugrav ;
fără bir 3

a 5-a

neagră

k

http://cimec.ro

~

~

i
tJ

!il

tabac

marchidan

I

Nr.
indivlde lor

Nr.
patentei

1

2

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Numele

şi

pronumele
3

Sfaiţer Lăcătuşu

Florescu
Niţă Nicolae Glonţ
Dinu Tudor Ca!îpciu
Mihăiţă al Preotesii 7
Stoenică Tudor
Ion Petre
Spirache Ioan
Mihai Gligore
Nicolae Geagîrtu ; fără bir 3
Radu Plăpîmaru
Ion, popa Mincă
Costandin, zet Tudorache
Dumitru, zet Alexe ; fără bir J
Ghiţă

446
489

Stoian Petre Mavrodineanu
Nanu Iordache ; fără bir 3
Marin, zet Hristea Grădinaru ;
cu bir 3
Ghiţă, sin Toma Croitoru
Ioniţă Dinu al Şuţii ; Cojocaru
Neagu Anghelina ; cojocar
Ioniţă, zet Logofătu Petrică ;
fără bir 3
Vladu Deaconu Stanciu
Răducanu Dinu

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
sc4dert

Opservaţie

Nr. '1 data
ord. minister

4

5

8

7

8

8

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

a 5-a
a 5-a
a 5-a

s
s
s

neagră
neagră

albastră
albastră

k

roşie

s

albastră

k

galbenă

albastră

s
s
s

albastră

k

albastră

s
s
s

albastră

albastră
albastră
albastră

lumînărar

cismar
cismar
cismar
cismar
cismar
cismar
cismar
croitor
croitor
croitor
subcomisar

s

abălar

albastră

k

croitor

albastră

k
k

croitor
croitor

s
s

galbenă
albastră

albastră

k

albastră

s
s

albastră

~
~

2
~

orn
n

~

>

albastră

albastră

o
n
o
~

~

ij
~...

cojocar
cojocar
cojocar

....-.:i

Co)

Am considerat

că

„Preotesi" este m,1me de familie

şi

nu

soţie
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de preot,

-

Nr.
indJvlde lor

Nr.
paten tel

1

2

şl

--

......

3

Radu

617

Ghiţă Nică

618

Ion

Vişean

;

fără

bir J

Nicolae Lăzărescu
Voicu Radu

Marin Stan

132

Ioniţă Ghiţă

133
134
135

Gheorghie Ghiţă ; fără bir 3
Miu Constandinescu
Dinu, popa Marin
Petre Mihai

136

13T
138
139
140
141

---

pronumele

Nae Gligore
}3arbu Sandu
Ion Gherghina
Costandin Dinu
Tudor Dinu
Tudor Zamfir
Ion Dinu Ţandără
Matei Ghiţă

123

124
125
126
127
128
129
130
131

~

Numele

Lazăr

118
119
120
121
122

. -

Petru

PfrvanovJcl

Radu Dinu
Dumitru Marin ; fără bir 3
Marin Radu Dulgheru ;
firă bir 3
Barbu Radu, zet Treanţă

..

-- ·--

Clasa

Coloarea

4

5

a 5-a

albastră

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

albastră

a
a
a
a
a
a

albastră

albastră
albastră
albastră

--

~

albastră
albastră

k

albastră

s
s

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

albastrll.

s

a 5-a
a 5-a

albastră

s

albastrl

k

a 5-a
a 5-a

albastră

s

albastră

s

albastră

albastră
albastră
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9

cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar

albastră

albastră

8

s
s
s
s

albastră

albastră

7

cojocar

s

k

s
s

k

s

--

Opservaţle

s

s
s
s
s

--

Nr. şi data
ord. minister

cojocar

albastră

.

Trimestrul
sclderl

s

albastră

albastră

--

.-

~

cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
cojocar
circiumar

~

~

~

5l

Nr.

Nr.
patentei

lndlvl·

delor
1

2

142
143
144
145
146
147
148
149
150
152
153
154
155
l~

157
158
159

160
161
162
163

--

--

şi

pronumele
3

Nuţă

15ţ

164
165
- -·- -

Numele

Mihail Braşoveanu
Nicolae Ioniţă Ruşeanu
Ghiţă Hagi Tudoraşi
Ioniţă, popa Stan
Ioachim Ioan Mişu
Tudor, zet Radu
Bociu Crăciun
Ioniţă Ion Vişoi
Dimcea Costea
Stoian Panciu
Stoian, zet Ilie Mamularu
Filip Ioan Mişu
Nicolae Ioan Mişu
Avram Petcu
Ghenciu Petcu ; fără bir 3
Hristea Panciu
Costache Stoica
Tache Simionu
Toma Stancu
Dumitrache Colea
lvancea Nencu ; mort 6
Ioniţă Popescu ;
adăogat la comercianţi
Brătan Prodan ; fără bir 3
David, popa Ion
----

~
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
4-a
4-a
4-a
5-a
5-a
5-a
5-a
4-a
4-a
4-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a 5-a
a 5-a
a 5-a

Coloarea

Nr.

Trimestrul
scAdert

Opservaţie

Nr. ,1 data
ord. minister

9

8

1

8

9

roşie

albastră

albastră

s
s
s

albastră

k

albastră

albastră

s
s
s

albastră

k

albastră

albastră

s
s
s
s
s
s

albastră

k

albastră

albastră
albastră

albastră
albastră

albastră

s

albastră

K

albastră
albastră

s
s

albastră

k

băcan

o

8

tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
cismar
tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
pescar
cismar
tabac

~

~

~

c

z

5l

n
c

~
>

~z

>i

~

§
:a

~~

2:

albastră

La Ciup!lg

s

albastră

k

albastră
- - -

s
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circiumar
boiangiu
boiangiu
-- -

-

-

-

i

c..l

Nr.
lndivldelor

Nr.
patentei

1

2

Numele

şi

pronumele

scăderi

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

6

7

8

li

boiangiu
boiangiu
boiangiu

Clasa

Coloarea

Nr.

4

5

3

166
167

Toşea

Petcu
Stan Barbu Burdeanu

a 5-a
a 5-a

albastră

s

roşie

K

16~

Tache Ţaciu
Pavel Gheorghiu

a 5-a

albastră

s

a
a
a
a
a

albastră

s

169
170

Nicolae Raicu
Pîrvul Pavel
Iancu Stoica
Marin Gheorghie
Apostol Dumitru

171
172
173

174
175
176
177
178
179

Stoica Naom
Costandin, sin Costandin
Dumitru, brat Traşcă
Dumitru Ilie
Radu,sin Radu Dulgheru ;
fără bir 3

180
181
182
183
184
185

Costache Dumitru
Mihale Marcu

IS6
187
188
189

453

Trandafir Cîrstea
Marin Neaga Cărămidaru
Duţă Ilinca ; fără bir 3
Dociu Petrovici Bărbieru
Ştefan Tudorache Treanţă
Ioniţă Enache
Ioniţă Cornescu
Voicu Zugravu

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

albastră
albastră

s
s

albastră

k

albastră

s

Trimestru.I

boiangiu
boiangiu
boiangiu
abagiu
abagiu
comersant
brutar
brutar
cîrciumar
cojocar

a 5-a

albastră

s

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

albastră

s

albastră

k

a 5-a
a 5-a

albastră

albastră

s
s

a 4-a

albastră

s

tîmplar
arhitect

a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

albastră

s

timplar

albastră

k
k

cărămidar

a 5-a

galbem'i

a 5-a
a 5-a

albastră

albastră
albastră

albastră
roşie
albastră

albastră
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s
s

cărămidar

s
s

măcelar

s

pescar
blrjear

s

s

g

~

i
!i!

Nr.
indivldelor

Nr.
patentei

1

2

190
191
192
193
194
19Ş

196
197
198
199
200
201
202
203

204
205
206
207
208
209
210
211
212

Numele

şi

pronumele

Clase
4

3

Tudor Coman Lăcătuşu
Costea Bragagiu
Iacov Franţ
Ignat Fieraru
Simion Zailih Tîmplaru
Sterie Chirculescu
Stan Ion de la Nicolae ;
fără bir 3
Ioniţă Stan Crăciun
Ioniţă Busuiocu
Marin Stanciu
Badea Iordache
Tănase Trifonescu ; neplătit :i
Costandin Toma
State Stătică ; la ocnă ;
scăzut de tot 3
Niţă Ioniţă

Udrescu ; mort 3
Marin Radu Druianu ; scăzut 3
Nicolae Stoica ; trecut 3
Nicolae Hristea ; trecut a
Costandin Drăghici ; netrecut 3
Arsene Birlogeanu ; netrecut 3
Florea Stanciu ; netrecut~
Tănase Ioan ; netrecut 3
Vasile Dimoviciu

Coloarea

-a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

5
albastră
albastră
albastră

albastră
albastră
albastră
albastră
albastră
roşie

albastră

a 5-a
a 5-a

afar
de afară
de afară

a 5-a

de

a
a
a
a
a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

de
de

afară

~
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Opservaţie

Nr. şi data
ord. minister

7

a

8

bragagiu

s
s
s
s
s

cismar
cismar
cismar
pescar
abagiu

s

boiangiu

I

trimestrul aprilie
scăzut cu
qrd. 60031

tabac

(l

slugă

slugă

s
s
s
s
s
s
s

o

8
§

slugă

afară

Districtul Muşcel
afar
afar
La Ciupag
La Buzoeşti
La Tîrgovişte

scăderi

s
s
s
s
s
s

afară

albastră

Trimestrul

cojocar
cojocar
cojocar
boiangiu
abagiu
abagiu
cojocar

>

~
n

zc=
!ll
o

a>
~

I
li:!

~~

z....

tl
....

Nr.

indivl-

Nr.
patentei

l

2

delor

Numele

pronumele

şi

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
sc4deri

Opservaţle

Nr. şi data
ord. minister

4

5

8

7

8

8

3

Zl3

Bociu Netcovici

a

~-a

La

Tîrgovişte

s

cojocar

214
215
216
217
218

Ioniţă

a
a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a
5-a

La Bucureşti
La Tîrg-Deal

s
s
s

circiumar

1537

Ciumescu ; mort 3
Tudor Milea
Dincă, deaconu Pătru
Dumitru Neaga
Toma Grigoriu

219

1540

Costache Tomescu

a 5-a

neagră

220

1566

Ghiţă

1666
1689
1647

a
a
a
a

5-a
5-a
5-a
5-a

albastră

221
222
223

Negulescu ; scutit ;
mort 3
Alecsandru Veselieanu
Nicolae Sîrbu Tapiţeru
Ianoşi Timar

224

1812

Carol

a 5-a

galbenă

s
s
s
s

225

1810

Matei Tudor Cismaru

a 5-a

albastră

s

226

1260

Marin Stan

a 5-a

La Giurgiu

s

de
Nr.

tnatvt•
delor

2

l

nwnel~

Nr.

patentei

Becheşi

La Tîrg-Deal

pronumele

şi

--

3

1

1639

Ferdinand Hoit

2

1641

Ladislav Tuhati

cîrciuma1·
slugă

s
s

albastră

neagră
galbenă

galbenă

I I
Clasa

COioarea

•

5

a 5-a

roşie

a 5-a

roşie

N

grădinar

galbenă

LISTA
,1 numirul patentu-Uor de clua a 5-a supt numirea de

Numele

~
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pantofar
clsmar

cismar
tîmplar

!-I

fierar

~la

~

dogar

cojocar

10

sudiţi,

cu plata trlmestrill lei 11

I-;
s
s

Trimestrul

7@"

acAderl

Opservaţle

7

8

tîmplar
tîmplar

I

N•.~-

ord. minister
li

Nr.
lndlv1delor

Nr.
patente!

1

2

Numele

şi

pronumele
3

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
se Aderi

Opservaţle

Nr. s1 data
ord. minister

4

5

6

7

8

9

Şandor

a 5-a

roşie

5
6

1644

Iohan Melingher

a 5-a

galbenă

1645

Simon

Tacă!

a 5-a

galbenă

7

1646

Iosif

Holştain

a 5-a

roşie

ii

1648

Leopold

a 5-a

roşie

9

1649

Huroşi

a 5-a

roşie

10

1650

lohan Mele

a 5-a

roşie

11

1654

Venţer

a 5-a

roşie

12

1655

Fridirih Bauhman

a 5-a

roşie

13

1657

Haim

a 5-a

roşie

14

1658

Venţel Mirţcoşi

a 5-a

roşie

15

1660

Maer Aron Grimberg

a 5-a

roşie

16

1665

Franţ Mirţcoşi

a 5-a

neagră

17

1669

Leove Teofilis

a 5-a

roşu

18

1670

Ludvig

Şfaiţer

a 5-a

negru

19

1672

Gheorghie Medve

a 5-a

negru

20

1673

Ioniţă

Conert

a 5-a

negru

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Becheşi

a 5-a

galbenă

I

3
4

21

Andreiaşi

1642
1643

Dumitrie

1677

Carol

Holbat

a 5-a

Tuhalţăr

Ivanovici

Hainei

Fişer

Dogaru

roşie

cismar
rotar

o

tapiţer

n

tapiţer

:z
o

tîmplar
tîmplar
cismar

n
>
:zt"l

n

c::

:z

oCil

croitor

n

croitor

oi

cismar
croitor
timplar
zugrav
timplar
tapiţer

tîmplar
timplar

c::

>
>
"d

~t"l

~
>

s==
'CI

~

{I]

~

z

zidar
Trimestrul iulie
1860 cu ord.
nr. 6627,
adăogat între
pămînteni 6
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o

w
~
w

~
~
~

Nr.
lndlv1delor

Nr.
patentei

1

2

Numele

şi

prenumele
3

Clasa

Coloarea

Nr.

Trimestrul
scAderl

Observaţie

Nr. şi data
ord. minister

4

5

8

7

8

9

28

1688

Samoel

Vinţel

a 5-a

albastră

29

1690

Anton Ernecic

a 5-a

galbenă

s
s
s
s
s
s
s
s

30

1692.

Ioan

a 5-a

albastră

s

31

1694

Franţ

32

1695

Izer

33

1696

Ioan Artman

galbenă

a 5-a

galbenă

Adolf Cheler

a 4-a

galbenă

Ştefan

a 5-a

albastră

Franţ Ţacăl

a 5-a

albastră

Franţ Venţel

a 5-a

neagră

1680

Dumitru

23

1681

Carol

24

1683

25

1684

26.

1685

27

Titulaţ

a 5-a

22

Bilţl

Benciug

Miloş

Barchi ; mort n

Broiştand

cismar
zidar
luminarar

lemnar
ciiunar

!"!
liC

timplar

>
:a<
o
o

liber
cismar

z

tabac
tapiţer

a 5-a
a 5-a

La

a 5-a

roşie

Bucureşti

s

croitor

k

timplar

319 fără bir 222 cu bir 33

sudiţi

... 5

574
Plata ........ 1
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clasa 5-a

O CONDICA NECUNOSCUTA A PATENTARILOR

PITEŞTENI

UN REGISTRE INCONNU DES PATENTEURS DE
EN JUILLET 1860

355

PITEŞTI

Resume
Conformement a un document inconnu, l'auteur presente Ies artisans de
de la deuxieme moitie de XIX-t!me siecle et sur cette base il fait quelques
considerations en ce qui regarde le developpement economique de la ville, dans cet
periode.
Piteşti

Muzeul judeţean Argeş - Piteşti
Primit în redacţie la 28 noiembrie 1977
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ŢARANUL CRONICAR - SERGENTUL DE LA 187'7
IONIŢA FLENCHEŞ
SILVESTRU VOINESCU

ln arhiva personală a meşterului Nicolae Flencheş 1 din Călineşti
s-au păstrat cu sfinţenie pînă astăzi un număr important de manusorise
din timpul Războiului pentru Independenţă şi din anii umiători, de o
valoare cu totul deosebită. Toate aceste documente sînt rămase de Ia
tatăl său sergentul de la 1877 Ion Stanciu cunoscut în Călineşti şi în
împrejurimi sub numele de Ioniţă Flencheş 2.
Cele mai importante piese din această arhivă de familie sînt cele
29 de scrisori din anii 1877-1878 dinltre care 15 tri.Illise de sergentul Ion
Stanciu (care semnează Ioniţă Flencheş) din escadronul 4 „Muscel'' Regimentul 2 Călăraşi, din diferite puncte în care s-a aflat în timpul campaniei pe malul stîng sau drept al Dunării. Toate aceste scrisori au fost
adresate de către Ioniţă Flencheş familiei sale la Călineşti. Celelalte 14
scrisori au fost 1primite de sergemul din escadronul 4 „Muscel" de la
familie sau din partea unor prieteni. Şase scrisori au fost expediate din
Călineşti, cinci din Piteşti şi cite una din Bucureşti, CÎIIIlpulung şi Tohanu
Vechi - Braşov.
Scrisorile trimise de o Parte şi de alta ne dau o serie de informaţii,
cu atît mai preţioase azi după 100 de ani, fie privind viaţa de campanie,
mişcările trupelor, greutatea războiului şi succesele armatei noastre, fie
privind greutăţile prin care trec cei de acasă sau gîndurile acestora despre
cei plecaţi şi despre răz,boiul pe care îl poartă.
1 Meşterul Nicolae Flencheş din comuna Călineşti, judeţul Argeş, născut în
anul 1890, a fost ultimul copil al lui Ioniţă Flencheş. Elev eminent al Şcoalei de
arte şi meserii din Bucureşti (colegul de clasă al viitorului sculptor Ion Jalea,
astăzi artist al poporului), Nicolae Flencheş a fost adus de inginerul Aurel Vlaicu
să lucreze la aparatul său de zburat. Impreună cu Silişteanu, Flencheş a lucrat
efectiv la aparatele „Vlaicu I" şi „Vlaicu II" sub supravegherea directă a marelui
inventator român. Despre acest fapt vorbesc toţi biografii lui Vlaicu dintre care
cităm pe Victor Ion Popa, academicianul Elie Carafoli, C. Ghiban, Sergiu Milorian.
După nefericitul accident care a pus capăt vieţii lui Aurel Vlaicu, Nicolae Flencheş
a plecat la Paris unde s-a specializat in domeniul lăcătuşeriei şi feroneriei.
Intorcîndu-se Clupă un an in ţară a fost numit maistru titular la Şcoala de arte
şi meserii din Bucureşti unde a funcţionat pînă în anul 1917 cînd s-a transferat
la aviaţie. In anul 1921 s-a retras din aviaţie pentru a se reîntoarce in satul natal
unde s-a stabilit definitiv şi în care şi-a organizat un mic atelier mecanic. ln acest
atelier în care lucrează de peste cinci decenii, locuieşte astăzi.
2 Numele „Flencheş" pe care-l poartă azi mai multe familii din Călineşti Argeş, vine probabil de la o poreclă. In limba română „flencheş" se spune la
cornul adus c:u vîrful spre ochi (Despre coarnele boilor). Vezi „Dicţionarul Umbti

romdne".
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TARANUL CRONICAR -

SERGENTUL DE LA 18'17 IONIŢA FLENCHEŞ
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Cel puţin tot atit de valoros ca şi scrisorile este însă şi j.umalul pe
care l-a ţinut sergentul Ioniţă Flencheş în tirn;pul Războiului pentru independenţă, din prima zi a chemării sub arme. Scris cu cerneală pe un
caiet de 60 pagini - caiet ce pare să fi fost confecţionat de nevoie,
după cusătură şi diferenţa de calitate a hirtiei jurnalul ţăranului din
Călineşti înregistrează cu o minuţiozitate impresionantă, tot drumul pe
care l-a pai-curs Escadronul 4 „Muscel" de la 6 aprilie 1877 cînd a plecat
din Cîmpulung şi pină în iulie 1878 cind s-a înapoiat, precum şi acţiunile
la care a participat pe toată durata campaniei.
In timp ce scrisorile ne dezvăluie grija pe care Ioniţă Flenoheş o
purta celor de acasă, tatălui care moare în vara lui 1877, mamei, soţiei
şi copiilor, grija pentru munca viei, a pămîntului de la cimp şi pentru
celelalte interese ale familiei şi
gospodăriei, în general griji care
i-au frăm1ntat pe toţi ostaşii noştri
plecaţi de la sate, jurnalul reflectă
calităţile evidente de observator
atent al locurilor şi evenimentelor,
dind posibilitatea să se constate cu
uşurinţă că autorul lui era un om
harnic şi ordonat, cu o minte bine
organizată. Este aproape greu de
crezut că studiile acestui om se
reduceau la numai cîteva clase primare, aşa cum se făceau la noi
între anii 1850 şi 1860 3.
Vorbind despre scrisori trebuie să observăm că cele scrise de
Ioniţă Flencheş în campania din
1877-1878 au fost cu mult mai
multe, noi neavînd decit pe cele
(sau numai o parte din cele) pe
care le-a trimis acasă. Acest fapt
rezultă din aproape toate scrisorile
primite de el, care încep cu precizarea „ ... am primit scrisoarea ta
din ... " sau „... am primit două
epistole din partea D-tale ... " etc.
In Iindurile care urmează
Fig. J Ţăranul cronicar Ioniţă Flencheş
vom semnala cîteva ştiri sau idei
mai deosebite din scrisorile primite de Ioniţă Flencheş din ţară.
La 1 iunie 1877, socrul său George Popp din Tohanul Vechi îi
scrie printre altele : „ ... noi sîntem bine numai taică-tău este foarte rău ;
din patima ce ştii nu curmă deloc. Eu am veni.Jt de vreo două săptămîni
pentru a-ţi face arătura ... dar D-ta n-ai căpătat ajutoru după ordinu dat
de onorobilu ministru ca să-ţi ajute la munca cîmpului după cum se
vede în ordinu dat la toţi primarii...". In continuare, George Popp îi
scrie că la el în Transilvania starea de spirit este destul de încoroată şi
încheie .sfătuindu-şi ginerele să fie atent şi să-şi poarte de grijă. A doua
zi ii scrie acelaşi George Popp. „Dorite Ioniţă. Salutare. Eu am poftit
pre D-nu PTimar la D-ta acasă tle au văzut pre taică-tău în ce stare se
3 Ioniţă Flencheş născut la 2 iulie
dascăli din Călineşti.
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află. Vei şti că taică-tău este gata a-şi da viaţa cu bună seamă ... aşa ani·

rugat Primăria de ţi-au dat acest certificat ca să-ţi poţi cere un concediu
de vreo cîteva zile ... "
Pe 3 iunie îi scria din Piteşti, Alexandru Popp, o rudă din partea
soţiei : „Iubite Ioniţă, Toate scrisorile D-tale ţi le-am primit şi la timp,
asemenea am comunicat şi verişoarii Mari ţii ... " (Mariţa născută Popp,
soţia lui Ioniţă Flencheş). După cîiteva informaţii asupra vremii, continuă. :
„ ... vin o să avem cam puţin, fiindcă cu multa răceală au cam pierit
strugurii... însă am nădejdea că la toamnă n-are să se vinză mai ieftin
de 8 fr.(anci) vad.(ra) şi sîntem tot acolo cu socoteala. Ştii ·bine că, cinid
este mult îl dăm aproape de pomană. Vasilică (primul copil al lui Ioniţă
Flencheş) mă tot întreabă cînd ii aduci capu de turc că-i trebuie să se
joace cu el şi zice că să-i aduci şi un pui de iturc viu, să-l pue să tragă
la tîrlie la iarnă". &ri.soarea continuă cu informaţii asupra unor problerne
de familie şi încurajări. La subsolul ultimei pagini, sUJb semnătură, i se
mai trimite o ştire : „Astăzi am văzut şi pe Prinţul Milan 4 la gară".
Pe 9 iunie i s.e an.unţă încetarea din viaţă a tatălui său şi înmormîntarea acestuia pe ziua de 10 iunie. Scrisoarea este trimisă din Cîmpulung şi este semnată tot de Alexandru Popp. lntr-<> sori.soare din ~2 iunie
mama sa ii scrie . printre altele : „ ... Ioniţă, !răspunde-mi despre vaci ce
să le fac, fincă iarba s-a isp!I"ăvit şi de fîn nu am nici un rost. F"murile
sînt foarte scumpe, au ajuns caru de im 4 galbeni..." După ce-l roagă. să
comunice în scrisorile viitoare şi despre alţi cunoscuţi din comună sau
din împrejlllrimi, încheie : „ ...Cit pentru taică-tău ai luat ştiinţă ; numai
D-t.a să ai inima ].argă şi tare, că el s-au dus la locul lui şi toate în
regulă i s-au tfăcut".
In prima jumătate a lunii octombrie serigentul Flenoheş primoeşte
o scri.soa:re de la Gheorghe Floru 5 din Bucureşti. După ce-l informează
asupra unor treburi personale, J;)reotul Floru ii scrie : „ ... Noi, dragă,
clerul neîncetat ... facem rugăciuni penttu victoria şi sănătatea D-voastră.
Căci astăzi speranţa şi mîndria patriei s[nteţi D-voastră. D-voastră sînteţi
şi veţi fi boerii ţării cu drept cuvint care luptaţi pentru cele mai sacre
drepturi în fine pentru fericirea patriei.
Facă cerul să ne bucurăm cu toţi împreună de roadele unei păci cit
de apropiate, într-un stat liber şi independent.
Dragă Ioniţă ! Am un văr dorobanţ, Ion Radu Dragomir, din Districtul Dimboviţa, comuna Bogaţi. Nu ştiu ce regiment. Dacă poţi c:ercetează te rog din suflet. El nu poate fi nici mort nici rănit, că nu l-am
văzut publicat ... "
Pînă la sfî:rşitul anului 1877 mai primeşte cîteva scrisori : de la soţie,
de la Alexandru Popp şi de la N(iţă) Voinescu, dar care prin conţinutul
lor prezintă mai puţin interes.
Din anul 1 878 s-a păstrat numai o singură scrisoare dintre cele
pr.imite de Ioniţă Flencheş. Aceasta îi este expediată din Piteşti de negustorul Spirea Mamulea care îi face cunoscut că i-a re'Zolvat anumite
treburi.
" Milan Obrenovici, cneaz al Serbiei între 1868 şi 1882, apoi rege între 1882 şi
1889. In timpul domniei lui, în urma luptelor duse împotriva Turciei, :poporul
sîrb şi-a recucerit independenţa recunoscută pe plan internaţional în anul 1878.
Alexandru Popp, îl văzuse pe „Prinţul Milan" desigur în trecere prin ga~a Piteşti.
:. Gheorghe Floru, preot în Bucureşti, se născuse în comuna Bogaţi, judeţul
Argeş, şi era cam. de aceeaşi vîrstă cu Ioniţă Flencheş. Mama lui însă era din
familia Voinescu din Călineşti, unde el venea adesea la rude şi unde se împrietenise
cu Flencheş încă din copilărie.
http://cimec.ro
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Scrisorile lui Ioniţă Flencheş sînt mai pline de conţinut, în ele
întilnind atit zbuciumul c.elui plecat pentru cei şi cele de-acasă, cit şi
o serie întreagă de elemente legate direct de campania la care a luat
parte : activitatea lui personală în cadrul escadronului, deplasările şi
acţiunile acestuia, mişcările şi acţiunile inamicului etc.
Cum despre războiul pentru Independenţă avem astăzi la dispoziţie
o bogată literatură de specialitate, este lesne de constatat că informaţiile
pe care le conţin scrisorile - şi cu atît mai mult jurnalul - sint de o
mare exactitate.
Din prima scrisoare pe care o arvem, trimisă din Calafat la 24 mai
1877, reţinem în primul rlnd : „ ...ceasul cel vechi nu am găsit a-1 drege
fiind fugiţi toţi comersanţii din acest oraş Calafat ... " (motiv pentru care
îl trimitea înapoi la Călineşti, tot ne dres) şi în al doilea rînd, stilul
evident căutat, la această dată cind năframele mai aveau încă mirosul
de .acasă. „ ... Prin urmare, scumpele mele dorite, (scrisoarea este adresată
soţiei, mamei şi surorii) aveţi pozitiva cunoştinţă că eu pînă în ziua, ora
şi minutu de faţă sînt în deplină sănătate petrecînd destul de bine pe
dt mă aflu, căci omu este dator a mulţumi ibunului şi milostivului
Du11rmezeu deoarioe norocici şi nenorociri care dă peste dînsu„."
Următoarele cinci scrisori (în ordine cronologică) ce s-au păstrat
p::na azi sînt scrise în prima jumătate a lunii iunie. Două din 7 iunie, a
treia fără să aibă precizată ziua, e scrisă pînă la 12 iunie, a patra în
12 iunie, iar a cincea e scrisă în 15 iunie. Primele patru scrisori au fost
trimise din Desa (comună dim sudul judeţului Dolj) iar a cincea d~n
Calafat.
Primele trei scrisori sint pline de îngrijorarea celui plecat de-acasă
ca.re află că tatăl său este pe patul de moarte. Certificatul pe care-l
primise din partea primăriei din Călineşti nu-i folosise la obţinerea unei
permisii de cîteva zile. .Ii sifătl:uieşte pe cei de-acasă să se îngrijească să
întocmească testamentul cît mai este încă în viaţă tatăl. Le atrage
atenţia că pentru părnîntul pe care l-au luat în arendă de la Rătescu.
tatăl său i-a dat de mai multe ori bani acestuia fără să-i ceară chitanţă.
Adresîndu-se tatălui său, îi spune : „.„Dragul meu tată, vei împărţi toate
lucrurile tale după povaţa oe vei avea la amîndoi fraţii, cum şi
Gherghinii..." Cea de a treia scrisoare, care nu e datată precis, are sub
semnătură următoarele rînduri : „Aceasta o trimisei pe Nicu, fecioru lui
Neagu Brutaru din Piteşti, care a venit pe la f.rate-său Costică". Din
scrisoarea scrisă pe 12 iunie rezultă că aflase despre moartea tatălui său
care avusese loc cu patru zile mai înainte : „Nu ştiu sfirşitul cum l-au
avut, nu ştiu petrecerea înmormîntării sale cum i-au fost ... "
Scrisoarea dm 15 iunie are cu totul alt conţinut : „„.Alte nuvele
nu am a vă spune decît numai aceasta: de eri 14 iunie şi pînă azi 15
ora 2 după arniazi, au fost ,bombardare foarte serioasă între Vidin şi
Calafat... De la noi s-au omorit un sergent fiind lovit de o ghiulea tw-cească în care sfărimîndu-se au mai lovit un soldat rănindu-l puţin.„
unui căpitan i-au rupt un picior din glesnă" (Scrisoarea a fost întreruptă
şi continuată pe 16 iunie) „Eri la 2 au încetat bombardarea, aznoapte
au fost o mare lovire între turd şi noi mai sus puţin de Calafat, cu
scopul venirii unui vapor rusesc... se aşteaptă trecerea şi a noastră în
Turcia. Cu bombardarea Vidinului s-au văzut dărîmîndu-se mai multe
case acolo... De două ori m-au ferit D-zeu că la începerea a două bombardări mă aflam cu calul la Dunăre, îl adăpam fiind venit în Calafat
cu poşta regimentului..." Către sfirşitul scrisorii se referă iarăşi la trebuhttp://cimec.ro

:!60

s. VOINEscu

rile de acasă : „ ... Să-mi scriţi dacă tata a primit polu de la hoţu lui
Ispas. Să-mi scrii draga mea soţie dacă ai primit pachetul ce am trimis
prin D. Spirea (Mamulea) din Piteşti... Faceţi o cerere primarului a vă
da oameni la lucru după ordinu ce are ... "
Scrisoarea din 17 iulie este adresată mai mult soţiei sale cu care
se întilni.se la Craiova.
ln scrisoarea din 20 iulie povesteşte despre întîrzierea sa la unitate
datorită faptului că în drum spre Desa poştalionul nu a putut schimba.
caii J.a Poeana" ... fiind acolo şederea Mării Sale" ... Prin scrisoarea e~pe
diată din Desa pe 21 iulie, sergentul. Flencheş îşi anunţă familia că
„ ...astăzi noapte ... 20 :Spre 21, am primit ordin prevestitor ... în care zice
că îndată după ,primirea acelui al 2-lea ordin să fim .gata a porni in
marş spre Turnu Măgurele şi de acolo a trece Dunărea la Nicopol... leti
20, de la ora 2 după amiazi a fost o bombardare teribilă între Vidin şi
Calafat. La noi s-au omorît 2 soldaţi. Astăzi aşteptăm ora plecării dim.
minut în minut. Inda tă ce vom ple<a voi scrie unde ne vom stabili şi ce
se va mai întîmpla. Dv. ţineţi-vă curajul ... Puteţi ca să-mi scriţi în urma
oricărei epistole, fără a uita a pune „regimentu 2 Călăraşi" căci atund
mă poate găsi..."
In aceste zile fierbinţi de iulie vor trece alte unităţi române
Dunărea, pentru a .spori capacitatea combativă a trupelor noastre aflaite
la Nioopole. Regimentul 2 Călăraşi însă va rămîne în ţară.
J>rin lnaltul ordin de zi nr. 38 din 23 iulie, armata română este
astfel reorganizată incit întreaga oştire este împărţită în două. Armaita
de operaţii, cu Divizia a 3-a, Divizia a 4-a şi Divizia de rezervă, (care
din 9 .septembrie se va numi Divizia a 2-a activă), armată ce era destinată
să treacă Dunărea şi să acţioneze pe frontul de la Plevna, şi armata de
observaţie, cu Diviziile 1-a şi a 2-a (din care făcea parte şi regimen.tul
din Argeş „2 Călăraşi") care avea misiunea de „a apăra teritoriul naţional
între gura Timocului şi Turnu Măgurele".
In ziua de 19 august sergentul Flencheş trimite din Calafat două
seri.sori : una către mama cealaltă, către soţia sa. Ambele scrisori sînt
pline de grijă pentru treburile gospodăriei. Mamei sale însă îi scrie
printre altele : „ .. Eu aici de cînd am sosit tot cam bolnav am fost. Nu
ştiu din ce pot zic:e. Căldură mare, de arşiţa soarelui, apa nu se găsieşte
cînd voieşte omul fiind departe. Apa se aduce cu sacaua, cind e,
cînd nu e ... "
ln urma ordinului din 14 septembrie Regimentul 2 Călăraşi din
Divizia a 2-a a Armatei de observaţie va porni spre Turnu Măgurele
şi de aici peste Dunăre.
La 20 septemibrie Ioniţă Flencheş scria acasă de la „Picetu (Pichetul)
dintre Muselin şi Bresleniţa (?)"
„ ... Neputînd altu a vă seri decît că de la trecerea Dunării şi pînă
azi .sînt foarte supărat, căci stau in mijlocul unui cîmp departe de sate
ca de cîte 1 sfert de poştă. Mîncare nu se găseşte nici în sate, nici de la
Turnu Măgurele nu vine regulat incit răbdăm zile întregi... Alte noutăţi
sînt bătae la Plevna de 15 zile. La 6 şi 9 septembrie au .fost mari loviri
incit nu se poate spune. Oameni adică soldaţi stau morţi ca cum oile la
zaana, răniţi trec în fiecare zi cu sutele ... " Din aceeaşi scrisoare aflăm :
„ ... Postu pe care îl ocup este pichetul poştal expediind scrisori de la
Turn.u Măgurele pînă spre Plevna". In josul paginii sub semnătură
adaugă: „Să-mi seri.ţi (pe) ad~: Serg. Flench.eş, Escad. Muscel, la
Turnu Măgurele prin D. Ivancea Cristea, cîrciumar la gura oborului".
1
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Următoarea scrisoare este trimisă din Corabia la 29 octombrie şi este
plină de sfaturi către cele de acasă care i s-au plîns că un oarecare
Antonescu, de la care au avut o vie luată în arendă, le cere mai mult

decît se învoiseră.
Pe 28 decembrie .s<:rie din Areeru şi reproşează mamei şi soţiei că
nu are nici o ştire de la dinsele. Prima sa scrisoare din anul 1878 (ce se
află .în posesia noastră) este scrisă la 19 martie din BO'rleşrti-Vă.rzaru,
cînd ultimele trupe se întorceau în ţară. „ ...,Eu pe lingă aceasta alătur şi
petiţiunea ce făcui primarului ca să dea ajutor a scoate oameni la lucru
vii, după legea ce are ... să puneţi un timbru de 25 bani pe petiţie şi să
mergeţi cu ea ca să o înregistreze primarul ... "
In sf.îrşit, ultima scrisoare e.ste trimisă de la Miroşi la 29 mai 1878.
lşi incurajează mama, soţia şi sora, spunîndu-le că „ .. .în curind vom fi
liberaţi şi vom palpita de bucurie ... "

*
*

*

„lntîi la 26 martie (1877) am fost plecat de acas la C. lung (Cîmpulwig) de unde la 1 aprilie m-am dus la Tîrgovişte şi am luart lopeţi
pentru soldaţi.
La 3 aprilie m-am înapoia la Glung cu lopeţile le-am predat şi am
fost şi plecat acasă să-mi iau muniţia.
La 5 aprilie m-am întors de acas la Glung.
ln ziua de 6 aprilie am plecat cu escadronul spre Calafat. Seara
am mas la Rădeşti. ln ziua de 7 am sosit la Piteşti cam tîrziu, fiind în
urmă cu căruţele pentru bagajuri, bucătăria şi muniţia de rezbel. Seara
am mas la cazarma călăraşilor din Piteşti. In ziua de 8 a fost toată ziua
ploaie, ne-am pus în tren cu tot escadronul şi am sosit sea:ra în Craiova.
Am mas noaptea în vagoane.
ln ziua de 9 aprilie am plecat tot escadronul spre Calafat".
Prima pagină din jurnalul sergentului Ioniţă Flencheş ne dă inforIrulţii precise şi fără niciun fel de comentarii. ln general stilul va rămîne
acelaşi pînă la sfirşit. Dar spitjtul de observaţie al autorului adăugat la
starea de permanentă mişcare a trupei din care el a făcut parte, vor fare
ca jurnalul să fie plin de interes, putem aprecia chiar antrenant.
„ ... Am fost regulaţi îndată ce regimentul (2 Călăraşi) a fost completat de 4 escadroane şi anume: 1-iu &.-geş, al 2-lea Rîmnicu Vilcea,
al 3-le.a Gorj şi al 4-lea Muscel... Au urmat în acest itimp tot asemenea
fără a mai întîmpina ceva, decît numai într-una din zile fiind Ja pichetul
nr. 16 Arceru, au început turcii a trage cu armele asupra noastră, cînd
aici nu a-au decît vag 6.(mhstru) Macidonescu, alţi sergenţi şi cu mine,
căci D. căpitan (Ştefănescu, comandantul escadronului 4 „Muscel") era
dus cu D. locotenent Ionescu şi cu D. colonel Cernovodeanu (comandantul
regimentului 2 Călăraşi), în inspecţie de vedete şi gărzi".
Jn jurnal sînt trecute toate evenimentele mai import.ante la ca.re
iau parte escadronul 4. „Muscel" şi de multe ori întregul regiment
2 Călăraşi. După ce au trecut Dunărea regimentele 2 şi 8 Călăraşi se vor
constitui în brigadă de călăraşi din data de 7 octombrie sub comanda
colonelului Paul Cernovodeanu. Această brigadă va activa energic intre
rîurile Vit şi Isker şi va cuceri pe 7 octombrie red'lllta turcească de la
Vagmaistru = sergent major de cavalerie
unui escadron.
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Vadin. In luna noiembrie vor Lua parte la luptele de la Lom Palanka,
iar escadronul 4 „Muscel" comandat de căpitanul Nicolae ŞWfănescu va
ocupa localitatea Lipnica. Spre sfilrşitul aceleia.şi luni (noiembrie 1877)
var lua parte la luptele de la Dobridor şi Arcer Palanka. ln ultimele zile
ale anului 1877 Regirnen.tul 2 Călăraşi cotllalldat de maiorul Grigore
Călinescu va ocupa prin luptă susţinută o i.Serie de localttăţi din apropierea Vidinului în care se aflau trupe turiceşti : Vitbol, Nazir Mahala,
Sadir Efendi şi Bucoviţa 7.
La înceutul anului 1878 sergentul Ioniţă Flenoheş nota : ,,ln ziua
de 1 ianuarie - Sfîntu Vasile - 1878, am fost de gardă în spre Vidin.
In această noapte şi zi a fost un ger teribil„."
CălăTaşii argeşeni (escadronul 1 „Argeş" şi 4 „Muscel") vor participa
activ la acţiunea de cucerire a Vidinului.
După ce la 22 ianuarie 1878 s-a ordonat trupelor române „încetarea focului pe toată linia Dunării", în jurnalul său agentul Ioniţă
Flencheş nota : „ .. .ln aceste zile de la 23 (ianuarie) nu s-au mai tras
nici un foc de armă sau de tun, a fost linişte. Turcii au î.n-ceput a veni
pe la ai noştri şi ai noştri pe la ei. Ei venea:u cu tutun ş1 pistoale a le
vinde, erau unii cu alţii ca fraţii ... '' Despre iîntoarcerea în ţ.a!-ă Flencheş
consemnează : „ ... am primit ordin ca să trecem peste Dunăre. La 7 (februarie) am pornit cu reg. nostru al 2-lea şi cu cel al 8-lea. Am venit pînă
la Rupţi (?) pe o cimpie frumoasă, unde a venit a inspecta regimentele
D. colonel Leca care era comandant de divizie. După defilare ... din cauză
că era noapte am mers la satul Nazîr Mahala unde am mas afară cu
foc ... frigul l-am păţit foarte rău. 1n ziua de 8 am mers la Vidbol la pod.
Am stat toată acea zi La pod neputînd trECe, fiindcă era ·grămădeala
trupelor de artilerie şi infanterie şi fiindcă era seară şi întuneric şi n-am
putut trece pe pod, a trebuit să stăm pe oîmp. Apoi în a~tă noapte
am păţirt: un frig cumplit. ln ziua de 9 (februarie) am trecut (Dunărea)
şi am venit la Ciupercenci, de aici seara Ja Poiana".
Jurna1ul continuă cu deplasările pe care le-a făcut escadronul
4 „Muscel" pînă la Cîmpulung şi apoi iarăşi în sud pînă" ... la satul
Miroşi, plasa Balaci, judeţul Turnu Măgurele, unde am SJtat pînă în
ziua de 15 iunie".
Ulttma filă a caietului are lipsă jumătatea inferioară dar cu toate
acestea jurna1ul are un sffrşit care poate satisface atît exigenţele cercetătorului cit şi curiozitatea lectorului obişnuit.
„ .. .l~ g~a. Stoii;ici am stat pînă în ziua de (lipseşte şi colţul de jos
al penultimei file) cmd a venit ordin către D. general Zefcari s, romandantul Diviziei a 2-a, ca toate leatmile din 1870 şi 1871 să fie liberate
p€ ziua de 1 iulie (1878). Atunci eu mi-am cerut un concediu.„ de am
venit ou trenul pînă la Piteşti şi mi-am scos poze de uniformă şi fizionomia m.ea ... "
Par-curgînd astăzi după mai bine de 100 de ani scrioor-ile şi jurnalul
sergentului Ioniţă Flencheş din timpul războiului de la 1877-1878, trăim
sentimente de profundă şi motivată emoţie. Ne putem da încă odată
seama cît suflet s-a pus .şi cîtă energie s-a consumat pentru realizarea
acelei istorice reuşite „Independenţa de stat a României" pentru care au
Luptat generali şi soldaţi, dall" în acelaşi timp mame şi neveste.
Vezi şi „Cronica participdrii armatei române la Războiul pentru IndepenEditura militară, 1977.
Generalul Alexandru Zefcari, fusese numit în luna mai 1878 comandantul
Diviziei a 2-a de cavalerie din care făcea parte şi llegimentul 2 Călăraşi.
7

denţă", Bucureşti,
8
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Pentru comportarea şi meritele sale în timpul campaniei, sergentul
Stanciu Ion (Ioniţă Flencheş) a primit 3 medalii, două româneşti şi una
rusească. „Trecerea Dunării 1877", „Apărătorilor Independenţei în Răz
boiul 1877 - 1878" şi „Ne nam Ne nam a !meni Tvoemu". Aceste trei
medalii au fost purtate cu mîndrie pe pieptul minteanului ţărănesc fără
mî.neci, de către Ioniţă Flenaheş pînă la sfiîrşitul vieţii sale 9 .
Aceste 3 medalii sînt şi azi păstrate la loc de cinste în atelierul
lui Nicolae Flenoheş, fiul sergentului cronicar din Războiul Independenţei.

LE PAYSAN CRONIQUEUR -

LE SERGENT DE 1877

IONIŢA FLENCHEŞ

Resume
Dans l'archive de Nicolas Flencheş, de Călineşti, on a trouve un important
nombre de manuscrits, datant du temp de la guerre pour l'independance de notre
pays. Ces documents ont appartenu a son pere, le sergent Ioniţă Flencheş du
3-a regiment de „Călăraşi".
Les manuscrits consistent en 29 lettres (envoyees par lui de front aux sienns,
a la maison et de ceux-ci au front) et d'un journal tenu par le sergent Flencheş.
jour par jour. Ce journal est-une chronique fidele de son activite et des actions
auquelles a participee sem unitee.
Ce journal et ces lettres, aujourd'hui, apres cent aus, presentent un exceptionnel interet.
Primit în

9

redacţie

la 15 martie 1978

ln anul 1917 cînd ne aflam sub ocupaţie, un soldat german i-a luat lui

Ioniţă Flencheş ultimul pachet de lumînări pe care îl mai avea în mica sa prăvălie
din Călineşti. lncercînd să protesteze, soldatul l-a lovit cu patul armei pînă la
doborît la pămînt. Peste cîteva zile, Ioniţă Flencheş închidea ochii pentru totdeauna.
Fusese parcă sortit să moară lovit de armă duşmană.

http://cimec.ro

DEZVOLTAREA MESERIILOR ŞI INDUSTRIEI LA PITEŞTI
IN SECOLUL AL XIX-LEA ŞI LA INCEPUTUL
SECOLULUI XX
GH. DEACONU. NICOLINA COMAN

Dezvoltarea impetuoasă a industriei în mwticipiul Piteşti în condiţiile actuale îndeamnă pe cercetători în mod firesc, către o privire iretro. spectivă în acest domeniu. Acest lucru este cu atit mai neoe.sar, cu cit
în lucrările apărute pînă acum pe această temă, din dorinţa de a scoate
în evidenţă linia ascendentă a dezvoltării localităţii în secolul trecut şi
la începutul secolului nostru, s-a confundat adesea dezvoltarea meseriilor
cu cea a industriei propriu-zise, datele statistice care reprezentau meşte
şugurile în special în secolul trecut şi in primul deceniu al secolului
nostru, fiind socotite ca date care desemnau dezvolta.rea indus~i in
general şi creindu-se astfel o imagine exagerată asupra proporţiilor
acestei industrii în perioada de care ne ocupăm, proporţii care în realitate sînt mai mult decît modeste.
Privită în evoluţia ei problema de care ne ocupăm, aparent simplă,
·este destul de complexă. Socotim că aici trebuie ţinut seama mai întîi
de procesele contradictorii care se petrec în domeniul meşteşugurilor în
.secolul trecut, pro<:e5e care sînt ilustrate de datele pe care le deţinem
privind Piteştiul. Astfel la Piteşti se observă că în întreg secolul al
XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea meşteşugurile organizate
iniţial în bresle, starostii, isnafuri de tip medieval fac mari eforturi
pentru a se adapta noilor condiţii istorice. Pe de o parte atit datorită
procesului firesc de dezvoltare a relaţiilor de producţie capitaliste, cit
şi legislaţiei care încuraja acest proces, sub aspect organizatoric vechile
.organizaţii meşteşugăreşti se destramă. Pe de altă parte însă aceasta nu
înseamnă decăderea meşteşugurilor ca atare, aşa cum este susţinut de
către unii autori 1, ci adaptarea lor la noua situaţie şi dezvoltarea loc
in noile condiţii. Prima lovitură dată breslelor de tip medieval de la noi
a fost reforma lui Şuţu de la 1820 care a impus şi pe sudiţi la tax:e şi a
permis intrarea .acestora în bresle 2. Regulamentul Organic care prevedea
în capitolul V că „stăpînirea va ocroti aşezarea fabricilor şi a manufacturilor trăgînd din străinătate prin făgăduinţe folG'litoare pe meşterii şi
lucrătorii ce vor voi să se aşeze aici în ţară şi dind acestora cit şi celor
ce vor desăvirşi vreo ramură sau orice industrie premii (danii de insut Vezi Ştefan Chicoş, Monografie stărei meseriUor fn Piteşti, 1909, şi Ion
·Gr. Rădulescu, Comerţul şi tndustria fn trecutul oraşului Ptteştt, Piteşti, 1938.
2 Enciclopedia
Romdniei, voi. III, Economia nnţională, Bucureşti, 1939,

pag. 216.
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fleţire)" 3, cu toate că prin alte prevederi căuta să protejeze breslele, în

realitate contribuie la destrămarea lor. Pe aceeaşi linie a mers Convenţia
de la Paris din 1856 privitoare la Principatele Române care lărgind
libertatea meşteşugurilor şi comerţului a lovit şi mai mult în organizarea
medievală a acestora 4• Cu toate acestea în anul 1835, anul din care
avem date statistice certe, găsim în Piteşti un număr de 319 pat.entari
breslaşi organizaţi în 32 de bresle sau isnafuri 5. Unele dintre acestea
erau încă de acum foarte slabe. Astfel cele ale bărbierilor, trăistarilor,
măcelarilor, tabacilor, tutungiilor, cafegiilor, sticlarilor, precupeţi, aveau
cite un singur reprezentant, cele ale argintarilor, ceaprazilor, lumînă
rariJor. cofetari1or, zugravilor, cite doi, cele ale lipscanilor, căldăra
rilor precupeţi şi ca1paccilor cîte trei ll. In acelaşi timp erau foarte
puternice cele negustoreşti ca cea a cîrciumarilor cu 45 membrii, a
băcanilor cu 24 membrii, a arendaşilor cu 30 membri, a mămularilor cu
20 membrii, sau unele meşteşugăreşti cu mare căutare ca cea a cismarilor cu 40 membrii, a cojocarilor şi a croitorilor cu cite 21 membrii, a
povarnagiilor cu 19 membrii, a brutarilor cu 13 şi cea a boiangiilor cu
10 membrii i. Reducerea numărului starostiilor la 10 pînă în 1863 la
Piteşti, precum şi gruparea lor, nu în funcţie de meseriile pe care le
practicau ci de interesele fiscului, reflectă procesul de destrămare a
acestei forme perimate de organizare a meseriilor şi comerţului 8 .
Astfel la 1863, starostia I cuprinde : lipscani, 'bogasieri, braşoveni,
marchitani, marşantari, frînghieri, a II-a : băcani, cofetari, ckciumari,
lumînărari de seu şi de ceară, cafegi, tutungi, bragagi, a III-a : tabaci,
cavafi, pantofari, a IV-a : cojocari groşi, cojocari subţiri, croitori, abagi,
boiangi şi zugravi, a V-a : tîmplari, dulgheri, zidari, tapiţeri, rotari şi
dogari, a VI-a : fierari, lăcătuşi, potcovari, tinichigi, alamgi, argintari,
ceasornicari, căldărari, a VII-a : pescari precupeţi, a VIII-a bărbieri,
frizeri, peruchieri, a IX : brutari, simigi şi a X-a : birjari şi sacagi 9 •
Chiar meşteşugarii breslaşi îşi dădeau seama de anemia acestor organizaţii şi pierduseră încrederea în ele. Acest fenomen răbufneşte în urma
alegerii starostilor de aici în luna octombrie 1864, cînd ca ajutoare ale
acestora erau aleşi cite un delegat din partea fiecărei meserii. Unii dintre
aceşti delegaţi nici pînă în luna martie 1865 nu se prezentaseră la şedin
ţele breslelor din care făceau parte, încheiau tranzacţii de lucru sau de
comerţ în afara acestora, nu mai contribuiau la cheltuielile de cancelarie
ale starostiilor sau comiteau acte de independenţă. Adresa cu nr. 864
din 30 martie 1865 a primarului comunei Piteşti către Ilie Petreocu
Zugravul delegatul zugravilor de aici în staro.stia cojocarilor scoate în
evidenţă acest lucru 10. De asemenea dintr-o altă adresă a primăriei oraşului din 17 februarie 1865 către acelaşi zugrav în care se arată că statul
„ nu poate tolera cu nici un chip a se desfiinţa nici o staxostie fără care
comerţul şi industria sînt moarte", reiese că ele erau în pragul destră3

Ibidem, pag. 110.
' Ibidem, pag. 216.

5 Documente privitoare la economia Ţdrii Româneşti
I. Cojocaru, voi. II, Buc. 1958, pag. 596-697.
6

1800-1850 culese de

Ibidem.
Ibidem.
Ion Gr. Rădulescu, Comerţul şi industria in trecutul oraşului Ptteştt, Piteşti,
1938, pag. 27.
9 Ibidem.
1o Document în posesia arhitectului Radu Petrescu din Bucureşti, fiul pictorului Costin Petrescu, autorul frescei de la Ateneul Român şi nepot al lui IliePetrescu Zugravul.
7
8
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mării şi că autorităţile făceau eforturi să le menţină
fiscale, pînă la găsirea altei forme de organizare şi

mai ales din intere<>e
impuner·e a meşteşu
garilOT şi negustorilor 11. Infiinţarea Camerelor de comerţ şi industrie în
perioada 1864-1868 pe baza legii din 1864 a oferit tocmai acest cadru
12
nou oare putea în relaţiile cu statul să ia locul vechilor starostii .
Judeţul Argeş împreună cu judeţele Muscel şi Teleorman, ţineau acum
de Camera de comerţ cu sediul la Turnu Măgurele, sub numele de circumscripţia a III-a înfiinţată la 1867 şi care, pe baza legii din 7 mai
1886, îşi mută sediul la Piteşti în iunie 1887, sub numele de Camera de
comerţ şi industrie ci.rcuJrnoorilpţi.a a ll-a, ocupindu--se de judeţele Argeş,
Muscel, Teleorman şi Olt 1:i. Evident acest cadru nou face inutile vechile
starostii. El oferă un cîmp larg de acţiune iniţiativei private în timp ce
breslele frînaiu această iniţiativă. In acest cadru apare ca oportună şi
necesară decizia Consiliului de miniştri din 22 decembrie 1873 prin care
se desfiinţa regimul breslelor. Ea poate fi socotită pe drept cuv:înt
„începutul legislaţiei moderne a meseriilor" 14 • Trebuie reţinut î:nSă aici
cu atenţie cuvîntul „începutul&' legislaţiei deoarece „de la 1873 .pmă la
1902 (Legea Missir) vreme de aproape 30 de ani meseriile au dus o existenţă grea deoarece nici o lege nu a intervenit să creeze o nouă ordine
legală potrivită cu noua mişoa!re economică şi care să înlocuiască vechea
organiza.ţie a breslelor" 15. Camerele de comerţ şi inJdustrie care au fost
înfiinţate, fuc unele încercări în această direcţie, dar în esenţă ele se
rezumă mai mult la relaţiile fiscale dintre stat şi meserii, ocupîndu~
cu o pond.ere deosebită de marea industrie. Acelaşi scop îl urmăresc ş1
legile de încurajare. Dovada celor de mai sus o corustituie faptul că ~
legislaţia de pînă la 1902 nici nu se făcuse delimitarea între industrie
şi meşteşuguri sau meserii fŞi nici acum nu s-a făcut în mod precis.
Aproape permanent în literatura vremii aceste două noţiuni sînt tratate
a fi identice, fenomen care în acest fel a pătruns şi în unele lucrări din
zilele noastre. Incercări pentru legiferarea regimului meseriilor au fost
făcute prin: proiectul camerei de comerţ din 1868 redactat de I. V. Socec,
prin Proiectul Petre Carp din 1888, prin cel redactat de N. Fi1ipeocu la
1900, dar aceste încercări erau alcătuite în spiritul menţinerii vechilor
bresle şi ele nu conveneau nici statului şi nici meseriaşilor 16 •
In aceste condiţii de existenţă contradictorie pentru meserii, cînd
vechea organizare este abandonată iar alt.a nu există încă, cind acestea
împreună cu industria SIÎnt lovite în dezvoltarea lor de convenţia economică cu Austro-Ungaria de la 1875, şi la Piteşti ca şi în alte părţi ale
ţării apar o serie de :iniţiative locale în sprijinirea lor. Astfel unele dintre
vechile bresle se transformă acum în asociaţii cum sînt cele .ale cojocarilor, bărbierilor şi altele La 1880 17 • La 6 martie 1882, Dimitrie Butculescu, preşedintele ,Societăţii cooperative a meseriaşilor români" din
Bucureşti ţine o întrunire 1a şcoala nr. 1 de băieţi din Piteşti cu meseriaşii şi neg,ustorii de aici „în scopul de a se înfiinţa şi în acest oraş o
Societate de Ajutor Mutual pentru protecţiunea meseriaşilor şi corner11
12

Ibidem.

13

Ion Gr.

Enciclopedia României, vol. I, Statul, Bucureşti, 1938, pag. 614.
Rădulescu, Lucrarea citată, pag. 38.
14 Enciclopedia României, vol. II, Economia naţională, Buc. 1939, pag. 135.

15

Ibidem.
Ibidem, pag. 216.
17
Colecţia Muzeului judeţean Argeş, registru inventar istor1e modernă şi
contemporană, nr. 672-673.
16
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cianţilor români" 18 • In urma pregătirilor făcute şi a interesului depus de
Dimi~ie Butculescu ia fiinţă la 17 august 1882 „Societatea cooperativă

·români din Piteşti" cu scopul anunţat mai sus 19 .
Paralel cu acest proces de înnoire în cadrul meseriilor la sfîrşirtul
secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-lea, încep să apară la
Piteşti întreprinderile industriale propriu-zise. La aceasta, pe lingă alţi
factori, contribuie şi faptul că la 1872 se dă în folosinţă linia ferată care
lega Piteştiul cu capitala şi cu Oltenia, staţia C.F.H. cu instalaţiile
aferente şi Depoul de locomotive şi vagoane 20 • Deasemenea la 1 mai 1879
ia fiinţă prima instituţie de credit de aici sub numele de „Societatea economică Argeşul" ou scopul de „a ajuta prin credite ... pe românii care ar
întreprinde vreo indUBtrie sau comerciu naţional" 21 .
Relatirv la noţiunea de întreprinderi industriale, este necesar să
facem remarca că pentru perioada de care ne ocupăm, înţelegem prin
acestea, acele unităţi productive în care se foloseau maşinile cu o forţă
motrice mai mare de 5 c ..p., cu cel puţin 20 de muncitori productivi
salariaţi şi cu un capital investit de cel puţin 25 OOO lei. Această delimitare este în spiritul deosebirilor pe care legile meseriilor din 1902 şi
1912 le fac între industrie şi meserii. St11b acest aspect numai folosirea
muncii salariate de proporţidle a cîtiva salariaţi în condiţiile lucrului
făcut cu mina nu conferă unităţifor prcxluctive care fofosesc acest si8tem,
calitatea de unităţi de tip industrial. Acestea sîn·t tot ateliere meşteşugăreşti
în ciuda faptului că statistica le menţiona la 1879 cu stabilimente de tip
industrial. 22 Munca salariată a fost folosită încă din bresle dacă avem
în vedere regim.ul de remunerare a calfelor înainte de 1873. De.asemenea
ea era folosită acum din ce în ce mai intens [n cadrul atelierelor de
meseria.şi. Astfel privind lucrurile este evident că cele 69 stabilimente
de tip industrial menţionate la Piteşti la 1879 erau de fapt atelierele
meseI"Îa'iilo:r în care se folosea mina de lucru salariată dar munca se
făcea manual 23. Ele se deoselbesc prin proporţii de acele ateliere minuscule în care meseriaşul muncea singur sau ajutat de oîţiva ucenici. In
ace~i timp ele se deosebesc calitati;v de ceea ce se cheamă industrie.
Tot în categoria atelierelor meşteşugăreşti trebuie încadrată şi unitatea
pe care statistica vremii o dădea sub numele de FaJbrica de bere la
Piteşti înfiinţată la 1866, proprietatea Carolinei Fuks şi care funcţiona
manual cu un număr de 4 lucrători 24. Aceeaşi situaţie o are unitatea
înregistrată sub numele de Fabrica de frînghii Iohan Gang! mfiinţată la
1895 şi care folosea 8 muncitori români şi trei străini care munceau
manuai2s.
IPlrimele făibricuţe, în accepţia modernă a cuvU1tului, care au apărut
la Piteşti în secolul trecut, sînt 2 mori sau fabrici de făină cum le înregistrează statistica, înfiinţate la 1880. Este vor.ba de .:fa.brica de pîine, proprietatea lui Constantin Bogdan acţionată cu abur şi care la 1899 avea o
a

meseriaşilor

ts Arhiva Muzeului judeţean Argeş Piteşti, registrul inventar Documente
de istorie modernă şi contemporană, nr. 144/57.
19 Ibidem, nr. 144/60.
20
In anul 1972 s-a sărbătorit centenacul înfiinţării nodului de cale ferată
Piteşti cu instalaţiile aferente.
21 Statutele societăţii economice „Argeşul" din Piteşti, Piteşti, 1879, pag. 12,
art. 7.
22
Arhivele statului Piteşti, Fond Primăria oraşului Piteşti, dosar 26/51, fila 22.
23 Ibidem.
24
Ibidem, dosar 5/1899-1900, fila 83 verso.
25
Ibidem, dosar 11/1900-1901, fila 112.
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forţă motrice de

70 CP şi un număr de 33 lucrători. Cea de a doua, este
fabrica de făină proprietatea lui Ceribu Florian, care .folosea tot forţa aburului cu o putere de 46 CP şi cu 24 lucrători la. 1899, dar care în statisticile din anul 1900 o găsim că nu mai funcţionează 26 • In ordine cronologică pînă la anul 1900 inclusiv, mai apar Ja Piteşti, fabrica de talpă
„Schic şi Paneth" înfiinţ.aJtă la 1895 cu o forţă motrice de 25 CP şi cu
100 de salariaţi la 1899, o manufactură de pînză înfiinţată La 1897 cu
41 lucrători şi care la 1900 nu mai funcţionează şi fabrica de făină proprietatea lui Vasile Pencu, înfiinţată la 1900 cu o forţă motrice de 16 CP
şi 6 1ucrători 27 .
La începutul secolului al XX-lea, în ciuda crizei economice care are
loc la noi între anii 1899-1903 şi care ii loveşte în mod deosebit pe micii
meseriaşi, meseriile şi industria fac la Piteşti noi paşi pe calea dezvoltării
lor. La demoltarea acestora contribuie şi faptul că în anul 1899 se dă în
folosinţă linia ferată Piteşti-...,Curtea de Argeş şi mai ales apariţia şi dezvoltarea unor instituţii de credit în oraş, care furnizau credite pentru
dezvoltarea industriei, meseriilor şi comerţului in acea.stă perioadă. Astfel, în afa.ră de Societatea economică „Argeşul" înfiinţată la 1879 şi de
care am vorbit mai sus, mai apar la Piteşti la 1896 Agenţia Băncii Naţio
nale, la 1897 Banca Populară {Societate cooperativă), la 1909 Banca
„Piteşti", la 1911 Banca „Albina", (Societate cooperativă), la 1912 Banca
„Trivalea" şi la 1914 Banca „Comerţului şi industriei 28 •
In aceste condiţii ancheta industrială din anii 1901-1902 care nu
Iace nici ea o delimitare clară între industrie şi meserii înregistra la
Piteşti acum un număr de 12 întreprinderi de tip industrial care foloseau
forţa focului (a aburilor) sau a cailor 29. F.ste limpede că sub formula
„întreprinderi de tip industrial" ancheta industrială din 1901-1902
cuprindea în afară de cele 4 făhricuţe menţionate mai su.c; şi alte 8 ateliere
manufacturiere ca cele de ifrînghii, de pînză, bere arătate de noi, sau
altele de ape gazoase de proporţiile a 2-3 muncitori. In realitate la
1901-1902 existau la Piteşti doar 3 făbricuţe 1din-tre care 2 de făină şi
una de talpă (cea de ·făină a lui Cerbu Florian nu mai funcţiona) restul
aşa-ziselor stabilimente de tip industrial fiind mici ateliere meşteşugă
reşti sau mici manufacturi de proporţii foarte reduse. Ritmul de creştere
a numărului întreprinderilor industriale propriu-zise se măreşte în toată
ţara la î:nceputul secolului al XX-lea şi în special după anul 1905. Acest
fenomen se· manifestă şi la Piteşti. Astfel în 1906 se înfiinţează moaxa
si.stematică de aici şi abatorul din Tîrgul din Vale iar în 1908 brutăria
populară, ca întreprinderi cu capital autohton încurajate de stat şi care
foloseau după sezon între 200-1 200 muncitori 30 • Tot în 1908 încep
lucrările de salubritate a oraşului. Cu capital românesc şi belgian este
înfiinţată la 1907 „Ţesătoiria Română" la Piteşti societate pe acţiuni,
fondată de Grigore Golescu, Artur Henry Raes şi Dr. Edmond Landauer
şi care dădea o producţie anuală în valoare de 800 OOO lei, folosind din
primii ani de activitate un număr de 250 salariaţi 31 . Tot în acest cadru
26 Ibidem,
dosar 5/1899-1900, fila 83 verso şi 84 şi dosar 11/1900-1901.
fila 112.
:1 Ibidem, dosar 11/1900-1901, fila 112.
28 Ion Gr _ Rădulescu, lucrarea citată, pag. 37.
29 Ancheta industrială din 1901-1902, Buc. 1904.
JO Arhivele statului Piteşti,
statisticile unităţilor industriale şi lucrătorilor
din oraşul Piteşti întocmite începînd cu anul 1907 de Primăria oraşului Piteşti.
JI Ibidem. Vezi şi placa comemorativă a întreprinderii „Ţesătoria Română"
aşezată în 1932 şi care în prezent se află la Muzeul judeţean Argeş Piteşti.
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DEZVOLTAREA MESERIILOR

ŞI

INDUSTRIEI LA

PITEŞTI

la 1910 ia fiinţă la Pi~ti .fabrica de butoaie care iniţial concentrează

un număr de mici meseriaşi din această branşă cu ateliere mici şi nerentabile din oraş şi împrejurimi, dar care pînă în 1912 ajunge să ai!bă 80
muncito.ri. De asemenea în 1912 se crează societatea anonimă de electricitate pentru iluminatul oraşului, în 1913 se înfiinţează fabrica de încăl
ţăminte iar în 1915 întreprinderea de poduri pentru calea ferată a.Le cărei
poduri erau folosite în toată ţara 32 • Deci în torta.1, avînd în vedere evoluţia
industriei piteştene pînă la primul război mondial, aici au apărut 12
fabrici dintre care 4 mori, un abator, o brutărie, o fabrică de talpă, una
de încălţăminte, una textilă, una de butoaie, una de poduri de cale ferată
şi o societate de electricitate. Majoritatea acesto:ra sînt însă de proporţii
foarte reduse, mai importante ca pondere fiind dintre ele „Ţesătoria
Română", moara sistematică, fabrica de încălţăminte şi cea de poduri
metalice pentru calea ferată. La aceasta se reducea practic industria la
începutul primului rbboi mondial.
In afara industriei propriu-zise şi a cărei evoluţie am arătat-o
mai sus, statisticile pun în evidenţă dezvoltarea para.Lelă a meseriilor în
oraş a căror situaţie continuă să rămînă totuşi echivocă şi după apariţia
legii meseriilor din 1902 (Lege Missir) şi chiar după legea din 1912 (Legea
Neniţescu). Acest echivoc decurge din faptul că cele două legi amintite,
(în special Legea Missir) urmăreau nu aşa cum s-a considerat de către
unii autori renaşterea vechilor bresle 33 , s-au de către alţii, încurajarea
dezvoltării economice a meseriilor, ci pe deasupra efectelor economice,
care în legi sÎlllt aşeute pe un plan secundar, ele urmăresc mai ales efectul social-politic 3". Este vo:riba pe de o parte despre căutarea unor modalităţi legale pentru aparenta satisfacere a doleanţelor economice ale me.'ieriaşilor lăsaţi pînă acum în voia soartei, iar pe de altă parte şi mai
ales acest lucru se urmăreşte - de încercarea de a zădărnici începutul
de organizare politică a muncitorilor şi meseriaşilor prin crearea aşa
ziselor corporaţii în care prin lege erau incluşi muncitorii alături de
patroni şi care trebuiau să fie contrapuse începutului de organizare sindicală la noi. Aşa se explică de fapt fenomenul că legea Missir a nemulţumit concomitent şi pe patroni şi pe muncitori şi încă de la apariţie, au
început din ambele extreme lupta împotriva ei 35 • Primii erau nemulţu
miţi deoarece legea urmărind mai ales scopul politic neglija pe cel economic iar ultimii - respectiv muncito.rii, pentru că erau împiedioaţi să
se organizeze î111 organizaţii de clasă. In esenţă aoelaşi lucru este urmărit
sub aspect poHtic şi prin legea Orleanu din 1909 sau legea Neniţescu
din 1912.
In aceste condiţii, statistica înregistra la Piteşti, în afară de fabricile amintite, la 1900 un număr de peste 130 ateliere ale meseriaşilor,
care foloseau mai mult de 2 lucrători saru ucenici 36 • La 1 aprilie 1908
existau în Piteşti, tot în afară de fabrici, un număr de 1 369 meseriaşi
dintre care 427 erau patroni, 58 ma~tri, 501 lucrători şi 383 ucenici
(numiţi acum elevi) care practicau 61 de meserii 37 • Proporţiile atelieArhivele statului Piteşti. Statisticile unităţilor industriale
întocmite de primăria oraşului Piteşti.
JJ Ion Gr. Rădulescu, lucrarea citată, pag. 25.
:1-1 Enciclopedia României, vol I, Statul, Buc., 1938, pag. 587.
32

şi lucrătorilor

din

Piteşti

:is Mişcarea muncitorească şt Legislaţia muncii în România, Ed. ştiinţ., Buc.,

1972, pag. 47-49. .
=16 Arhivele statului

Piteşti,

Fond Primăria oraş Piteşti, dosar 11/1900-1901,

fila 3.
:n Ştefan Chicoş, Monografia stărei meseriilor în Piteşti, Piteşti, 1909, pag. 12.
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relor m~ilor piteşteni la aceaBtă dată sint foarte modeste, dacă ţinem
seama de faptul că la cei 427 patroni munceau, în afară de ei, 832 maeştri,
lucrători şi ucenici, adică în medie mai puţin de doi pe fiecaire atelier.
Unele meserii sînt încă vi.abile acwn. Aşa de pildă ou cismăria se ocupau
266 ~i, cu croitoria de dame 105, cu cojocăria 102, cu fierăria 68,
croitoria bărbătească 66, croitoria naţională 63, timplăria 58, brutăria 50
etc. 38• Alte ramuri, ca cele de săpunari, sforari, sculptori. în lemn, patisieri etc., mai sînt practicate doa:r de cîte un meseriaş, iar altele, existente
în t!recUt ca oele de abagiu, ceramist, <:Uţitar, decorator, litograf, ol.ar,
parchetar, poleitor, şelar, tricotor etc., au dispărut cu totul la Piteşti 39.
Pe măsura dezvoltării industriei de fabrică majoritatea .meseriilor se VOT
deprecia şi mai mult in perioada care urmează, ele rămînînd să se ocupe
doar cu .reparaţiile şi din ce în ce mai puţin cu producţia propriu-zi.să.
lată pe scurt situaţia evoluţiei meseriilor şi industriei la Piteşti în
secolul al XIX-lea şi la începutul secolului XX, a procec;ului de separare
dintre aceste categorii productive, a proparţiilor fiecăreia dintre ele în
evoluţia lor şi în ultimă instanţă a nivelului de dez;volitare a or~ului în
această

perioadă.

LE DEVELOPPEMENT DES MITIERES ET DE L'INDUSTRIE
DANS LE XX-eme SIECLE A PITEŞTI
Resume

En employant un tres riche materiei statistique ce renseignement veut
etablir Ies vraies proportions du phenomen industriei a Piteşti, dans la 11-ieme
moitiedu XIX-ieme siecle et au commencement du notre siecle.
11 est necessaire que nous fassions cette information parce qu'il y a des
renseignements deja publies ou on a donnee au phenomen industriei un developpement e:xagere en confondant Ies differants occupations avec la vraie industrie.
Mais ii y a encore des renseignements ou cette chose a ete neglije presque
totalement.
L'information traite Ie proces d'effilage des corporations et l'evolutlon chez
nous de ]'industrie capitaliste a la lumiere de la legislation indusLrielle Roumaine
Primită

în redacţie la 17 iunie 1977
Muzeul judeţean Ar-geş - Piteşti

:18
::~

Ibidem, pag. 14.
Ibidem, pag. 15.
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ASPECTE ALE DESTRAMARII OBŞTILOR
DIN JUDEŢUL MUŞCEL
MIRCEA GILCA

Organizarea .populaţiei ide pe teritoriul ţării noastre în obşti săteşti
este considerată a fi foarte timpurie. Incă în timpul ocupaţiei romane
populaţia din Dacia era organizată în obşti săteşti care posedau în comun :
terenul arabil, pădurile, păşunile şi apele.
Dacă iniţial relaţii1e dintre membrii obştii erau egale, odată cu dezvoltarea forţelor de producţie relaţiile dintre aceştia s-au schimbat.
„Prima ruptură în relaţiile clasice de obşte s-a făcut prin trecerea loturilor arabile ,ful proprietate privată" 1 în timp ce pădurile, păşunile şi
apele au fost stăpînite în comun de către membrii unor obşti chiar şi în
prima jumătate a seco'lu'lui al XX-lea !
In UI'1IIla apariţiei diferenţierii de avere intre membrii obştii şi a
sistemului de danii acordate de domni celor ce-l slujeau cu credinţă,
în cadrul statului feudal, obştea a cunoscut schimbări însemnate. „Peste
obştea liiberă se va aşterne sistemul ,feudal de stăpînire a pămîntului care,
pe de o parte, va duce spre dispariţia sistemului de stăpînire în comun
a părnîntului, iar pe de altă parte va transforma pe ţăranii liberi în
ţărani asewiţi" 2 •

Dacă în perioada făTămiţării feudale diferenţierea între membrii

obştii săteşti

nu a cunoscut proporţii însemnate, în a doua jumătate a
secolului al XV-lea, odată cu dezvoltarea schimbului 3 de mărfuri, a
început procesul de înstrăinare a bunurilor din obşte prin diferite forme
de vînzări şi cotropiri 4. Acest prooes va continua pe întreg parcursul
dezvoltării feudalismului şi este caracteristic şi obştilor din fostul judeţ
Muscel. Sulbliniem faptul că în acest judeţ, în comparaţie cu altele, obştile
au fost mai numeroase şi mai puternice, iar procesul de destrămare
a fost mai anevoios. Obşti ca cele din Rucăr, Dragoslavele, Slănic, Stoeneşti, Cindeşti, Cîmpulung ş.a. au fost nevoite, şi au reuşit, să-şi apere
existenţa prin toate mijloacele posibile.
Pe întreaga perioadă istorică a existenţei obştilor se cunosc mai
multe forme care au contribuit la destrămarea acestora. Printre acestea
amintim : daniile, „rumînirile cu sila", vînzările-eumpărările, împăTţirea
drepturilor între urmaşi, ieşirea din indi:vi~iune ş.a.
1

Istoria României, voi. I, p. 802.
•
_
V. Costache, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Romaneasca
Moldova, sec. XIV-XVII, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 84.
3 Istoria României, voi. II, p. 305, 307.
" V. Costache, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Opere citate, p. 85.
2

.şi
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&te cunoscut faptul că domnitorii obişnuiau să fa.că danii un.or
din anturajul lor cit şi bisericii. Daniile respective se făceau,
uneori, din proprietăţile moşnenilor. Un exemplu in acest sens il constituie Vlad Vintilă, domnitorul Ţării Româneşti, (1532-1535) care, în anul
1532 decembrie 29, a întărit clucerului Vlaicu a treia parte din moşia
Berevoi.e.şti 5. Un hrisov ulterior, din 1566 august 15, întăreşte stă.pînirea
de mai sus Vlaicului logofăt, nepotul celui de Ia 1532 6 . Un alt caz de
donaţie este acela făcut de jupîniţa Chiajna care reuşise să cumpere o
mare parte din pămînturile moşnenilor din Berevoieşti, Mănăstirii „Radu
Vodă" din Bucureşti 7 •
Uneori, boierii reCUI1geau la acapararea. forţată a pămînturilor moş
nenilor. In această situaţie s-au aflat moşnenii din Dragoslavele care au
fost „rumîniţi în silă" de boierul Vintilă Vornicul în anul 1627. Ei au
reuşit să se răscumpere prin mijlocirea domnitorului Matei Basarab în
schimbul sumei de 3 OOO galbeni s. Feciorii lui Vintilă Vornicul, după
15 ani de la răscumpărarea făcută în timpul lui Matei Basarab, au încercat să-i aducă. din nou în rumînie pe dragooloveni. Aceştia au scăpat însă
în u:rma unei noi răscumpărări care i-a costat 300 galbeni 9• Iată deci că,
pentru a reintra în posesia părnînturilor ce le-au fost acaparate de boierul
Vintilă Vornicul şi de urmaşii acestuia, moşneni au fost nevoiţi să plă
tească sume destul de însemnate.
O formă foarte răspîndită care a contribuit la dmtrărnare-a obştilor
a fost aceea .a vînzărilor drepturilor pe care le aveau membri acestora
în cadrul obştiilor.
Vînzările îiespective se făceau atit persoanelor din cadrul obştilor
din care făceau parte vînzătorii cît şi persoanele din afara obştii. Astfel,
obştea moşnenilor rucăreni, se arată într-o sentinţă civilă a Ta:-ibunalului
jud. Muscel din 1923, a fost cumpărată „în anul 1653 de la niş.te vlăstare
de domni şi s-a stăpînit în mod regulat, pînă în anul 1797, cind s-a făcut
o ocolniţă a satului împărţindu-se averea pe moşi" 10• Nu mult după
aceea, unii din moşneni şi-au vîndut drepturile lor boierilor rucăreni, cu
care s-a început un proces mare pentru anularea actelor de cumpărare
pe motivul că „nu is-a respectat dreptul de protimisis prevăzut de legea.
Caragea" 11 • Procesul respectiv s-a terminat printr-o „înţelegere". Boierii
rucăreni au „renunţat" în favoarea obştii la drepturile cumpărate în
schimbul r-estituirrii sumei de 3 OOO galbeni" 12.
Cum o mare parte din moşneni nu au putut să-şi ·răscumpere terenurile vîndurte boierilor rucăreni, aceştia au „renunţat" la drepturile lor
în obşte, acestea :rămînind, în continuare, boierilor .respectivi.
Incepînd cu anul 1603, jupîniţa Chiajna şi alţi boieri au cumpărat
mai multe drepturi de la moşnenii din Berevoieşti, pe unii din aceştia
rumînindu-i 13 . Şi moşnenii din Coteşti au vindut mănăstirii Aninoasa
terenuri încă din secolul al XVII-lea 11i.
credincioşi

s Vasile V. Caramelea, Satul Berevoieşti-M1lscel-Obştea moşnenilor, Cîmpulung Muscel, 1946, p. 42.
6 Ibidem, p. 42--43.
7. Ibidem, p. 57-58.
8 Ion Răuţescu, Monografia Dragoslavele, Cimpulung, 1937, p. 15.
!I Ibidem, p. 20.
w Arh. Stat Argeş, fondat Tribunalul jud. Muscel, dosar 763, f. 4.
11 Idem.
12 Idem.
tJ Vasile V. Caramelea, Opere citate, p. 45.
t~ Arh. Stat. Argeş, fond Judecătoria ocol I. Rural Cîmpulung, dosar
4335/1929, f. 85.
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Cei ce deveneau stăpîni ai unor rnaTi suprafeţe de terenuri în cadrul
în urma cumpărărilor, veneau deseori în conflict cu membri
obştilor. In această situaţie ei recurgeau la separarea drepturilor pe care
le aveau. Aşa s-au petrecut lucrurile cu boierii care au reuşit să cumpere
drepturi din obştea moşnenilor berevoieşteni. Ei au căutat şi au reuşit
să-şi separe terenurile lor de cele ale moşnenilor. In anul 1754 s-a făcut
o primă .separare a proprietăţilor prin stabilirea de hotare. Au urmat apoi
operaţii asemănătoare în anii 1763, 1827, 1832 şi 1882 1".
Din cauza neînţelegerilor ce s-au ivi·t între moşnenii din Coteşti şi
mănăstirea Aninoasa, în privinţa stăpinirii terenurilor vîndute de moş
neni mănăstirii încă din secolul al XVII-lea, .se fac mai multe hotărnicii.
ln anul 1701 se face o primă hotărnicie dîndu-se scrisoare de cei şase
boieri, care au asistat la stabilirea hota:rului intre moşneni şi mănăstire,
„la mina sfinţiei sale părintelui egumen că de acum înainte să ştie şi să
stăpmească cu bună pace ... " 16. Iată însă că, în anul 1702, din porunca
domnitorului Constantin Brincoveanu, şase boieri, împreună cu egumenuJ.
mănăstirii Cîrnpulung şi Aninoasa, se prezintă din nou in comuna Coteşti
pentru alegerea şi separarea proprietăţilor : „Şi ne-am strîns la satul
Coteşti şi şi-au luat Sfinţia sa toate scrisorile cite a avut de cumpărătoare
de s-au cetit fiind şi moşnenii de faţă înaintea noastră ,şi s-au ales partea
mănăstirii delniţe 34 şi-a moşnenilor cită au rămas moşia nevîndută iar
delniţe 34 şi voi Sfinţia sa ca să-şi funiaiscă şi să o ia de o parte iar
apoi moşnenii să rugară părintelui ca să nu hotărim ci să se învoiască
părintele cu moşnenii 17 să stăpînească tot pe unde „au hotărit an" 1s.
Conflictul intre moşnenii din Coteşti şi mănăstirea Aninoasa nu se
stinge şi se ajunge la o nouă hotărnicie poruncită de domnitO!I"Ul Grigore
Ghica în anul 1749, în urma plîngerii adresată domnitorului de către
moşneni, hotărnicie făcută în prezenţa a 24 boieri 19 • Aşa cum se constată
din hotărnicia respectivă, moşnenii erau nemulţumiţi faţă de mănăstire
deoarece „le-ar fi .împresurat moşia şi nu o au împărţit dreptul de două
ci şi din moşie au luat mai mult deciit jumătate şi n-au vrut să ia tot de
o parte ci au luat şi clin sus de sat şi din jos .unde au fost mai bună şi pe
dînşii i-au băgat la mijloc ... " 20. In urma oorcetărilor făcute de oei
24 boieri, rinduiţi de domn, aceştia constată că oele reclamate de moşneni
sînt adevărate şi stabilesc precis care este partea de pămînt a mănăstirii
şi care este cea a moşnenilor 21.
Este cunoscut faptul că pe o anumită treaptă a evoluţiei obştii,
moşnenii s-au scindat în oete. „Procesul de compartimentare a teritoriului
din cadrul obştei se făcea prin bună înţelegere" 22.
Un exemplu contrar se constată la Slănic unde, cetele de moşneni,
s-au judecat intre ele „mai bine de un secol pentru a-şi alege proprietatea
şi stăpinirea ... " 23 .
obştiilor,

1s Vasile V. Caramelea, Opere citate, p. 59.
Ibidem, p. 61.
17 Arh. Stat. Argeş, fond Judecătorta Ocol I, rural Cimpulung, dosar 4335/1929,

16

f. 86.

Ibidem, f. 95.
Idem.
21 Ibidem, f. 95, v. 96.
22 Henri H. Stahl, ContrtbuţH la studiul satelor devălmaşe rom4neşti, voi. II,
Academia R.S.R., 1959, p. 260.
23 Arh. Stat. Argeş, fond Judecătoria Ocol rural Domneşti, dosar 20/1910,
19

20

f. 21.
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Dacă pînă la SÎllI'Şitul secolului al XVIII-lea vinzările de drepturi,
aitît între membrii obştiilor cit şi alt.or persoane ce nu făceau parte din
obşte nu constituia un fenomen de masă, incepînd cu primele decenii
ale secolului al XIX-lea şi, în special, în a doua jumătate a secolului
respectiv, această acţiune a devenit frecventă. Aceste vînză.ri de drepturi
din cadrul obiştilor au determinat ca, în .perioada respectivă, procesul
de diferenţiere între membrii obştii să se accentueze. „Fără îndoială, un
început de diferenţiere exista încă în 1864 în sinul acestor gospodării,
a căror ialdiviziune s-a destrămat din oe în ce mai mult în perioada urmă
toare :reformei din 1864" 24.
In anul 1905, în judeţul Muscel, statisticile înregistrau 506 gospodării de moşneni care Po.sedau terenuri în suprafaţă de 10-15 ha fiecare 25• Problema se pune însă ce suprafeţe de teren deţineau celelalte
gospodării de moşneni? Dacă în anul 1864 nu existau gospodării ca.re să
posede pînă 1a 2 ha tieren, în anul .1905 existau în judeţul Muscel 17 774
gospodării care deţineau pînă la 2 ha 26. Creşte.rea numărului de familii
ţărăneşti cu suprafeţe foarte mici, sub 2 ha. cum se semnalează în fostul
judeţ Mu.scel, dovedeşte că cea mai mare parte dintre moşneni au trecut
în această categorie râminmd cu loturi mici, iair o mică parte din gospodăriile moşneneşti au intrat în categoria ţărănimii înstărite care posedau
teren în suprafaţă de 10-15 ha 21. In anul 1912, în judeţul Muscel existau
9 396 familii de moşneni care posedau pămînt şi 1 168 familii de moşneni
care nu mai posedau pămînt 2s.
Despre procesul de diferenţiere produs în rîndul moşnenilo.:r după
1864 se .afinnă că „proprietarii ridicaţi prin avere şi situaţie au profitat
de puterea lor spre a cumpăra adeseori, cu silnicie păTţile codevalmaşilor
lor, sau şi ale altor moşneni [... ] căzuţi în lip.să [.„]. Aceste tragedii s-au petrecut, însă, în sînul clasei de proprietari, din care unii s-au ridicat şi s-au
hotărnicit, iar alţii au rămas ·În indiviziune şi s-au înmulţit pe pămîntul
strămoşesc" 29, şi că „peste tot moşnenii sînt la discreţia cîtorva spoliatori
de obioei tot dintre ai lor [... ]. Nu există ţinut moşnenesc în care să nu fie
cîţiva inşi care şi-au însuşit atît de mult din micile porţiuni moşneneşti,
fie prin cumpărături, fie prin alte căi, aşa că au trecut ou mult peste
imaginile unei mijlocii proprietăţi şi astăzi sînt mari proprietăţi în adevăratul sens al cuvîntului" 30.
în .acest sens este edificatoare situaţia moşnenilor rucăreni în sînul
cărora se constată o diferenţiere foarte mare între ei în ceea ce priveşte
numărul drepturilor pe care le aveau în cadrul obştei .în anul 1923. Dacă
unii dintre ei posedau 2•/2 drepturi, alţi 9 posedau între 617 şi 1 328
drepturi 31.
Intre moşnenii rucăreni şi cei care le-au acaparat sau încercau să
le acapare?.e drepturile au fost mari neînţeJegeri care au generat procese
îndelungate şi costisitoare.
1
~ I. Adam şi N. Marcu, Studii despTe dezvoltarea capitalismului in agricultura României, Buc„ 1956, p, 174.
25 Ibidem, anexa 2.

26

Idem.
Ibidem, p. 189.
}{enri H. Sthal, Opere citate, p. 355.
29 Ion C. Filotti, Neînţelegerea chestiunii ţăr4neşti şi urmări dăun4toaTe in
ultimul veac, Bucureşti, 1937, p. 1.
30 D. Şerbănescu Lopătari, Proprietatea moşneasc4 cu indiviziune, Bucureşti,
1906, p. 49.
Jt Arh. Stat. Argeş, fond Tribunalul jud. Muscel, dosar 357/1923, f. 13-43.
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Una din familiile de moşneni din Rucăr care a reuşit să acapareze,
începind cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, peste 1 200 drepturi
în obşte .şi a avut multe con.flicte cu oeilalţi moşneni din obşte, a fost
familia BAŞTEA. Astfel, în anul 1911, între moşneni şi PaTaschiv Başte.a
a avut loc un conflict puternic pentru exploatarea materialului lemnos.
In legătură cu acest conflict, iată ce comunica administratorul plăşii Giuvala prefectului judeţului la 4 iunie 1911 : „ ... în comuna Rucăr încă de
acum 7-8 luni domneşte o stare de lucruri cu totul anormală, spiritele
fiind foarte agitate şi în tot momentul gata de a se deda la cele mai
mari dezordine, la acte chiar de violenţă.
Pricina acestei stări de lucruri este faptul că, cîţiva agitatori [... ] sub
pretextul că vor să revendice averea obştească cotropită de cîteva căpe
tenii din comună s-au pus în capul acestei mişcări [... ] le ţin cuvîntări cît
mai aprinse îndemnîndu-i la revoltă, spunîndu-le a nu ceda odată cu
preţul vieţii lor" 32 în cazul că problema nu s-ar rezolva în favoarea
moşnenilor.

Pentru a face faţă însă hotăririi moşnenilOT de a-şi lua buştenii de
brad care au fost tăiaţi din terenurile ce le-au aparţinut a fost adus în
comuna Rucăr, pe data de 13 iunie 1911, detaşamentul de 120 jandarmi
din compania mobilă Bucureşti 33 . Aceştia împrăştie cu forţa· pe cei cca
500 bă~baţi şi 150 femei care s-au dus să-şi ridice buştenii şi arestează
40 inşi care „au fost legaţi şi :aduşi la primărie unde împreună cu
dl. maior şi dl. comandant al companiei de jandarmi Muscel au d.resait
actele care au fost înaintate" prefectului, iar cei arestaţi înaintaţi parchetului de Musoe:l3".
Din documentele deţinute rezultă că părţile implicate în conflict au
ajuns în justiţie pentru rezolvarea lui, că în rîndul moşneniloc a existaJt
hotărîrea feTmă pentru a-şi cîştiga drepturile lor şi că oei ce eTau puşi să
menţină „ordinea publică" erau puşi în dificultate de moşneni.
Aoeest conflict a creat o stare de agitaţie şi în rîndul moşnenilor
din alte comune din cuprinsul plăşii Giuvala care erau nemulţumiţi de
cei din comunele lor care le-au cotropit din .terenuri. Iată ce scria prefectul de Muscel administratorului plăşii Giuvala : „avem informaţiuni că
prin parte din comunele ce dv. administraţi şi mai cu seamă acolo unde
locuitorii sînt moşneni, ar fi început de agiitaţie printre ei şi s-ar plănui
ori care mişcări violente" 35. Se recomanda pretOTului să facă cercetări
şi să ia măsurile ce se cuvin.
Este semnificativ modul de a pătrunde în obşte a nebăştinaşilOT prin
acordarea de bani sub formă de împrumut iar, în situaţia că cel ce se
împrumuta nu-i putea restitui, îi vindea drepturile din obşte. Din actul
de vînzare făcut de Bălaşa Trandafir din satul Coteşti în anul 1859 se
constată că ace.as.ta „rămînînd datoare dlui Petre Constantin Aninoşeanu
cum şi la alţii atît din tîrguielile înmormîntării soţului cum şi banii luaţi
pentru hrană şi îmbrăcămintea copiilor şi neavînd vre-un mijloc cu care
să pot plăti aceste datorii prin bună învoire i-am vîndut dlui Petre Aninoşeanu şase stînjeni, pămînt la pădure, moşia neîmpărţită în hotarul
Coteştilor ... Asemenea i-am mai vîndut una jumătate pogon livadie de
fineţe în chinga creţeştilor [... ] avînd a intra în stăpînirea livezii în leatul
1863 căci pînă atunci este arendată" 36 • Un alt exemplu : în anul 1891,
32

J:1
:\.I

:i.~
36

Arh. Stat. Argeş, fond prefectura jud. Muscel, dosar 82/1911-1912, f. 32.
Ibidem, f. 48.
Idem.
Ibidem, f. 47.
Arh. Stat. Argeş, fond Judecdtoria Ocol I rural Cîmpulung, dosar 4335/1929,
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Zoe Ohiriazino, „ văduvă rentieră" clin oraşul Tîrgovişte ... " vinde toată
partea ei de moşie „compusă din chingi şi petice de livezi, arătură, islaz,

arbori fructiferi şi pădure situate în hotarUl comunei Coteşti... „cu preţul
de 40 OOO lei la un număr de 19 moşneni" 37 • Acest pămînt fusese acaparat
tot de la moşnen~ înainte vreme.
In urma deselor vîn.zări de terenuri şi a împărţirii înitre urmaşi,
unii dintre moşneni nu au rămas cu nici un drept în obşte. Astfel, în anul
1864, Banică Pătraşcu din Coteşti vdnde lui Nicolae Petre al Suţii „tot
dreptul său de 29 008 mp iar Ion, fratel.e lui Nicolae, vinde prin actul
din 1878 tot dreptul său de 5 801 mp; astfel că vînzătorii nu mai rămîn
cu nimic iar cumpăxătorul îşi majorează dreptul său" 38. Şi moşnenii
DumitrU Mihalcea şi Iancu Fme, în anul 1886 „şi-au vîndut toate drepturile lor în averea indiviză" 39.
In urma împărţirilor repetate a drepturilor între moştenitori şi, ca
urmare a vînzăruor făcute, au ajuns unii dintre ei să stă.pînească suprafeţe infime, unele din ele ajungind chiM pînă la 19 mp liO. Desigur
exemple sînt numel'"O<lS€ şi ele reflectă o stare de fapt din perioada
analizată.

Din nwneroase acte de vînzare făcute de moşnenii din obştiile muscelene rezultă că mare parte din suprafeţele vîndute erau acoperite de
pomi :Wuctiifer.i. Aceste suprafeţe de teren au făcut parte din proprietatea
obşteascl ca teren de păşune în urnm plantărilor cu pomi de către
membrii obştiilor, acestea au trecut în stăpînirea celor ce le-au plantat.
In acest sens semnificativă ni se pare informaţia cuprinsă în darea de
seamă asupra administraţiei obştei moşnenilor Coteneşti din comuna
Stoeneşti pe perioada 1916-1923. „O altă chestiune importantă este movilarea şi hotărnicia proprietăţii precum şi facerea amenajamentului
pădurii. .. " pe care să le aprobe adunarea „intrucît din zi în zi proprietatea
(jbştească se miC9orează. prin întinderea pr<>prietăţilor de livezi şi girădini
în proprietatea obştească" o.
Se arată, în continuare, că în această obşte, ca de altfel şi în alte
obşti din judeţ, nu s-au luat măsuri împotriva celor ce închideau cu
garduri terenuri din proprietatea obştei însă se ţinea cont ca fiecare ,,să
închidă în proporţie cu dreptul ce-l au în devălmăşie" 42 •
Obiceiul de a închide terenuri din iislazul obştii s-a practicat mult
şi de moşnenii oraşulUi Cîmpulung-Muscel în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Aceste terenuri treceau în proprietatea privată a celor
oe le închideau. Una după alta au dispărut din proprietatea obştească
bucăţi întregi de pămînt de pe Grui, de pe apa Bughei, clin poiana
Andreo şi Vîrteaje, de pe Valea Silii;;tei, de sub Măgură. Pe Valea Rudarilor şi Valea Româneştilor, pe Valea Bărbuşi şi la Livezeni, moara lui
Curcă şi Piscul Morilor pînă în Grădişte „n-a mai rămas ca avere
obştească decît mici petece de pămînt, cîteva embaticuri. şi arendări ca
mărturii triste şi dureroase a nemaipomenitelor cotropiri ce s-a săvîrşit
pe timp-uri şi ce nu înoetează a se săvîrşi pînă astăzi..." 43 •
Ibidem, f. 777.
Ibidem, f. 921.
Ibidem, f. 902.
w Ibidem, f. 909.
H Arh. Stat. Argeş, fond Judecăt01"ia Ocol 11 Tural Cimpulung Muscel, dosar
1070/1914-1925, f. 335.
2
'
Idem.
~ Ion Anastasescu Ghica Obştea Moşnenilor Cîmpulungeni, trecutul şi pTezentul ef, Cîmpulung, 1909, p. 39-40.
37
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In urma studierii proceselor-.verbale încheiate de preşedintele obştii
moşnenilor din Cîmpulung, în anul 1908, pentru constatarea încălcărilor
şi tulburărilor de posesie a obştii se constată că 184 persoane au închis,
din proprietatea obştii, 268 ha teren în ultimi 30 de ani 44. Terenurile
ace.astea închise cu garduri, caracteristice satelor devălmaşe s-au păstrat
pînă tirziu şi în Cîmpulung li5.

ln concluzie : procesul destrămării obştiilor a fost un fenomen care
a apărut odată cu apariţia inegalităţii de avere între membrii obştiilor.
Acest proces a continuat pe măsura dezvoltării :relaţiilor capitaliste şi s-a
accentuat foarte mult în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi pri.mele
decenii ale ~olului al XX-lea cin.d, în judeţul Muscel, au început exploatările pădurilor. Acest fenomen a generat apariţia unor persoane care au
acaparat teritorii multe din cadrul obştiilor ; o ,parte din moşneni au
rămas cu dreptuTi puţine în cadrul obştiilor iar altă parte şi-au pierdut
toate drepturile în obşte. Este de remarc.at faptul că moşnenii din Muscel,
de-a lungul timpului, au luptat împotriva celor ce căutau să pună stăpî
nire pe drepturile ce le posedau m cadrul obştiilor.
LES ASPECTS DE LA DISSOLUTION DES COLLECTIVITES
VILLAGEOISES DU DEPARTAMENT DE MUSCEL 1864-1921
Resume
La population du territoire de l'ancien departament Muscel, comme d'ailleurs
de l'entier territoire de notre pays, a ete organisee en collectivites villageoises
(formes primitives d'union economique agricole).
Au debut, ces collectivites villageoises, possedaient en commun des terains
arables, des pâturages, des bois et des eaux. Par la progression du temps et le
developpement des forces de production, au cadre des collectivites ont apparu des
contradictions qui ont abouti naturellement aux changements dans le systeme
des relations initiales egalitaires.
La diferentiation, a commence a apparaintre en meme temps que le mode
d'utilisation des terrains arables.
Si jusqu'a la premiere moitie XIX-e siecle le proces de differentation entre
Ies membres des collectivites villageoises de l,Vluscel n'etait pas accentue, du
commencement de la seconde moitie du XIX-e siecle et Ies premieres decennies
du XX-e siecle, la differentiation s'accentua, en meme temps que la developpement
des relations capitalistes, l'application de la reforme agraire et l'accroissement de
la population.
En conclusion, le proces de la dissolution des collectivites villageoises a ete
un phenomene qui a apparu en meme temps que la disparition de l'egalite de
richeses entre Ies membres de ces collectivites. Ce proces a continue en meme
temps que le developpement des forces de production et s'est accentue beaucoup
dans la seconde moitie XIX-e siecle et Ies premieres decennies du XX-e siecle,
en meme temps que le developpement des relations capitalistes, quand dans le
departement Muscel a commence l'exploitation des bois et le developpement
d'elevage.
Arhivele statului
Filiala judeţeană Argeş
Primită în redacţie la 22 martie 1977
" Ibidem, p. 37-57.
Henri H. Sthal, Contribuţii la studiul satelor
Bucureşti, 1959, p. 327.
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CONSTANTIN DOBRESCU - ARGEŞ
lncercare de reconsiderare "'
GHEORGHE I.DEACONU

Acti:vitatea multilaterală a lui Constantin Dobrescu - Ar~, desdidactic, cultural., politic şi economic, pentru emancipentru uşuraTea situaţiei acesteia la sfirşitul secolului
trecut, pentru organizarea sa politică şi economică, nu a constituit pină
în prezent subiectul unei lucrări cuprinzătoare, de sinteză, care să contu.reze complexita:tea acestei personalităţi.
Figura „tribunului t_ărănimii" cum era acesta numit încă în viaţă
fiind, a atras însă atenţia istcxricilor şi publiciştilor care, prin scrierile lor
au reliefat de-a lungul timpulUi diferitele aspecte ale activităţii sale.
După conţinutul lor şi după tendinţa celor care le-au scris, aceste
lucrări pot fi împărţite în trei categorii şi anume : lucrări scrise pe
timpul vechiului regim, dar caTe tratează cu simpatie şi multă ob.iectivitate activitatea şi .personalitatea lui C. Dobrescu-Argeş ; lucrări de
defăimare a acestuia, scrise de adversarii săi politici .şi lucrări apă.Iute în
anii regimului nostru, care înceareă, de pe pozi~iile materialismului istori:c, o analiză mai profundă a luptei tumultoase desfăşurată de deputatul
ţărănimii argeşene de la :sfîrşitul secolului al XIX-Jea.
Pe lingă numeroasele articole, scrise în presa cotidiană a vriemii,
asupra vieţii şi activităţii lui C. Dobrescu-Argeş, putem socoti ca
făcînd parte din ,prima categorie lucrările unor autori ca Gheo.rghe
Panu 1, Panait Muşoiu 2, Petre PQpesc.u~Muscel 3, Alexandru Valescu "·
făşurată pe plan.
parea ţărănimii,

• Expunînd faptele aşa cum rezultă ele din presa vremii, din lucrările
publicate, precum şi dintr-un caiet de însemnări şi amintiri al lui Al. Valescu
ne limităm în studiul de faţă doar la încercarea de a dovedi falsul juridic înscenat
împotriva învăţătorului argeşean şi în urma căruia acesta a fost compromis politiceşte şi înlăturat din viaţa politică a tării.
1 Gheorghe Panu, Portrete şi tipuri parlamentare, Bucureşti, 1893.
2 Panait Muşoiu, Dobrescu-Argeş omul, în Revista ideei, nr. 4, februarie, 1901.
J Democraţia Muscelului, revistă politicd, constituţională democrată, Director
şi proprietar P. Popescu-Muscel, an. II, nr. 31, 1 februarie 1914.
~ Al. Valescu, Schiţă asupra luptei duse pentru înfiinţarea Partidului ţdrdrusc,
Piteşti, 1921, şi lnsemnări şi amintiri, Muşăteşti, 1935 (lucrare în manuscris).
http://cimec.ro
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C. I. Lungu 5, Mircea Ispill" s, Nicolae Iorga i, G. I. Dumi·trescu 8, Tudoir"Teodorescu Branişte 9 şi alţii.
ln oea de-a doua categorie se încadrează numeroasele articole cu
conţinut denigrator, scrise îndeosebi în presa liberală de la sfîrşitul
secolului trecut, dar şi m cea conservatoare, precum şi o broşul""ă 10
scoasă într-o ediţie de liberali şi în alta de conservatori la 1898-1899 şi
care era menită să-l compromită definitiv pe deputatul ţăranilor în ochii
alegătorilor săi argeşeni şi în conştiinţa ţărănimii din întreaga ţară cu
ocazia alegeritlor parlamentare din 1899.
In sfîrşit, în cea de-a treia categorie, putem încadra lucrările din
ultimii ani ale în·văţătorului din Muşăteşti-Argeş, Nicolae G. Teodorescu 11
precum şi o reuşită lucrare a lui Oniţa Gligor 12 care se ocupă în special
de activitatea didactică a lui C. Dobrescu-Argeş, darr care realizează
incursiuni reuşite şi în celelalte domenii ale activităţii acestuia.
Areastă activitate se impune prin amploarea sa, prin ideile generaldemocratice de care a fost animat C. Dobrescu-Argeş, prin faptul că
aproape 20 de ani acesta aflindu-se în fruntea luptei ţăranilor argeşeni,
a fost totodată stegarul luptei revendicative a ţărănimii din toată ţaTa.
lncepută iniţial pe plan didactic şi cultural, activitatea lui C. DobrescuArgeş, a evoluat apoi spre foxme mai înalte, desfăşurîndu-se în direcţia
luminării şi organizării ţărănimii, a transformării acesteia într-o forţă
politică. Deasemenea s-a făcut intens simţită în pUiblicistică prin ziarele
„Ţăranul" (1881-1884), „Gazeta Poporului" (1891-1892) şi „Gazeta
Ţăranilor" (1892-1903), pe care el le-a condus şi orientat, prin alte
publicaţii 1a. care a colaborat ca de pildă „Românul" lui C. A. Rosetti,
prin activitatea parlamentară neobosită, zece ani ~ntregi intervenind de
pe poziţiile ţărănimii la orice proiect de lege discutat în corpurile legiuitoare referitar la relaţiile agrare.
Dintre cei care s-au ocupat de viaţa şi activitatea lui C. DobrescuArgeş, în afară de Oniţa Gligor, care stabileşte un echihbru corect, după
păTerea noastră, la nivelul temei pe care o tratează, între ceea ce a fost
realmente pozitiv în acti:vttatea acestuia şi limitele acestei activităţi, în
special în domeniul politic, limite dealtfel specifice ţărănimii în aceas.tă
fază a dezvoltării sale, ceilalţi autori menţionaţi mai sU1S, cu mici excepţii,
tratează în mod exclusivist această personalitate, fie ocupîndu-se doar
de meritele sale, pe care de regulă le exagerează, fie denigrînd-o total,
aşa cum au făcut majoritatea adversarilor săi politici.
In plus, toţi autorii citaţi, deşi sesizează că C. Dobrescu-Argeş a
fost obiectul unor sistematice şi permanente persecuţii din partea politicienilor vremii, evită să trateze împrejurările în care deputatului argeşean i s-a înscenat un proces penal în urma căruia a fost condamnat şi
C. I. Lungu, Spovedanie, Tipografia librăriei „Cartea românească,
1934.
•
•
Mircea Ispir, Almanahul învăţătorilor, Bucureşti, 1939, şi Almanahul învăţatorilor, Bucureşti, 1944.
7
Nicolae Iorga, Istoria Românilor, voi. X, Intregitorii, capitolul, Impulsurile
noii generaţii, Bucureşti, 1939.
8
G._ I. Dumitraşcu, lnainte mergătorii, Tipografia cooperativă „Şcoala
poporului", Bucureşti, 1940.
9
Tudor Teodorescu-Branişte, Oameni şi paiaţe, Bucureşti, 1967.
5

Ploieşti,

6

10
Spovedania D-lui Constantin Dobrescu-Argeş la părintele Zosim, Duhovnicul de la Chinovie, Bucureşti, 1898.
11
Nicolae Gh. Teodorescu, Muşăteştii, file de cronică, Bucureşti, 1969.
12
Oniţa Gligor, Activitatea didactică a lui Constantin Dobrescu-Argeş, Editurn

didactică şi pedagogică, Bucureşti,

1974.
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...silit să ispăşească a podeapsă de 3 luni de detenţie, fapt care nu nmnai
că l-a scos din viaţa politică a ţării, dar l-a distrus morl şi fizic .
.Această poziţie este explicabilă parţial, printr-o oarecare jenă de
.a trata asemenea probleme şi mai ales prin lipsa unora dintre documentele de bază ale PTOOesului care i s-a în.5cenat lui C. Dobrescu-Argeş î.n
.anul 1898 şi s-a terminat în 1901. In parte, tot din astfel de considerente,
unii dintre autorii care au scris despre el, fără ia intra în amănunte, l-au
socotit complet nevinovat faţă de înscenarea care i s-a organizat, alţii
l-au socotit a fi fost slab de caracter faţă de viaţa vicioasă de atunci a
capitalei, iar alţii, ce-i drept puţini, l-au tratat ca fiind vinovat, din
motive politice de moment, deşi ştiau bine că lucruri.Ie stau cu totul
.altfel.
It11 ce ne priveşte, credem că materialul de care se dispune în prezent, permite începutul elucidării acestei probleme şi încercăm acest
început prin rîndurile ce urmează.

*

*
>!<

Bogata activitate desfăşurată de Constantin Dobrescu-Argeş, sub
.aspectele arătate mai sus, desele sale ciocniTi cu guvernamentalii în presă
şi apoi în Cameră, teama acestora de deşteptarea ţărănimii pentru care
lupta deputatul argeşean, au făcut din acesta un adversar de temut
pentru exponenţii claselor dominante, cave au .urmărit cu o furie î.ndîrjită să-l nimicească încă de la începutul afirmării sale. 1n acest scop,
timp de peste 20 de ani, S-'a folosit îrnpo.triva lui C. Dobrescu-.Argeş tot
arsenalul de metode şi procedee specifice politicianismului burghez,
reuşindu-se pînă la urmă ca el să fie compromis şi nimicit din punct de
vedere politic şi moral, fapt care i-a grăbit moartea, stingmdu-se în
floarea vieţii la virsta de 47 de ani 13.
,
Animat de idei.a ,emancipării ţărănimii", idee care l-a urmărit toată
viaţa, foarte activ din punct de vedere politic, puternic dotat din punct
.de vedere intelectual şi cu o cultuxă temeinică, .c. Do.brescu-Argeş a
atras asiupra sa atenţia fruntaşilor politici ai vremii încă de la primele
sale manifestări publice. Aceştia au .încercat, pe rind - în special liberalii .să-l atragă in partidele lor, să-l sperie prin măsmi abuzive
împotriva sa şi împotriva adepţilor săi, să-l şicaneze în serviciu sau în
activitatea politică şi, în sfirşit, să-l compromită cu orice preţ. In această
direcţie, mai ales liberalii erau neîntrecuţi şi nu se dădeau în lături de
la nimic pentru a-şi atinge scopul. Dealtfel în 1884, cu ocazia disputelor
pentru :revizuirea Constituţiei şef,ul lor, Ion C. Brătianu, spunea în
şedinţa Camerei din 25 martie, ,pentru a iJnblînzi opoziţia din partid, că
.a admis „„.toate neorinduielile ce s-au făout, asasinate, procese scandaloase„." pentru a intări partidul 14.
Unul dintre aceşti liberali, pe nume N. Dimancea, şeful liberaliloc
.din judeţul Argeş de la sill"Şitul secolulJUi al XIX-lea, nwnit aici în acea
vreme şi „paşa al Arge~ului", rudă şi omul de încredere al lui Ion C. Bră
tianu, l-a remarcat pe C. Dobrescu-Argeş încă de la prima cuvintare
politică publică a acestuia, rostită la Piteşti la o adunare electorală în
anul 1878, cu care prilej a schiţat, pentru prima oară la noi, un program
de revendicări ţărăneşti şi a vnit să-l atragă în Partidul liberal, dar fără
13 Născut la 28 iunie 1856 14 Titu Maiorescu, Istoria

mort la 10 decernbrie 1903.
Contimporand a Romdntei (1866-1900),

1925, pag. 224.
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succes 15• De fapt de la această dată începînd, persecuţiile şi abuzurile
împotriva lui C. Dobrescu-Argeş s-au ţinut Janţ şi încercăm să dovedim
aceasta prezentind cîteva dintre ele în ordine cronologică.
ln anul 1881, cînd C. Dobrescu-Argeş scoate ziarul „Ţăranul" care
se tipărea la Piteşti şi care presupunea din partea redactorului deplasări
săptăminale, pentru redactare, colaborări, expediere şi alte treburi ale
ziarului, deplasări pe care el le făcea călare pe cal, cale de 50 de km,
autorităţile şoolaxe îl şicanează pe linie de serviciu, inspectindu-1 şi de
cîte 2 ori pe săptărrnină, prin suriprindere, pentru a fi găsit cu defecţiuni
în munca la şcoală 16 . Un an mai tirziu, în 1882, din iniţiativa lui
C. Dobrescu-Argeş, Mucenic Dinescu, Dincă Schileru şi a altor fruntaşi
ai ţărănimii, se ţine la Corbeni, la sfîrşitul lunii august o mare adunare
ţărănească la care participă delegaţi ai ţăranilor din judeţele Argeş, Gorj,.
Vîlcea, Muscel, Dîmboviţa şi alte judeţe ale ţării şi se discută aici programul de acţiune al mişcării ţărăneşti 1i. Luate prin surprindere, autorităţile n-au putut împiedica această acţiune dar, de la Corbeni, călări.
pe cai, delegaţii ţăranilor se duc la Nămăieşti-Muscel pentru a ţine şi
acolo o adunare asemănătoare. Din ordinul lui Ion C. Brătianu intervine·
însă cu brutalitate prefectul de Muscel care alungă din judeţ pe toţi cei
ce nu erau musceleni, zădărnicind în felul acesta adunarea proiectată 18 .
Constantin Dobrescu-Argeş, socotit princi.Palul iniţiator şi organizator al acestor agitaţii' ţărăneşti, este luat de acum în evidenţă ca
adversar periculos al claselor dominante şi urmărit pas cu pas, mai ales
de către liberali, care îl lovesc cu regularitate oricînd au prilejul. Astfel
în anul 1884, la alegerile ce se fac în unna modificării constituţiei de
către liberali, C. Dobrescu-Argeş este ales deputat Ia Colegiul al III-lea'.
de Argeş, cu o majoritate zdrobitoare faţă de candidatul liberal. La
deschiderea Camerei, chiar Ion C. Brătianu, şeful Partidu'lui liberal, cere
invalidarea alegerii lui C. Dobrescu-Argeş pe motiv că, fiind învăţător,.
nu şi-a prezentat demisia în termenul prevăzut de legea electocală. Este
evident că majoritatea liberală din Cameră l-a invalidat imediat 19• ln
anul următor, 1885, cînd se fac noi alegeri, C. Dobrescu îşi prezintă
demisia din timp şi-şi pune din nou candidatura Ia Colegiul al III-lea
de Argeş, obţinînd, în ciuda tuturor ingerinţelor liberale cu care s-au
făcut alegerile, 80o;0 din voturi şi deci fiind din nou ales. La Cameră
însă este invalidat pentru a doua oară şi tot la propunerea lui Ion C. Bră
tianu, de data aceasta, pe motiv că nu şi-a satisfăcut stagiul militar, deşi
pină acum nu mai fusese folosite asemenea precedente în analele parlamentare româneşti, iar C. Dobrescu-Argeş avea vîrsta de 29 de ani şi
motive temeinice pentru a fi scutit de armată 20 •
Arbitrariul este foarte evident mai ales că Ion C. Brătianu enervat
şi de modul magistral în care C. Dobrescu şi-a susţinut caum în faţa
Camerei, de [aptul că el, ditamai omul politic, a fost nevoit să se·
înfrunte cu un ţăran, trece la alte persecuţii şi mai mari. Astfel, la numai
cîteva zile după a doua invalidare, C. Dobrescu-Argeş este ridicat noaptea
de acasă, cu forţa, de către 4 călăraşi care-l duc la Piteşti, chipurile,.
înfiinţării Partidului ţărănesc. Despre încercările
duse la Argeş pentru emanciparea politică şi economică a ţărănimii
din vechiul regat Insemnări şi amintiri, 1935 (manuscris), pag. 19-20.

ts Al. Valescu, Din istoricul
şi luptele
româneşti
16

Idem, pag. 22.
Nicolae Gh. Teodorescu, Muşăteştii, file de cronică, 1969, pag. 39-40.
ta Al. Valescu, Insemnări şi amintiri, Muşăteşti, 1935, pag. 24.
19 Idem, pag. 25.
211 Idem, pag. 26.
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pentru a-şi ifaoe armata. Cînd ajung la Piteşti însă, către ziuă, călăraşu
drumul spre sud, ducîndu-1 pe arestat la curtea conacului
lui I. C. Brătianu de la Florica, unde ajung cu toţii jstoviţi la ziuă. In
timp oe stăteau în curte şi aşteptau, în balconul oonacului a apărut
I. C. Brătianu care i--a strigat furios lui C. Dobrescu : „Ha ţăran obraznic.
Am să te învăţ eu minte ca să-ţi măsori lungul nasului" şi apoi către cei
4 călăraşi : „Luaţi-l şi duceţi-l la cazarmă să-l tunză şi îmbrace la fel cu
soldaţii" 21. Plecînd de la Florica, la intrarea în Piteşti, celor 5 le-a ieşit
în cale un om al lui N. Dimanoea, şeful liberalilor argeşeni, care i-a dus
la acesta acasă. N. Dimancea înooarcă din nou să-l corupă pe C. Dobresou,
purtîndu-se foarte iblînd cu el, arătîndu-i că a interivenit pe lingă
I. C. Bră·tianu în favoarea lui şi sfătuindu...} să meargă la IVIuşăteşti, să
se ocupe numai de şcoală, căci nu a venit încă timpul său. ll invită însă
din nou să intre în Partidru.l liberal, unde va avea multe foloase materiale şi morale. C. Dobrescu refuză însă şi de data aceasta, sesizînd
metodele de intimidare şi corupere care au fost folosite faţă de el în
aoea. noapte 22.
Pe drept cuvînt, aş.a cum relatează Al. Valescu, după spusele lui
C. Dobrescu-Argeş, întîmplarea de mai sus i-a sugerat acestuia gînduri
de revoltă cu privire la sfirşitul tragic al lui Tudor Vladi:mi.Tescu, care
şi-a avut prologul tot prin aceste locuri.
In ciuda promisiunilor lui N. Dimancea, C. Dobrescu-Argeş a fost
totuşi încorporat şi în timp ce-şi satisfăcea serviciul militar în Dobrogea
s-a îmbolnăvit .grav 23. Cînd a revenit la şcoa'1a din Muşăteşti i s-au desfiinţat de către autoriităţi celelalte două posturi de învăţători de aici
care erau ocupate de către KiJril Zăoos·ou şi Elisabeta V35ilescu, fiind
lăsat singur cu toată şcoala pentru a nu maii avea timp de politică. Este
de asemenea controlat tot mai des pentru a fi găsit în defect şi indepărtat din şcoală. Totul este însă în zadar deoarece el munceşte la şcoală
din conştiinţă şi cu pasitme iar restul timpului îl foloseşte pentru politică.
Văzînd că nu-l po-t potoli nici pe această cale, liberalii înoearcă
impotriva lui o altă metodă şi anume aceea de a-l izola de tovarăşii lui
de luptă cu care începuse acţiunea de organizare a ţărănimii, tovarăşi
care de altfel începuseră. să dea semne de plictiseală faţă de încetineala
cu care se dezvolta mişcarea ţărănească. Liberalii speculează această
situaţie şi atrag în partidul lor pe unii fruntaşi ai mişcării ţărăn~ti ca
Mucenic Dinescu din Co:rberui., Dincă Schileru din Boteni-Gorj, Gageone
din Dîmboviţa, Frunzei 1din Brăila, Ma.cavei de la Putna, Jon Rusu Cornaciu de la Botoşani şi alţii, cu care înfidnţează un „Comitet ţărănesc"
în Partidul liberal, căutiînd să înşele m felul acesta ţără.niimea şi să o
îndepărteze de mişcarea iniţiată de către C. Dobrescu-Argeş 24 • Lăsînd
la o parte faptul că cei de mai sus reprezentau în mişcare doar ţărănimea.
cea mai înstărită, trebuie reţinut că cu excepţia lui Mucenti.c Dinescu şi
Dincă Schilleru care mai învăţaseră cîte ceva de la C. Dobre.seu, orestul
nu aveau mei un fel de .experienţă politică, iar unii ca Ion Rusu Cornaciu
nu ştiau carte nici măcar cit să se iscălească, acesta se.mnînd, cînd era
cazul, cu o pecete cu numele său 25 • Ei au devenit elemente de manevră
în mîinile liberalilor, care-i foloseau în scop de diversiune, pentru a
.î.şi continuă

21
22

23

y,
25

Idem, pag. 26-27.
Idem, pag. 27.
Nicolae Gh. Teodorescu, lucrarea citatd, pag. 51.
Al. Valescu, lucrarea. citatd, pag. 28-29.
Idem, pag. 29.
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deruta ţă'I"ănimea. şi .pentru a-i lăsa acesteia impresia că adevăraţii ei
liberail. C. Dobrescu a combătut cu
pe membrii săi i-a numit „ţărani de
caniaval".
La rindrttl său însă, el este urmărit de către autorităţile liberale in
tot ceea ce face şi orice pas îi este interpretat în funcţie de interesele
acestora. Liberalii mergeau în politică, în general, după principiul stabilit
de şeful lor, Ion C. Brătianu, care spunea : „Eu nu mă opun curentelor
care se formează în ţară ci caut a :le canaliza" 26 • Faţă de C. Dobrescu
însă, care este inadaptabil la principiile liberale, aceştia îşi permit ori.oe
şicane şi persecuţid. Astfel in 1886 cînd acesta, împreună cu ailţi colegi,
face o excursie în Transilvania, liberalii îl învinuiesc că urmăreşte să
cumpere de acolo cîteva mii de căciuli „a la Mihai Viteazul" şi costume
ţărăneşti, să echipere o annată ţărănească şi să pornească cu ea în marş
asupra capitalei. Lansat cu scop de diversiune acest zvon le-a dat liberalilor prilejul de a supraveghea orice pas al lui C. Dobrescu şi în Transilvania, de a face percheziţii pe la adepţii săi şi de a intimida pe
reprezentanţi se află în Partidul
tărie acest „Comitet ţărănesc" iar

aceştia 27 .

Cu toate acestea, liberalii, politicieni Tafinaţi, cu multă experienţă
îşi dau seama că pe C. Dobrescu-Argeş nu-l pot
intimida cu măsuri făţişe şi că mai devreme ori. mai tîrziu, acesta va
ajunge în p.arrlament şi în ţară un adversar incomod. Pentru a-i stăvili
drumU!l ei vor să-i cunoască amănunţit programul politic, punctele de
vedere în .toate problemele, defectele, eventualele slăbiciuni, pentru a-ft
avea la mină. In acest scop, în anul 1887, trimit la Muşăteşti, în misiune
de informare ,pe lingă C. Dob.rescu, pe Gheorghe .Palade, deputat libeTal
de Tutova, care vine la C. Dobrescu şi-i spune că s-a ceTtat ou liberalii,
că e scîrbit de tirania lui I. C. Brătianu şi că ştiindu-ii pe Dobrescu
adversar al lui Brătianu, vrea să se alieze cu el pentru a întreprinde o
acţiune comună împotriva guvernului liberal. C. Dobrescu-Argeş cinstit,
fără suficientă e:icperienţă politică, nesesizînd pînă unde pot merge liberalii, îl primeşte pe G. Palade cu caTe poartă discuţii politice timp de
J săptămîni de zile 28 . Cînd Gheorghe Palade, care era trimisul lui
I. C. Brătianu, consideră că s-a informat destull, pleacă şi de la această
dată începînd, el este un adversar consecvent al lui C. Dobrescu-Argeş
pînă ce-1 nimiceşte pe acesta.
ln cameră, unde C. Dob:rescu-Argeş este ales deputat începîntl cu
anul 1888 şi pînă în 1899, liberalii sînt cei mai îndîrjiţi adversaTi. ai lui
combătîndu-1 permanent, căutînd să-l compromită şi să-d înlăture. O
nouă încercare in acest sens se face în anul 1892 cînd C. DobrescuArgeş împreună cu Al. Valescu înfiinţează ,Societatea pentru cultura
ţăranilor" la Muşăteşti, cu scopul de-a cumpăra o tipografie şi a edita
„Gazeta ţăranilor" ca organ de presă al societăţii.
„Societatea pentru cultura ţăranilor" este constituită legal avîn?
.statutul său, membrii .înscrişi pe bază de cerere, comitet de conducere,
organ de presă, dar autorităţile se amestecă şi-i determină pe unii
membrii (învăţători) să intenteze proces tlui C. Dobrescu şi Al. Valescu
pe motiv că le-au mîncat ,banii. Se găsesc trei ast<fel de membrii. Se face
proces, dar aici, Al. Valescu arată că C. Dobrescu-Argeş nu e amestecat
în manevre politice,

26

27
28

Idem, pag. 28.
Idem, pag. 34-35.
Idem, pag. 29-32.
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în această problemă (pentru a-l fe:ri de orice atac) şi dovedeşte că banii
s-au cheltuit pentru SCQpul propUs prin statut {scoaterea ziarului, cumpărarea. tipografiei) iar cînd se vor realliza venituri, acestea vor fi împăr
ţite conform statutului 29 • Adversarii lui C. Dobrescu au pierdut procesul,
dar persecuţiile încep acum să se răsfrîngă şi asupra lui AL Valescu, ca
editor al „Gazetei Ţăranilor" precum şi asupra tuturor celor caire aveau
ceva legătură cu aceasta 30 • Astfel în anul 1893 Al Valescu este chemat
de către Tache Ionescu, ministrul cultelor şi învăţă.mîntului, la el acasă
şi sfătuit să nu dea ton revoluţionar gaz.etei. Tot acum, lui AL Valescu,
îi este desfinţat cel de al doilea post de învăţător la Şcoala din Muşă
teşti şi este lăsat să se descurce singur cu 6 clase şi cu peste 100 de
elevi a1. Tute controlat aproape 7lilnic de autorităţile şcolare pentru a fi
găsit în defect şi pentru a-i răpi orice ,timp care .ar ,putea fi afuctat
gazetei. Se fac presiuni şi asupra cititorilor gazetei, asupra încasatorilor 3~.
Gazeta este confiscată în dese rlnduri pe la oficiile poştale şi primări,
este combătută PTin presa guvernamentală. In sfîrşit, se folosesc tot feluil
de metode şi procedee murdare pentru a înnăbuşi în faşă mişcarea ţără
nească căreia C. D<>brescu-Argeş se străduia să-i dea contur politic. Cei
de la putere îşi dădeau seama că cel care trebuie distrus este C. Dobrescu
deoarece este capul şi sufletul acestei mişcări. In acest scop au renunţat
la orice reze:rve şi au pus în cursă pe G. Palade. In acest context, în anul
1898 împotriva lui C. Dobrescu-Argeş s-a montat una dintre ce1e mai
mari înscenări poli-tice, regizorii find tot liberalii prin Gheorghe Pa!l.ade,
care era ministru de justiţie şi un fotograf al poliţiei capitalei, Ion Niculescu, consătean cu C. Dobrescu şi pretins prieten al acestuia.
Iată în rezumat cum s-au petrecut atunci luCT1urHe. In anul 1894,
C. Dobrescu-Argeş care avea ca studii oficiale doar şcoala primară şi
seminarul preoţesc, pe baza căruia ajunsese învăţător, se hotărăşte să
continue studii superioare şi se stabileşte asupra oelor juridice deoa:rece
de acestea avea el mai multă nevoie în activitatea :sa politică. In acest
scop după ce se informase de la Zamfir Filoti, avocat din Galaţi,
C. Dobrescu-Argeş pleacă la studii în străinătate şi anume în Belgia la
Universitatea liberă din Bruxelles - facultatea de drept 33 • Neavînd
avere şi nici pe cineva să-l susţină din punct de vedere material, el
împrumută acum de la bancherul Predingher din FU.oie;;ti suma de
1 500 lei, pentru care dă o poliţă girată de un cunoscut al său,
Nae Niculescu. Acesta, prin luna august 1894 se prezintă la Muşăteşti
la AL Valescu, cu. o scrisoare de la C. Dobrescu, prin care se solicita
incă 1 OOO de lei şi i se cerea 'lui Valescu să girez.e el datoria întreagă
Ja Predingher 34. AL Valescu merge împreună cu Nae Niculescu la
Predingher, unde girează ambele poliţe, expediind suma solii.citată. lui
C. Dobre.seu. Acesta însă, nesosind la timp nu a preschimbat poliţele
la termen, fapt pentru care ele au fost protestate. Cînd o sosit din străi
nătate, C. Dobrescu, care era cam neglijent şi naiv în chestiunile băneşti,
a dat lui Predingh.er o nou,ă poliţă în care erau inclruse şi cele anterioare,
girată corect de către Grigore Poinăreanu, oare îi fusese socru lui
C. Dobre.seu şi de către Iosif Bunescu ca.re îi era naş 3.'i. Aceştia urmau
29
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ca la scadenţa viitoare să achite poliţa cu dat<>Tia J.ui C. Dobrescu-Argeş
deoarece, împreună cu acesta arendaseră în tovărăşie păşunatul în
ciţiva munţi, iar suma ce-i revene.a lui C. Dobrescu din această afacere
trebuia folosită pentru achitarea ,poliţei care se ridica la valoarea de
4 OOO de lei.
Inainte de scadenţa noii poliţe, C. Dobrescu-Argeş pleacă clin nou
în străinătate lăsînd poliţa la o femeie, pe nume Elena Ionescu din
Bucureşti cu care se afla în relaţii apropiate - căreia ii stabtlise în
prealabil o întilnire cu cei doi giranţi (Poinăreanu şi Bunescu) care trebuiau ori să o achite ori să o ia asupra lor. Neavînd bani, sau nevoind
să-şi respecte angajamentul luat, cei doi nu s-au prezentat la întîlnirea
proiectată. In această situaţie Elena Ionescu s-a adresat lui Ion Niculescu
fotograful poliţiei din Bucureşti, consătean cu C. Dobre.seu şi considerat
prieten bun al acestuia, cerindu-i .sfatul. Acesta o sfătuieşte să-i semneze
ea pe cei doi giranţi şi să trimită poliţa la Ploieşti. Femeia, neiniţiată
în astfel de probleme, acceptă soluţia lui Ion Niculesou şi în felul acesta,
din punct de vedere legal, se produce un fals al cărui autor material
este Elena Ionescu, iar autor moil"al Ion Niculescu, C. Dobrescu-Argeş
neavînd cunoştinţă de aceasta. La scadenţa acestei poliţe C. DobresouArgeş era tot plecat şi Predingher o protestează pe lingă cei doi giranţi.
Aceştia însă ştiind că la termenul trecut n-au mai girat şi nerespectîndu-şi angajamentul luat faţă de C. Dobrescu, au declarat că poliţa e
cu girul fals 36.
In aceste condiţii Ion Niculescu, care era prieten din interes al lui
C. Dobrescu, profitor de pe urma acestuia, vrind să-l aibă la mină şi
să-l folosească mai mult în afacerile sale, el care era autorul moral al
falsului, merge la Ploieşti, dă o nouă poliţă cu girul său pentru întreaga
datorie şi ia poliţa ou girul fals pe care bancherul făcuse menţiunea
,anulată". Scopul pen~ care Ion Niculescu face aceasta era pe de-o
parte cel arătat mai sus, iar pe de altă parte, el avea siguranţa că va
încasa banii giraţi de la C. Dobrescu, deoarece acesta lucra acwn (textul)
în colaborare cu I. Nicolescu (fotografia) la o carte de lucru manual
pentru şcoliJe de fete cu specific de cusături, ţesături, covoare popula.re,
care urma să aducă, conform contractului 10 OOO lei autorilor 3i.
La venirea lui C. Dobrescu-Argeş din străinătate relaţiile dintre el
şi Ion Niculescu se înrăutăţesc însă. Acesta din urmă ii explică lui
C. Dobrescu cum a făcut cu poliţa şi-i pune condiţia, pentru a i-o achita,
să .se căsătorească cu o femee bătrînă dar bogată din Bucureşti, de la
care I. Niculescu, ca mijJocitoT' al tranzacţiei urma să primească un rind
de case 38 . C. Dobrescu indignat refuză categoric, iar I. Niculescu îl ameninţă cu poliţa. C. Dobrescu cere sfatul unor avocaţi dair aceştia, bazaţi
pe faptul că poliţa care se găsea la I. Niculescu purta menţiunea „anulată" îl sfătuiesc rău, arătîndu-i că această poliţă nu mai poate avea
consecinţe juridice materiale ori penale 39. Pe această bază C. DobrescuArgeş ii cere lui I. Nicule.seu să aştepte că-i va plăti datoria dar nu a
insistat prea mult şi acesta din urmă supărat că pierdea un rlnd de case
din cauza încăpăţinării lui Dobrescu şi apoi supărat şi din cauză că
stricase, din vina lui, toate clişeele la albumul proiectat şi acesta era
compromis, începe să facă caz de situaţie. Cearta ia proporţii dar la
36

Idem.

-n Universul din 10 iunie 1898.
38 Al. Valescu, luCTarea dtat4, pag. 60.
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intervenţiile unor prieteni şi cunoscuţi comuni se ajunge la o înţelegere
conform căreia în prezenţa lui Predingher, se stabileşte în sens ca
Ion Niculescu să achite datoria după poliţa pe care a semnat-o în timp
de 3 ani, ipotecînd în acest scop o proprietate a sa, iar C. DobresouArgeş să-i achite lui Niculescu, din diurna de deputat cite 300 de lei
pe lună pînă la stingerea datoriei 40. Ion Niculescu însă în timpul şedinţei
de împăcare, greu de spus dacă din jenă sau calcul, se scoală de la
masă, rupe hîrtiile întocmite şi zice : „ ... ce eu prietenul tău din copilărie să te reclam ? Nu mai trebuie nici o convenţie. Rămînem prieteni
buni" "1.
Acum intervine Gheorghe Palade, care era Ministrul justiţiei, cel
care de mult îl urmărea pe C. Dobrescu-Argeş şi care din ordinu]. Bră
tienilor, căuta să-l nimicească. In acest sens ziarul „Adevărul" arăta că :
„ ... Prietenii ministrului Palade comun.ică acestuia cele ce se petreceau
între Niculescu şi Dobresou şi d. Palade combină planul de distrugere a
d-lui Dobrescu-Argeş. Niculescu fu pus la cale să reclame parchetului,
iar primul procuror fu avizat ca imediat după primirea :reclamaţiunei
să intervie pe lingă judele instructor pentru depunerea deputatului
Dobrescu. Pentruca lucrurile însă să nu provoace oarecari neplăceri,
totul fu amînat pentru ultima zi a sesiunii corpurilor legiuitoare" 1,2.
Ion Niculescu, care aşa cum am vă.zJUt, se angaja.sie de faţă cu martori,
să pună capăt conflictului, în contact cu Gheorghe Palade şi cu alţi
liberali îşi schimbă brusc şi radical. poziţia, el avînd unele motive pentru
a fi sup~ presiunilor din partea liberalilor care se aflau la putere.
Astfel era ameninţat cu pierderea serviciului de fotograf al poliţiei iar
fiul său, Alexandru Niculescu, în imposibi.J.itatea de a căpăta serviciu 4:J.
Sub presiunea lui G. Palade şi a altora, Ion Niculescu îl reclamă
pe C. Dobrescu-Argeş la parchet şi se deschide astfel un proces penal,
Dobrescu fiind i.nvinuit ca autor moral al falsului făcut de Elena Ionescu,
în ciuda faptului că aceasta a declarat de mai multe ori, că el nu a ştiut
de semnăturile pe care ea le-a dat din îndemnul lui Ion Niculescu. Procesul se transformă repede într-o prigoană politică îndreptată îm1potriva
1ui C. Dob:rescu deoarece cele două partide bw-ghezo-moşiereşti din
vremea aceea îşi dau mina pentru a-l nimici. Al. Marghiloman (conservator) cînd a aflat de rolul lui Gheorghe Palade (liberal) în problema
C. Dobrescu-Argeş l-a felicitat pe acesta spunîndu-i „ ...că le-a luat de
pe suflet o mare teamă căci Dobrescu cu talentul şi popularitatea lui la
sate era unul din oei mai periculoşi duşmani ai mari.J.or proprietari" 44.
Tot el, la remarca ministrului de interne liberal, Ferichide, care i-a spus
că „Pe Dobrescu 1-avem în mină" i-a răspuns acestuia : „Ca (sic) condescendenţă partidele trebuie să se servească între ele" 45 socotind că s-a
făcut astfel un mare senniciu şi pat'tidului conservator.
Procesul J.ui C. Dobrescu-Argeş, durează cca. 3 ani de zile, cu
remarca că la inceputul acestuia în iunie 1898 deputatul ţăranilor argeşeni a fost arestat preventiv, chipurile, pentru siguranţă, dar în realitate
pentru comprornite:re şi intimidare. Din acest motiv se iscă acum o mare
fierbere, lumea fiind indignată de samavolnicia liberalilor. Gazeta ţăra1

40

Universul din 10 iunie 1898.

41

Idem.

''2 Adevărul din 10 iunie 1898.
~J Gazeta Ţăranilor, an. VI, nr. 9 din 14
~4 Al. Valescu, lucrarea citată, pag. 61.
45

iunie 1898.

Timpul din 7 iunie 1898.
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nilor anunţa arestarea directorului său politic .prin articolul intitulat
„Capul hidrei" din 14 iunie 1898 46.
Foştii tovarăşi de l.lllptă ai lui C. Dobre.seu-Argeş ca Mucenic
Dinescu, Dincă Schileru şi alţii care făceau parte acum din Partidul
liberal, intervin energic pe lingă Gheorghe Palade, ministrul justiţiei,
pentru punerea în libertate a 1ui Dobrescu căci deşi adversari politici,
preţuiau totuşi capacitatea şi cinstea acestuia 47. G. Palade îi răspunde
însă cu cinism lui Mucenic Dinescu : „Trebuie să sfărîmăm capul hidrei.
Sîntem hotăriţi a-l face să stea acoJ.o la ţarră, să nu se mai amestece în
politica ţării. Nici JX>Stlll de secretar de avocat nu va mai avea dreptul
a ocupa deşi are titlul de dr. în drept" 48.
Samavolnicia liberală este dezaprobată unanim de către opinia
publică. Lui C. Dobrescu-Argeş, pe lîngă tovarăşii săi de luptă, îi iau
apărarea mai mulţi jurişti ca Ion Rădoi, avocatul din această fază a
procesului, precum şi avocaţi~ Fleva, Cornea şi Barbu Delavrancea care
se oferă să-l apere la proces "9 • De asemenea o serie de organe de presă
ca Universul 50 , Epoca 51, Drapelul 52, Timpul 5:3, Adevărul 5'1 etc. iau
poziţia categorică în favoarea deputatului ţăranilor argeşeni demascînd
mişelia liberalilor şi în special pe Gheorghe Pala.de ministrul justiţiei,
pe judecătorul de instrucţie V. Alexandrescu care a semnat mandatul
de arestare preventivă a lui C. Dobrescu-Argeş. Ziarele şi .toţi cei care
cunosc situaţia sînt convinşi de nevinovăţia lui C. Dobrescu, de caracterul
diversionist al manevrei liberalilor şi ele demască ura veche a acestora
şi în special a lui G. Pala.de împotriva reprezentantului ţăranilor, numeroasele inscenări făcute timp de 20 de ani, motivele care stau la baza
colaborării dintre Ion Niculescu şi ministrul Gheorghe Palade împotriva
lui C. Dobrescu şi scot în evidenţă personalitatea pozitivă a acestuia.
Astfel ziarul Adevărul arăta că : „ ... Deputatul Colegiului al !Ii-lea de
Argeş este un om tînăr ca de vreo 35 de ani (avea 42 de ani dar arăta
tînăr însă după proces a îmbătrînit foarte repede n.n.). Şi-a început
cariera ca învăţător întT-o comună din judeţul Argeş, în care slujbă a
stat de la 1877 (1875 n.n.) pînă la 1888 cînd fu ales pentru prima oară
deputat. De atunci a reuşit să fie mereu ales ca deputat al Colegiilor al
!Ii-lea de Argeş şi Muscel. Este un om cult şi a obţinut acum în urmă
diploma de dr. în drept" 55.
Ziarul Timpul pe un ton foarte violent sub titlul „Judecător sau
inchizitor?" îl dezaprobă pe judecătorul de instrucţie V. Alexandrescu
care la cererea mamei lui C. Dobrescu-Argeş - femee foarte bătrînă şi
bolnavă de a i se aproba să-şi vadă fiul la închisoare, după ce o
lasă pe aceasta să aştepte ore întregi în picioare răspunsul, răcneşte apoi
la ea, fapt care o face pe bătrînă să leşine creindru-se o atmosferă rpenibilă
la Palatul de Justiţie 56 • De asemenea. sub titlul „Prooes scandalos" acel.a.şi ziar aduce fapte noi din care se vede tot mecanismul înscenării puse
Gazeta Ţăranilor, an. VI, nr. 9 din 14 iunie 1898.
Idem.
1,1! Idem.
49 Timpul din 7 iunie 1898.
50
Universul din 10 iunie 1898.
5 1 Epoca din 8 iunie 1898.
s2 Drapelul din 8 iunie 1898.
53 Timpul din 7 iunie 1898.
54 Adevărul din 10 iunie 1898.
55 Idem .
. r.i; Timpul din 7 iunie 1898.
"6
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la cale împotrirva lui C. Dobrescu "'· „Epoca" arată că oricare ar fi fost
împotriva lui C. Dobrescu-Argeş e prea dură.
„ ... Această măsură, scrie ziarul, se foloseşte mai mult împotriva unor
fugari" ceea ce nu era cazul cu C. Dobrescu riB. „Universul" redă faptele
în înlănţuirea lor scoţînd în evidenţă înscenarea şi substratul .politic al
acesteia 59• In „Drapelul" se face un scurt portret politic al lui
C. Dobrescu-Argeş arătîndu-:se că „ ...cu durere scriem aceste rînduri.
L-am văzut pe Dobresca-Argeş cind a ·venit pentru întîia oară în cameră.
Toată lumea admira pe acest sătean voinic şi frumos, pe care haina tără
nească îl îmbrăca de minune. Toate partidele politice căutau să-l atragă.
înzestrat cu inteligenţă, muncitor şi un orator plăcut, cald şi neobosit,
Dobrescu-Argeş s-a impus irnediat şi dacă pe lingă toate aceste admirabile
calităţi el ar fi avut şi puţină tărie de caracter desigur că ar fi rămas o
podoabă a parlamentului. Mediul sănătos din care a ieşit şi în care s-a
format, într-un sat din Argeş ar fi trebuit să-l ferească de orice cădere.
Dobrescu însă n-a avut destulă tărie pentru a rezista mediului în oare a
început a trăi venind în capitală" 60.
Teza cu privire la lipsa de fermitate a lui C. Dobrescu-Argeş, sau
de tărie de caracter cum susţine „Drapelul" a fost mult vehiculată în
timpul procesului său şi după aceea într-un fel, tacit, chiar acceptată ca
o explicaţie pentru ceea ce s-a întîmplat ou el. Este însă explicaţia superficială a cazului, neadîncită, de suprafaţă. Explicaţia corectă o dau faptele
in înlănţuirea lor logică şi istorică, au dat-o încă de atunci din timpul
procesului cei care l-au cunoscut temeinic pe acest tribun al ţărănimii.
Al. Val~u care i-a fost lui C. Dobrescu-Argeş discipol, asociat şi tovarăş
de luptă, spune despre el că era de o cinste exemplară, de o corectitudine pedantă, dar că în problemele băneşti era neglijent chiar cu veniturile sale el neurmărind să strîngă bani ci să progreseze ideile pentru
care lupta 61. Cuno~terea mediului în care a trăit C. Dobrescu-Argeş,
a luptei sale, a necarurilor grele cu care a avut de luptat nu dovedeşte
lipsa tăriei de caracter din partea sa. Pe drept cuvînt ne declarăm de
acord cu „Gazeta. Ţăranilor" care spunea : „I se atribuie că n-a fost tare
de caracter. Dar a rezista, cu .toată lipsa de mijloace în care se afla, vreme
de 20 de ani de cînd luptă în politică şi 10 ani de cînd e în Cameră,.
la toate ademenirile tuturor partidelor, care căutau să-l atragă cum zice
Drapelul, la toate mişeliile care se născoceau pentru a-l nimici, văzînd
că nu-l pot atrage, nu e cea mai nemaipomenită tărie de caracter?" 62 .
Tot în această problemă se arată mai departe : „ .. .In loc de a trece de
partea celor ta.ri care îi dădeau slujbe, cinste şi glorie, să vrei a primi
ocări, nevoi şi trai în sărăcie numai să nu-ţi vinzi interesele clasei tale,
cum fac mereu sute de tineri ţărani „deştepţi" care primesc posturi de
la cei mari şi habar nu mai au de clasa lor, n:u e dovada c.-elei mai mari
tări de caracter?" 63 • Noi credem că da şi că nu lipsa tăriei de caracter
i se poate imputa. lui C. Dobrescu-Argeş, dacă este ceva de itnputat aici.
ci naivitatea lui în problemele financiare, ş.i ceea ce este mai grav.
încrederea fără margini în unii oameni care nu meritau aceasta..
situaţia măsura luată

57

Idem.

Epoca din 8 iunie 1898.
59 Universul din 10 iunie 1998.
oo DTapelul din 8 iunie 1898.
&1 Al. Valescu, lucTaTea citat4, pag. 80.
62 Gazeta ŢăTaniloT, an. VI, nr. 9 din 14 iunie 1898.
58
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Idem.
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De această situaţie erau conştienţi şi adversarii săi, care cu toată
puterea lor, au trebuit să cedeze faţă de presi.runea opiniei publice, a presei, a unor oameni politici şi să-l elibereze pe C. Dobrescu după cîteva
zile de ~t, căutînd în acelaşi timp să pregătească şi mai temeinic nimicirea sa politică şi chiar fizică. In orice caz intenţia liberalilor de a-J intimida pe C. Dobrescu nu s-a realizat acum. După ce este eliberat în loc
să se potolească, cum sperau adversarii sM, C. DobreS'cu-Argeş desfăşoară
() actirvitate politică şi mai intensă în favoarea ţărănimii, publidnd în
presă zeci de articole prin ca.re combate samavolniciile liberalilor şi se
pregăteşte intens pentru alegerile ce trebuiau să aibă loc în anul 1899.
ln acest scop publică în Gazeta Ţăranilor un nou program al mişcării
ţărăneşti din România lVi, face trei dări de seamă către alegătoTii săi din
Argeş, susţine revendicările ţărăneşti pe toate planurile şi în general este
foarte activ politic. Intr-un număr din luna mai 1899 al Gazetei Ţăra"'."
nilor i se face un scurt portret politic arătîndu-se pYincipalele etape ale
luptei sale 65.
Cu ocazia alegerilor din 1899, C. Dobrescu-Argeş îşi pune din nou
candidatura la Colegiul al III-lea de Argeş, dar adversar-ii săi politici
liberali, care-şi dăduseră mina cu conservatorii în a-l nimici scriu, sub
semnătura lui Ion Niculescu o broşură cu tot felul de calomnii şi invective
împotriva sa pe care o răspîndesc între "ţăranii din Argeş. Din această
cauză '.in ziua alegerilor C. Dobrescu era foarte amărlt şi decepţionat 66 .
Demoralizat, obosit şi bolnav, presat permanent de agenţii electorali liberali, de prefectul judeţului Argeş şi de primarul oraşului Piteşti, Vestiman, în ziua alegerilor, după oe acestea se desfăşuraseră de jumătate şi
erau şanse serioase să fie din nou ales, C. Dobrescu-Argeş face greşea.la
şi îşi retrage candidatura avînd promisiunea. fermă a liberalilor că-l vor
ajuta să fie achitat în ·procesul în care fusese deja condamnat de tribunal
la 6 1uni de detenţie fi"i" Liberalii nu se ţin însă de curvînt ci, dimpotrivă,
după alegeri U urmăresc şi mai temein-ic deoarece se tem că altădată nu-l
vor mai putea. avea. '.in mină ca acum. Astfel condamnat de tribunal împotriva .tuturor dovezilor de nevinovăţie, această condamnare este menţinută
şi de Curtea de apel şi Curtea de casaţie datorită presiunilor libeTalilor şi
îndeosebi ale lui Gheorghe Palade şi în ultimă instanţă rămîne condamnat penal la 3 luni închisoare cu pierderea drepturilor politice, ceea ce se
urmărea de fapt mai mult. In felul acesta în anul 1899 încetează activitatea. politică a lui C. Dobrescu-Argeş, acest tribun al ţărănimii române,
evenimentul fiind consemnat în Gazeta Ţăranilor sub forma următorului
anunţ : „Incunoştiinţăm pe prietenii cititori că d. Dobrescu directorul
politic al Gazetei Ţăranilor nu mai poate lrua par.te la COillducerea ei de
acum înainte. Orice corespondenţă ce priveşte gazeta se va trimite numai
pe adresa Al. Valescu, Muşăteşti - Argeş" 68.
C. Dobrescu-Argeş a fost arestat în anul 1901 pentru a executa cele
3 luni de închisoare la cît rămăsese condamnat şi deţinut la Penitendarul Văcăreşti. La Văcăreşti în acelaşi timp cu C. Dobrescu-Argeş este
deţinut şi Nicolae Filipescu, urmaş de mari boieri, el însuşi mare proprietar, care omorîse în duel pe Emanuel Lahovari, directorul ziarului
.„L'independence Roumaine" pentru un articol, chipurile, jignitor la

r•.

Gazeta Ţdranilor, an. VII, nr. 1 din 10 ianuarie 1899.
Ibidem, an. VII, nr. 13 din 23 mai 1899.
ti6 Al. Valescu, lucrarea citatd, pag. 99.
m Idem.
fl8 Gazeta Ţăranilor, an. VII, nr. 14 din 11 iulie 1899.
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adresa lui Filipescu 69 . Deşi Emanoil Lahovari a căutat să evite duelul
retrăgindru-şi afinnaţiile .făcute şi cerindu-şi scuze, N. Filipescu :insistă
pentru duel şi m timpul acestuia îl omoară pe Lahovari. Pentru aceasta
N. Filipescu est.e condamnat 6 luni de zile .fără pierderea drepturilor politice în timp oe Dobre.seu, nevinovat, victimă a unei înscenări este condamnat 3 luni cu pierderea drepturilor politice. Se vede şi din aceasta
tendinţa abuzivă a „Justiţiei" liberale, dirijarea procesului de cei care
aveau interesul să-l pi.ardă.
Ounoscîndu-1 în închisoare, N. Filipescu capătă W1 mare respect
pentru C. Dob;rescu-Argeş, pentru cultura sa, pentru sinceritatea sa politică şi pentru felul franc, deschis, de a fi, pentru competenţa de care dă
dovadă în problem.ele politioe şi juridice. Aceasta face oa după ce sînt
eliberaţi, N. Filipescu, care ajunge ministru al Agrkulturii şi domeniilor
să-l folosească pe C. Dobrescu-Argeş pentru conceperea oîtorva proiecte
de legi, pentru care .ii plăteşte 70.
La ieşirea din închisoare C. Dobresou-Argeş este bolnav şi foarte
deprimat sufleteşte ceea ce îi accentuează boala (o ataxie care se manifesta prin slăbirea treptată a apaTatului locomotor în timpul mersului
pînă la imobilitate însoţită de mari dureri). Şi în această situaţie însă
prigonitorii săi îl supraveghează cu atenţie şi pîndesc momentul potrivit
să-4 dea lovitura decisivă. Ba mai mult, îl penc;ecută şi-l şicanează continu. Astfel i se refuză, din ordinul liberalilor, reounoaş.terea de către
universităţile din ţară a diplomei de dr. în drept pe care o obţinuse la
Bruxelles 71. De asemenea, sub .formă mascată liberalii fac eforturi pentru
a-l epU!i.za fizi·c, pentru a-l distruge. Aceasta se vede m anul 1903 cînd în
urma unui tratament la băile Brădet, C. Dobrescu se simţea mai bine
şi cirui este luat aproape pe sus, la Bucureşti, din ordinul ministrului de
interne Vasile Lascăr care-i cere să întocmească, în locul lui, un proiect
de lege admil'llistrativă. ln ifelul acesta pe 1îngă proiectul solicitat liberalii
realizau şi faptul de a-l avea permanent sub control şi de a-i impune un
regim de viaţă care să-l nimicească. Asta şi fac. Il instalează m Bucureşti într-o casă igrasioasă, fără aer şi lumină, ii impun un :regim de
muncă intelectuală forţată, zi şi noapte fiind îndemnat să scrie de către
emisarii lui Va.sile Lascăr, care-l păzesc, îi dau bani numai cit să nu moară
de foame el şi omul care-l îngrijea (săteanul Constantin Lăzărescu) promiţându-i plata 1a urmă 12.
Datorită acestui regim C. Dobre.seu cade din nou la pat după ce
termină proiectul legii administrattve solicitat de Vasile Lascăr şi încă
trei proiecte de legi. ln această stare îl găseşte AL Vale.5Cu care-l cheamă
la Muşăteşti în octombrie 1903. Sperind să priJnească banii pentru care
a muncit C. Dobrescu mai rărnîne la Bucureşti citeva zile pină la începutul lui noiembrie 1903 (se dusese la sfîrşitul lui august) cind vine la
Curtea de Argeş cu trenul, iar de aici este adus 1a Muşăteşti cu căruţa
deoarece nu se mai putea mişca. Banii de la Vasile Lascăr tot nu-i primise. Venit la Muşăteşti zace la pat .pînă la 10 decembTie 1903 cînd
moare n. Cu 4-5 zile înainte de-a muri, un doctor liberal, cunoscut de-al
lui C. Dobres-cu, a trecut pe la el, chipurile pentrU a vedea care e situaţia
sănătăţii şi 1-.a sfătuit, ca medic, să consume ţuid că se va face bine, deşi
Al. Valescu, lucrarea
Idem.
a Idem, pag. 90, 122.
72 Idem, pag. 114.
"' Idem. pag. 121.
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această băutură la boa.la lui era contraindicată. C. Dobrescu a încercat şi
acest leac dar asta i-a agravat situaţia 74 • De altfel şi în ultimele zile ale
vieţii liberalii l-au ţinut sub observaţie pe C. Dobrescu-Argeş trirniVînd în
aoest sens la Muşăteşti pe inspectorul plăşii (subprefectul) Ionescu oare a
stat aici pînă în momentul cind C. Dobrescu şi-a dat sufletul după care
a plecat să anunţe guvernul 75.
Urmărit cu patimă şi ură pînă la moarte, persecutat de la apariţia sa
pe scena vieţii politice şi pînă în ultimele zile ale vieţii sale, C. DobrescuArgeş rămîne totuşi, cu toate scăderile lui, tipul de ţăran luminat, adăpat
din izvoarele culturii şi care ajunge conştient de interesele clasei sale
daT oare poartă şi limitele acestei clase. Lupta sa rămine un moment
luminos în istoria politică a ţării noastre.

*

*

*

ln legătură cu cele de mai sus rămîn de lămurit cîteva probleme şi
anume: oe interese au urmărit Gheorghe Pa1ade şi Ion Niculescu instrumentele cele mai rimportante ale nimiciTii lui C. Dobrescu-Argeş şi ce foloase aiu tras ei din această crimă.
In ceea ce-l priveşte pe Gheorghe Palade care l-a urmărit pe
C. Dobrescu-Argeş cu o consecvenţă de „Javert", lucrurile sînt ceva mai
clare în sensul că el primise însărcinarea de la Ion C. Brătianu să-l nimicească pe Dobrescu şi că, unealtă docilă fiind, a îndeplinit această însăr
cinare şi în folosul său. Pentru aceasta el a fost răsplătit serios de către
partidul liberal, făcînd parte din aproape toate guvernele liberale cit a
mai trăit, deşi era unul dintre oeei mai slabi miniştri, obiect de batjocură
pentru presă şi revistele wnoristice ale vremii. Şi ca o fatalitate pentru
el, pînă şi moartea i-a fost bioisnică, ca şi viaţa pe care a dus-o. Astfel a
murit la un banchet dat de protejaţii săi politici din Bîrlad, la o masă
îmbelşugată, ţi.nind un discurs în cinstea partidului liberal, cînd pronunţa
cuvîntul „talismanul" ca semn de tărie a partidului. Atunci i s-au încleştat
fălcile, a plecat capul şi a căzut sub masă. Aşa cum susţine Al. Valesrcu
„mîncase şi băuse zdravăn ~i era ,gras ca un hipopotam" 76 .
Cu Ion Niculescu lucrurile sînt ceva mai complicate. Acesta era din
aceeaşi comună cu C. Dobrescu-Argeş, dar din .sate diferite n. Ei se
cunoşteau din copilărie şi într-un fel treceau ca fiind chiar prieteni.
Apoi la Bucureşti, ca deputat, C. Dobrescu-Argeş ajutase .pe Ion Niculescu în diferite moduri acesta profitînd mult de pe urma prieteniei cu
C. Dobrescu. Astfel, fiind cam alcoolic, Ion Niculescu nu se ţinea de
serviciu pentru care fapt a fost dat de .mai multe ori afară din serviciul
de la poliţie şi apoi reintegrat la intervenţiile lui C. Dobrescu-ATgeş 78 .
Tot C. Dobrescu a fost cel care s-a străduit să înfiinţeze şi să facă să fie
recunoscută ca persoană morală „8ocietatea Curtea de Argeş" care pregătea meşteşugari pentru sate şi al cărui preşedinte era Ion Niculescu.
C. Dobrescu îi face multă reclamă lui I. Niculescu ca fotograf şi-l ajută
să alcă,tuiască şi să vîndă un album care-i aduce fotografului un mare
CiŞîig şi tot Dobrescu obţine aprobarea de la Ministerul Agriculturii şi
7

~

Idem, pag. 124.
Idem, pag. 121.
Idem, pag. 32.
i7 C. Dobrescu-Argeş din satul Muşăteşti şi I. Niculescu din satul Vilsăneşti,
ambele în comuna Muşăteşti, jud. Argeş.
78
Gazeta Tdranilor, an. VII, nr. 11, din 26 iulie 1898.
7'76
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Domeniilor pentru a i se da lui I. Niculescu să execute lucrările pentru
o expoziţie ce se pregătea pentru anul 1900. De asemenea C. DobreseuArge<? scrie pentru I. Niculescu articolele pe care acesta le publică sub
semnătura lui ca cele intitulate „Fiul colibei" şi „Un om din popor" şi
tot el îi întocmeşte dările de semnă şi cuViÎ!ltările pe care Niculescu
trebuia să le prezinte la „Societatea Curtea de ArgeŞ" şi pe care nu
era în stare să le facă el fiind aproape analfabet. In sfi.rşit, C. Dobres<!'uArgeş 11 sprijină pe I. Niculescu să-şi pună candidatur.a în 1895 la Colegiul al Iii-lea de Suceava pentru a fi ales deputat în Cameră w. După cum
se vede Ion Niculescu era serios obligat faţă de C. Do brescu-Argeş. Ce-1
face totuşi să devină unealtă în mîna lui Gheorghe Palade pentru nimicirea lui Dob:rescu ?
ln această direcţie mai întii trebuie să se ţină seamă că Ion Niculescu a fost zeci de ani fotograful poliţiei capitalei, unde caracterul. său
s-a pervertit, el devenind în stare de orice. Apoi, el a fost slab faţă de
presiunile lui Gheorghe Palade care i-a promis (şi realizat) reintegrarea
sa în serviciu precuan şi pe a fiilor săi. ln sfîTşit, tentaţia de-a se remarca
cu orice preţ şi de a se îmbogăţi a .făcut din .el o unealtă. El nu e o victimă a manevrelot' lui G. Palade şi ale liberalilor, ci omul momentului,
potrivit pentru aceste manevre, cel care a premeditat cu mult înainte, ca
~i liberalii, nimicirea lui C. Dobrescu-Argeş. Aceasta reru.ltă foat'te cla:r
din felul cum a pro.cedat el faţă de C. Dobrescu, din succesiunea .şi logica
faptelor legate de acest caz. Astfel Ion Niculescu a strînS timp de 7-8 ani
scrisori ale lui C. Dobrescu-Argeş către alte persoan.e, sau ale acestora
către C. Dobrescu, ,pentru a găsi ceva compTOrniţător în ele 80 • El a
acceptat, în septembrie 1897, să ia asupra sa datoria lui C. Dob:rescuArgeş, dar nu pentru a-l scăpa pe acesta de datorie, ci cu anUJn.ite
scopuri personale. .Astfel el urmărea ca C. Dobrescu să-i lase lui cartea
de lucru manual pentru şcolile de fete, pe care o pregăteau împreună,
să-i facă reclamă ca să o poată ,vinde, fiind sigur că va cîştiga mai :rn.ulţi
bani pe această ca;le. După ce însă, din neglijenţa lui, a distrus clişeele
pentru carte şi aceasta a fost compromisă, I. Niculescu şi-a schimbat ~zi
ţia. Vroia apoi să sie laude că l-a servit !pe C. Dobrescu ~ntr-un mo:rnent
greu H:?_ In realitate el a urmărit tot timpul să-şi facă .jooul 1Său adică să
profite de cunoştinţa cu C. Dobrescu pînă în ultima clipă, iar în rnome-ntul
cînd nu va mai avea cum, să treacă în ta:băra adversarilor lui Dobrescu
şi să contribuie la .distrugerea acestuia, tot cu scopul de a profita. Ace.astă
poziţie rezultă clar din faptul că I. Niculescu a refuzat poliţa de 6 500 lei
pe care vroia să i-o dea C. Dobrescu, cu plata în rate lunare de cite 300
lei, ceea ce dovedeşte că nu vroia să-l ajute pe Dobre.seu. A refu7.a..t de
asemenea şi oferta bancherului Predingher care i-a prelungit termenul
de scadenţă a poliţei cu 3 ani de zile. Apoi, cînd s-a hotărît în combinaţie
cu liberalii să-l reclame pe C. Dobrescu, l-a reclamat pe acesta Ja Parchet pentru a se intenta un proces penal, deşi cauza era de drept civil,
în sensul că el trebuia să reclame nu falsul, care practic nu-l despăgubea
de nimic, ci recîştigarea sumei în discuţie. Ori se vede clar din aceasta
că nu banii l-au interesat în primul rlnd, ci nimici.Tea lui C. Do~u.
Tot după indicaţiile liberalilor Ion Niculescu a ascuns timp de aproape
2 luni faptul, că a rec1amat pe C. Dobrescu, aşteptînd să se te:r-.rnine
1

79

80
Ht

~.2

Idem.
Idem.
Idem, an. VII, nr. 12 din 16 august 1898.
Idem.
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sesiunea Camerei şi a Senatului pentTu a nu mai avea cine să intervină
în favoarea deputatului de Argeş 83 • Dealtfel, cu 5-6 luni înainte de a
reclama I. Niculescu scosese copii de pe poliţa cu girul fals şi le arătase
unor poliţişti 8'1.
·
După intentarea procesului Ion Niculescu a decăzut şi mai mult,
coniirmînd parcă ideea că în astfel de probleme cine începe să .se prăbu
şească nu se mai poate opri. Astfel, din ordinul lui Gheorghe Palade el
a întreprins o serie de acţiuni dintre cele mai mîrşave. A depus 1a Parchet scr.ioorile lui C. Dobrescu, dintre care unele cu caracter strict intim.
A început să recruteze martori dintre fostele gazde din Bucureşti ale lui
C. Dob:rescu-Argeş, folosind .faţă de aceştia tot felul de excrocherii. Aşa
de pildă celor care erau evrei le spunea că dacă nu vor depune mărturii
la .Parchet împotriva lui C. Dobrescu vor fi expulzaţi ca străini, iar dacă
da, vor avea anumite avantaje 85. Impotriva unor martori a făcut presiuni
cu poliţia, iar altora le-a făcut diverse promisiuni, ocupîndu-se de
această treabă timp de 2 luni de zile, făcind în acest timp diverse cheltuieli în contul ,poliţiei. Aşa de pildă a căutat să influienţeze pe cei
cărora C. Dobrescu le făcuse anumite servicii, cerîndu-1e să declare că
pentru acestea i-au dat anumite sume de bani. In acest scop a pus la
cale .pe Alecu Marinescu din Cornăţel - Dîmboviţa, care se afla arestat
în Penitenciarul Văcăreşti, să spună că i-a dat lui C. Dobrescu bani
pentru anumite servicii, promiţîndu-i că va fi graţiat de către liberali şi
punîndu-1 să facă şi o petiţie în acest sens 86 . Urmînd drumul său dubios
I. Niculescu a căutat să-l compromită pe C. Dobrescu-Argeş în special în
rîndul ţăranilor din judeţele Argeş şi Muscel, care ţineau foarte mult
la deputatul lor. Astfel în timpul procesului şi după aceea, el umbla
printre ţăranii din cele două ,judeţe spunîndu-le că-l va nimici ,pe
C. Dobre5cu şi 'Că se va alege el deputat la Colegiul al III-lea, cu ajutorul
guvernului liberal. Tot pentru aceasta în campania electorală din 1899 a
răspîndit printre ţărani în mod masiv !în Argeş 1şi Muscel - o broşură
calomnioasă împotriva lui C. Dobrescu, pe care o semnase în 1898 şi care
a fost tipărită într-o ediţie de liberali şi in alta de conservatori 87 •
Toate acestea pun în evidenţă t~ul omului coru'Pt total pe care-l
reprezenta I. Niculescu, unealtă docilă a liberalilor şi conservatorilor în
.acţiunea de nimicire a lui C. Dobresou-Argeş şi în esenţă, de -frînare prin
orice mijloace a procesului de deşteptare a ţărănimii române, proces în
care C. Dobrescu avea un rol de primă .mărime.
Pentru jocul pe care l-a făcut acum I. Niiculescu a fost răsplătit cu
dărnicie de către liberali. Astfel deşi fusese dat afară din serviciul de la
poliţie pentru multele încurcături pe ca.re le făcuse, aicum este reintegrat.
A trecut sub protecţia liberalilor care j-a folosit cit a mari trăit. Fiul său,
Alexandru I. Niculescu a fost şi el acum încadrat în serviciu la C.F.R. de
către Ionel I. C. Brătianu 88. Preţul vînzării şi nimicirii lui C. DobrescuArgeş a wnplut atunci de belşug casa lui Ion Niculescu. Faptele au rămas
însă fapte şi ele, în conex1unea lor, au demonstrat înică de atunci nevinoKJ Idem.
"' Idem.
115 Idem.
Mii Idem.

ll7 Vezi Spovedania. D-lui Constantin Dobrescu-Argeş
la părintele Zosim,
Duhovnicul de la Chtnovte, Bucureşti, 1898.
RB Gazeta Ţ4ranilor, an. VII, nr. 12 din 16 august 1898.
• o n 1 ţ a G I 1 g o r Acttvttateci dtdacttcd ci lut Conatanttn Dobrescu-Argep, Edit. Didactică şi

PedagogicA, BUCUl"eşU, 1974, pag. IB.
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văţia lui C. Dobrescu-.Argeş în cazul dat. Dealtfel, chiar unii dintre prigonitorii acestui luminător al ţărăn.imid au început să aibă oa.recari remuş
cări imediat după moartea lui. A.şa se exiplică faptul că ministrul Vasile
Lascăr s-a grăbit să trimită acum la Mruşăteşti cele 2 OOO de lei datorate
lui C. Dobrescu pentru ultimele zvîcn.m de vlagă pe care i le storse5e
acestuia înainte de moarte. Tot acum Universitatea din Iaşi s-.a grăbit.
să-i recunoască valabilitatea. diplomei de dr. în drept, pe care C. Dobrescu
o obţinw;e la Bruxelles, deşi demersuri în aces.t scop se făcuse încă din.
1899. In sfîrşit, fapt zguduitor dar tardiv, Ion .Mandrea, membru al Curţii
de casaţie, mărturiseşte în 1904, pe patul morţii, că are pe cuget crima
de a fi condamnat pe nevinovatul Constantin Dobrescu--Argeş din considerente politice B9• La toate acestea trebuie adăugat că în conştiinţ.a celor
care l-au cunoscut, atît a colaboratorilor apropiaţi cit şi a ţăranilor din
zonă, Constantin Dob:rescu-Argeş a rămas un model de cinste şi corectitucline, de totală abnegaţie şi dăruire pentru inreresel.e ţărăneştii. Convingerea sătenilor bătirîni de pe valea argeşană a rlului Vîlsan este ('.i
astăzi că C. Dobrescu-Argeş nu a murit ci că a fost omorît de către boieri.
Aşa stînd lucrurile, credem că este necesar ca spedalişti.i să renunţ.e
la rezerva pe care au avut-o pînă acum faţă de această personali.tate şi
că o lucrare cuprinzătoare, care să reliefeze sub toate aspectele complex.a
activitate a acestui tribun al ţărănimii române de la sfîrşitul secolului
trecut, este aşteptată .cu mult interes în zilele noastre.

CONSTANTIN

DOBRESCU-ARGEŞ

Resume
En consultant les documents l'etude ci-dessous demontre la maniere duquelle
Constantin Dobrescu-Argeş a commence son activite politique vers 1870, le fait que
meme au commencement de son activite il a ete le but de puissants attaq11.es
dirriges contre lui par Ies representants politiqes de Ia bourgeoisie exploatatrice.
On montre aussi comment Ies liberals ont realise l'une des plus reprobab!e
action politique pour Constantin Dobrescu-Argeş en 1898. A la suite d'un proces
au cours de trois annees il a ete mis en prison pour trois moins en perdant ses
droits politiques.
La bourgeoisie faisit tout pour vaincre et punir le mouvement politique des
paysans qui avait commence s'afirmer pal elle-meme. Enfin le material marque
Ies circonstances qui ont apporte la mort de Constantin Dobrescu-Argeş en 1903
nous le voulant une pledoirie pour la reabilitation politique du celui qui a luttait
la vie entiere pour Ies droits du paysan.
Muzeul
Primită
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1907 lN ZONA MUSCELULUI
ŞTEFAN

TRIMBACIU

Evoluţia economiei ,rurale din România în perioada de după reforma
agrară de la 1864, s-a aflat sub semnul pătrunderii şi lărgirii relaţiilor şi
formelor de producţie capitaliste, grevate încă de puternice rămăşiţe feudale.

Caracteristic jud. Muscel, ca judeţ aşezat în .zona subcarpatică, era
dominaţia proprietăţii mosneneş;ti, însă a unei proprietăţi fărămiţate în
loturi mărunte, majoritatea cuprinse .între 1 ha şi 3 ha. In partea de sud
a judeţului predomina marea pr<>iprietate fapt -ce a determinat o exploatare mai acrentuată a ţăranilor, prin !Sistemul arendărilor în special, lipsa
de părnÎII1t f iind aoută pentru ţărani, marea proprietate acţionînd ca factor al agravării .regimului agrar existent şi implicit ca element al adîncirii
contradicţiilor sociale la sate.
Datorită condi~iilor create la sfirşitul secolului al XlX-llea şi începutul S€COlului al XX-lea au izbucnit frămîntări, mai accentuate în sudul
judeţului Muscel, mai puţin accentuate în satele dinspre dealuri şi munţi.
Lipsa de pămînt a silit pe ţărani să fa cu arendă de ii.a marele proprietar care le-a impus sistemul învoielilor agricole. 1111 .general în jud.
Muscel, moşiile erau lucrate în dijmă, ţăranii dînd proprietarilor jwnă
tate clin reoolta realizată pe pămîntul arendat, lucrînd .gratuit pe moşia
proprietarului .un nrumăr de zile cu :braţele, şi alt număr de cărăuşie, plus
ruşfeturi, plocoane, taxe etc. In corn. Albeşti, prin învoielile agricole
încheiate, proprietarii locali luau ţărani!loa:- „până la 3/4 din produsul
muncii şi pe deasupra şi ruşfeturile" 1. Aceste învoieli agricole se încheiau
în dijmă sau bani şi îngreunau considerabil viaţa ţărnniJor. Tot la Albeşti
se poate vorbi de existenţa unui puternic sistem al rusfotuTilor. Astfel,
pentru o vită la păşunat pe timlP de un an, pe lîngă bani, arendaşul mai
lua de La ţărani următoarele : „o .găină, 20 de ouă, o oca de unt topit,
1-2 zile de muncă" 2•
De altfel autorităţile pentru a evita abuzurile proPTietarilor au stabilit cuantumul muncilor agricole .în funcţie de particularităţile .fiecărei
1

1 Informarea potrivit investigaţiilor efectuate în teren la Albeşti la 10 februrie
1957 de către FI. Mîrţu din activul ştiinţific al Muzeului raional Cîmpulung
Muscel. Datele au fost luate de la Niţă Năstase din Cîndeşti, comuna Albeşti,
aflat caporal în batalionul 30 Dorobanţi - Muscel, în februarie 1907. Compania
sa a fost trimisă să reprime răscoala ţăranilor din satul Ţigăneşti, de lingă
Alexandria, pe moşia milionarului Capră.
2 Ibidem.
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comune. In realitate aceste norme nu erau respectate de nici un proprietar
.sau arendaş.
Pe lingă agravarea situaţiei ţă.Tanilor din cauza înnăspririi iSistemului
arendării în dijmă, ruşfeturilor etc., şi seceta din 1904, a contribuit la
înrăutăţirea vieţii lor. lntr-un raport despre situaţia judeţului Muscel pe
anul 1905-1906, adresat Ministerului de Interne se specifica: „ ... starea
economică a locuitOTilor .acestui judeţ în decursul anului 1905 pînă la
adunarea reooltei din toamna trecută a fost pentru clasa muncitoare
foarte precară" 3• Intr-un alt raport se arăta 'Că .în urma intervenţiei
.statului s-.au distribuit „223 vagoane de porumb" "· Cum majoritatea ţăra
nilor de la şes nu aveau pămînt situaţia lor a devenit foarte îngrijorătoare.
Un sector greu lovit şi afectat de seceta din 1904 a fost sectorul animalier.
Pentru că. .f'meţile nu s-au făcut s-a apelat la ajutorul statulrui oare a dat
pentru judeţul Muscel „99 687 kg paie" 5. Intr-un alt raport se specifica
.că „efectul dezastruos al acestei crize .financiare a cărei unmări cred că
se va resimţi încă şi în anul viitor este împuţinarea animalelor de
muncă" 6 . 1n acelaşi timp preţurile la animale cresc considerabil O importanţă deosebită în relaţiile agrare din judeţul Muscel o are sistemul arendărilor. Deşi sistemuJ. marii arendări data de multă ·v.reme, .în ultimile
2 decenii ale secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, el
.s-a dezvoltat în mod deosebit sub diferite forme ca : .arenzile în natură,
respectiv ; dijma, arenda .la .tarla care erau răspîndite mai cu seamă în
păturile cele mai să.Tace .a:le ţărănimii, sistemul de arendări intre ţărani,
:despre care V. I. Lenin afilrma : „SăTăcimea da pămîntul în arendă de
nevoie, fiindcă n-are posibilitatea să lucreze rpămîntul, n-are seminţe,
n-are vite de muncă, n-are inventar şi are neapărată nevoie de bani" 7 .
Acest sistem de arendări se întîlnea în satele dinspre munte : Dragoslavele, Cîndeşti etc. Tehnica care se folosea în agriclllltură era foarte rudimentară cu toate că suprafeţele semănate cu cereale .în partea sudică a
judeţului cresc. Se observă intenţia .unor proprietari de a introduce, în
interesul lărgirii producţiei, maşini. La Albeşti, exploatator-ul. de pădure
P. Posoiu intenţiona să „construiască un tren funicular" 8 , cu ajutorul
~ă:r:uia .ur.Illărea intensificarea exploatării bogatelor rezerve de lemne existente in aceste locuri. Şi situaţia financiară a judeţului Muscel a fost
destUJl de fluctuantă la începutul secolului al XX-U.ea.
In urma secetei din 1904, un Taport al Prefectului jud. Muscel spectfioa : „Revenind la situaţia financiară a judeţului a început să devină
bună" 9, .aceasta demonstrînd că în anul de secetă din punct de vedere
financiar situaţia din judeţ era deplorabilă. Administraţia, cu toate că a
fost aplicată noua lege de organizare a comunelor ruraJl.e, se găsea în
impas. lntr-un raport se specifica după mai bine de -un a.n de la
aplicarea iei că „nu s-a putut aprecia o schiJnbare .în bine a administraţiei
inteTeselor comune" 10.
La toate acestea se mai adaugă şi gravele abuzuri .făcute de jandarmi în majO!l"'itatea satelor şi comunelor judeţull.ui. La începutul secolului
al XX-le.a, .în judeţul Muscel se .face simţită mişcarea socialistă. Pentru
3 Ar-h. St. Argeş, fond Prefectura judeţului Muscel, dosar 34(1906, f. 1.
'• Ibidem, f. 3.
5 Ibidem, f. 1.
6 Ibidem, f. 2.
7 V. I. Lenin, Opere complete, vol. XVII, p. 95.
8 Rciscoala ţăranilor din 1901, Ed. de Stat, Bucureşti, voi. :11, 1948, p. 331.
9 Arh. St. Argeş, Fond Prefectura judeţuhi Muscel, dosar 34/1906, f. 3.
~o Ibidem.
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a combate urmările propagandei socialliste şi pentru a împiedica pătrun
derea ideilor socialiste în rindul ţăranilor, autorităţile hotărăsc să se tipă
rească opera reacţionară a lui Eugen Richter „Unde duce socialismul" „
tradus în 1896 de Al. Sturdza, şi „Ce înseamnă socialismul în România"
scrisă de Al. Sturdza. In dispoziţia dată cu acest prilej se specifica :
„Deoareoe în timpul din urmă, propaganda socialistă, prin mai multe
întruniri în diferite localităţi, ,pare a dezvolta o mare activitate iar aceste
idei subversive ar putea prinde .rădăcini în populaţil\.LJlea noastră, mai
ales în cea rurală ... aceste scrieri, .să fie cît mai mult răspîndite şi mai cu
seamă să pătrundă în toate comunele rurale" 11 • &te important de :remar-

Fig. 1 - Adresa Ministerului de Interne, recomandind
Prefecturii jud. Muşcel difuzarea a 10 (zece) broşuri
antisocialiste. Număr majorat de către prefect la
50 exemplare

cat faptul că pe marginea acestei adrese, prefectul jud. Muscel notează
că are nevoie de 10 exemplare tipărite. Ulterioc el a revenit, şi, consideiind că mişcarea socialistă constituia deja un pericol a modificat numă
rul oerînd 50 exemplare 12 • Acest fapt este foarte semnificativ şi el ne
demonstrează că în jud. Muscel, mişcarea socialistă a găsit un teren fertil şi a început să se infiltreze şi în rindul ţăra.niloc. Această infiltrare
în rlndul ţăranilor a ideilor socialiste, a speriat autorităţile care au luat
măsuri prompte pentru combaterea lor. Se cerea să se ia măsuri pentru
1

u
12

Colecţiile de istorie ale Muzeului orăşenesc Cimpulung Muscel, nr. inv. 6253.
Modificarea se vede în mod evident. Vezi fig. nr. 1.
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ca broşura să pătrundă în toate cornun.ffie" spre a ţ:.e lumina populaţiunea
noastră rUTală şi a se .preserva împotriva teoriilor .periculoase prin oare
şcoala socialistă caută a ,înşela şi a seduce muncitorimea" 13 • Sînt.em deja
în preajma lui 1907 şi nemulţUJmirrile ţăranilor au devenit tot mai mari
ca urma.re a lipsei păntintului şi ra cruntei exploatări, iar ideea unei alianţe
între ţărani şi muncitori speria pur şi simplu clasele dominante.
DESFAŞURAREA RASCOALEI
Judeţul Muscel împreună cu toată regiunea subcarpatică s-a încadrat numai 1:Pairiial în aria de desfăşurare a răscoalei. In partea de nord
au predominat mai mult agitaţiile, diferitele firămîntări ·locale şi petiţiile
colective înaintate de ţărani autorităţilor.
La 12 martie 1907 „Prin înalt decret regal" Lli maiorul Tiberiu Cocă-
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Titlul şi conţinutul lucrărilor oportuniste,
antisocialiste, recomandate Prefecturii jud. Muşcel
spre a fi difuzate

Fig. 2 -

nescu este nwmit în funcţia de prefect al judeţului Muscel în locul conservatorului Gh. NeguJici. El va conduce :acţiunea de repr~mare a satelor
răsoulate în Muscel. Prima măsură luată de noul prefect a fost convocarea
tuturor inspectorilOT comunali la sediul Prefecturii, pentru a li se trasa
13 Colecţiile de istorie ale Muzeului
1343. Vezi fig. nr. 2.
1' Arb. St. Argeş, Fond Prefectura

orăşenesc

Cîmpulung Muscel, nr. inv.

judeţutui

Muscel, dosar
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„noile sarcini" de supraveghere a satelor şi înnăbuşirea Tă.scoalei. Incă de
Ia venire instaurează o cruntă teroare militară : considerind că „e inoportun ca învăţătorii şi controlorii băncilor populare să se perinde prin
sate pentru a ţine conferinţe „faţă de asprimea şi starea militărească în
care ţine judeţul Muscel" 15. I7efectul speră că ministrul de interne va
interveni pe lingă ministrul Cl\.lltelO'l" pentru a revoca acest ordin promiţînd guvernului că în urma acestei măsuri" nu va mai îndrăzni nimeni
a se răscula" 16 . Ii era teamă că prin întrebările pe care le-~ pune ţăranii,
învăţătorii şi controlorii băncilor vo'l" da răspun:suri diferite de oele vin-

...

Armă de foc capsieră model 1857 lungă de
de 0,98 m, găsită la Stîlpeni, folosită de răsculaţi în
1907. Pe patul armei este zgîriat anul 1907

Fig. 3 -

turate de ziarele guvernamentaile, ceea oe i-ar faoe pe ţărani să „nu ştie
pe cine să creadă" 11. Un prim semnal de alarmă apare încă din 10 martie
1907 cînd Ministerul de Interne informează Prefectul de Muscel că în
satul Purcăreni, preotul Fuerescu, primaJI"ul Chirculescu şi Coru;tantin
Suride „ar fi îndemnat la nesupunere pe locuitari oetindu-le ... oe fac
15
16

17

Rdscoala ţdranilor din 1907, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. I, p. 414.
Ibidem.
Ibidem.
http://cimec.ro

400

ŞT.

TRlMBACIU

ţăranii în alte judeţe" ui, atrăgîndu-i atenţiia să ia măsuri împotriva Lor.
Tot în ziua de 10 martie 1907 la Drago;slavele are loc o mişcare a ţăl-a
nilor, îndreptată împotriva „administraţiei obştei mOŞJ'lenilor" t!I care a
fixat ţinerea unei licitaţii pentru vînzare.a unei porţiuni de pădure. Participanţii la această mişcare au insultat ;pe mandatarii obştei şi pe jandarmii rurali. La Ţigăneşti, ţăranii aru fost incitaţi la răscoo.lă de învăţă
torul Jon Petrescu. Acesta, la 11 martie 1907, nu s-'a limitat doar la a
îndemna pe ţărani la răsooa.lă, ci în gară la Leordeni a căutat să vorbească cu soldaţii rezervişti, sfătuindu-i „să nu tragă în răsculaţi, ci să
fratern.izeze cu ei" 20 • El afilmă că este prea mare mizeria la sate şi
aprobă mişcarea ţăTănească oa justă. Inta"ă în legătură cu Ştefan St.
Breazu şi Ion R. Sîrboi pe care ii trimite în comuna Bogaţi ca să „răs
coale sa.tul" :!1. Indemnul la fraternimre ou ţăranii, adresat de Ion Petrescu
rezerviştilor, a dat serios de gîndit auto:rităţilOT. Soldaţii care se găseau
în gară la acea dată, au înreprut să fie căutaţi pentru a fi -aduşi La reşe
dinţa judeţului, de teama unei eventuale fraternizări cu ţăranii. Invăţă
torul Ion Petrescu este considerat de autorităţi" cel mai odios şi cel mai
criminal dintre oameni" 22 iar acţiunea de solidaritate a mai multor învă
ţători cu el este privită cru teamă de autorităţi, care afirmă despre ei că
„n-au noţiunea binelui şi răului" 23 aceste acţiuni „probînd că şi ei nu
sînt străini de faptele lui" 2r.. Ion Petre5CU este învinuit de „crimă de
aţiţare J.a război civil" 25 şi deferit autorităţilOiI' pentru anchetă. La Albeşti
a avut loc o mişcare îndreptată împotriva exploatatontlui de pădure
P. Posoiu, care intenţiona să construiască un tren funicu.J.ar de la muntele Boldu la Cimpulung, pentru transportul lemnelor, trecînd prin centrul
comunei. Sub presiunea ţălranilor, admin:istratorul „a f<>&t silit să mute
linia pe lingă comună" 26. La Cîndeşti, sătenii erau nemulţumiţi de arenda
mare pe care o plăteau şi pe care arendaşul moşiei din Bexevoieşti-Ungu
reni unde lucrau ei, a găsit de cuvinţă s-o mărească în proch.u:;e, şi au
încercat să ,,rupă contractul cu învoieli" 21. Nu s-au liniştit pină nu s-a
revenit la condiţiile anterioare. La puţin timp, însă, arendaşul a mărit
preţul arenzii în bani, compensind astfel pierderile la arenda în .produse.
ln sudul judeţulUi mişcările ţărăneşti au îmbrăcat forma unei răs
coale avind centrul în satele : Călineşti, Gorgani, Topoloveni, Leordeni.
Locuitorii comunei Călin.eşti - care avea o populaţie de „2'! 129 su.fJ.ete" 211
se ocrupau cu „plugăria şi cu cărăuşia lemnelor" 29 . Foarte puţini dintre ci
aveau pămîntul lor, majoritatea arendîndu-1 de la proprietari.
Prri.mele semne ale răscoalei apar la 11 martie 1907 cînd „ţăranii au
vrut să scrie o petiţie prin care să ceară islaz pentru vite" 30. Mişcarea
ia amploarea în ziua de 13 martie 1907, cind 150 de ţărani se răscoală,
pornind spre fabrica de cherestea a lui zwe~fel din Cirstieni - comuna
18 Răscoala ţăranilor

19
7ll

21
22
:13
2'
:z:;
26

27
28
29
JO

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.

dtn 197, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. I, p. 411.
voi. II, p. 331.
p. 327.

p. 331.

p. 329.
p. 330.
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Gorga:ni, vecină cu comuna Călineşti. In drwnul lor răsculaţii se abat pe
la proprietatea Călineşti-Cîrstinoaia, arendată de colonelul M. Ghiţescu,
unde aird „hirtiile de afaceri" 31 găsite la logofătul moşiei care încercase
să fugă. Numărul răsculaţilor creşte, pe drum alăturîndu-li-5e alţi ţărani.
Pentru a întrerupe legătura cu centrul, răsculaţii „au tăiat linia telefonică" 32 • Ei îşi continuă acţiunile devastînd casa arendaşului Papastopol,
de pe moşia lui Gr. Zaharia din Gorgani, unde au ars registrele agricole
şi au tăiat o altă linie telefonică de pe şoseaua judeţeană. Cu această
ocazie se remarcă Niţă Scaloi, care s-a urcat pe stîlpii de telegraf, tăind
firele oare legau comuna Călineşti de Cîmpulung. Jandarmii iau intervenit
trăgînd în oei care s-au urcat pe stil.pi, iar Niţă Scaloi a fost împu5cat,
murind Ja puţin timp după aceia" 3:1• Jandarmii locali au încercat să
înfrlngă răscoala încă de la început, făcind uz de airme. Au fost, însă,
dezarmaţi de către ţărani. Primarul va fi învinuit de incitare la răscoală
şi anchetat. Lnserîndu-se, răsculaţii ,,s-a.u retras spre Călineşti" 3" nu
înainte de a trece .pe la conacul grecului Armenopol şi Atanasiu. Anunţate prin firul telefonic din comuna Vrăneşti, autorităţile trec la represiuni. Noaptea soseşte la CăJineşti prefectul Cocănescu cu două companii
de soldaţi din regimentul 30 Muscel, arestînd 80 de participanţi la irăs
ooală. Speriat de amploarea pe care o ia răscoala în judeţul Miuscel,
prefectul Cocănescu cere ministrului de interne urgent „încă un batalion
strein deoarece nu am decît două companii, restul regimentului fiind
trimis în Teleorman şi Dîmboviţa" 35 • El cerea un batalion străin, la
13 martie 1907, de teama unei eventuale solidarizări a militarilor cu
ţăranii şi de teama izbucnirii altor răscoale. Cei 80 de ţărani arestaţi au
fost legaţi cite doi „parourgînd toate comunele pină la Leordeni de unde
i-am îmbarcat pentru Cîmpulung .spre a-i depune" 36. A doua zi prefectul
Cocănescu îşi reînnoieşte cererea de a i se trimite un bata:lion de soldaţi .pentru că „se semnalează nelinişte şi în partea de nord a judeţu
lui" 37• Autorităţile îl învinuiesc pe şeful Ocolului silvic din Goleştii .Badii,
ca instigator J.a răscoa,lă. Printre acuzaţihl.e ce i se aduc este şi aceia că
„este fiu de ţăran din localitate" 38 • După răscoala din Călineşti, întT-<>
telegramă prefectul .anunţă ministrul de interne că „nu-i exclusă posibilitatea de a se semnala agitaţie în alt punct al judeţului" 39, Şi într-adevăr
semnele unei noi răscoo.le apar şi la Topoloveni, Ja 14 martie 1907. Ţăranii
adunîndu-se la primărie urmăreau să se răfuiască cu arendaşul moşiei
statului, Max Popovici. Sint opriţi în drumul lor de învăţătorul şi preotul
comunei, mnediat făcîndu-şi apariţia în comună prefectul împreună cu
armata, ceea ce i-a determinat să renunţe la acţi'lLili. Agitaţii se semnalează şi după 14 martie 1907 în comunele învecinate, Brăneşti şi Goleşti
din Podgoria. In satul Pietroşani, protopopul este „obligat" să se pună
la adăpost sigur de eventualele neplăceri iar pentru potolirea ţărani.lor
31

XI
33

Ibidem.
Ibidem.

Informaţie inedită de la Ion Unghianu, în vîrstă de 82 ani, din Priboieni,
fo!>t chelner în 1907 la restaurantul hotelului Grădişteanu din Cîmpulung Muscel.
:Io\ R4scoala ţdrantlOT din 1907, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. II. p. 330.
35 Ibidem, p. 413.
:ie Ibidem.
:11 Rdscoala ţăranilOT din 1907, Editura de Stat, Bucureşti, 1948, voi. I. r. 411.
:18 Ibidem, p. 413.
39 Ibidem.
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se cere să se intens.ifi>ee „vînzarea gazetelor" t.o care cuprindeau articole
care exprim.au punctul de 'Vedere al guvernului.
Şi după înnăbuşirea răscoalei în comunele judeţului MUSrel au oontinut agitaţiile ţărăneşti. In comuna Berevoieşti-Ungureni, învăţătorul
F. Diaconescu „împreună cu mai mulţi locuitori" "1 au scris o petiţie
adresa.tă regelui oerînd eliberarea. lui V. Kogălniceanu şi Alexandru
Valescu. Cei învinuiţi că au scris această petiţie sînt percheziţionaţi „spre
a cerceta dacă nu cumva se găsesc la ei acte compromiţătoare în afacerea
răscoalei ţărăneşti" n. La Băjeşti a a'Vl.lt loc o altă mişcaTe ţărănească. Ea
a avut un d:ond agrar, sătenii cerind „învo.ieli mai uşoare" ":i. Ţărn.ni~ au
maltratat pe notarul comunei şi l-au silit să-şi dea demisia pentru că n-a
vrut să le scrie o petiţie către Ministerul de Interne şi către Prefectura
judeţului. Dato'I"ită măsurilor de :reprimare a mişcăr.ilor ţărăneşti luate
de autocităţi, ţărranii care au participat la rălsooală erau urmăriţi pas cu
pas. Unii au fost .arestaţi, alţii s-au ascuns la rude, prin pălduri sau au
luat ·chiumul munţilor. Aceştia în drumul lor agitau şi pe ţăranii din satele
pe unde treceau. ·La Stilpeni a fost găsită în 1952 o armă de foc, uzată,
lungă de 0,98 m. Este o puşcă capsieră, model 1857, folosită de răsculaţi
în 1907 în sudul judeţului. Arma a fost luată de la soldaţi.i sau jandarmii
dezarmaţi de ţărani. Ei au zg;îiriat pe patul armei anul 1907, ca un ~mbol
al evenimentelor ce s-au desfă.ş1UTat. Arma are ţeava foarte scurtă. Ea a
fost intens folosită de către ţă!rani, acest fapt fiind dovedit de tabla
care prinde ţeava de tocul de lemn, tablă „pusă de ţărani"""·
Anul 1907 zgîrîiat pe .patul armei, dovedeşte că participanţii la răs
coală au urrmărit ca acest an să nu fie uitat de nimeni şi să ră.mînă în
amintirea urmaşilor lor.
Pentru a preîntîmpina încercă!ri1e de fraternizare a :rezerviştilor
concentraţi „pentru potol:irea răscoalelor ţărăneşti" "5 cu participanţii la
răscoală, guvernul le-a promis că vor fi scutiţi de prestaţii pe anul 1907.
In judeţul Mrusoel sînt scutiţi de astfel de poriestaţii un număr de „942 iSOldaţi rezervişti" "6 • După înfriîngerea răscoalei situaţi.a ţăranilor a continuat să fie la fel de grea. Guvernul nu a îmbunătăţit nici sistemul arendărilor în favoarea ţăranilor şi nu a înlăturat nici abuzuri1e administraţiei. Broşurile ce au apărut după răscoala din 1907 au tratat cauzele răs
coalei de pe poziţia de clasă a autorilor căutînd să justifioe reprimarea
sîngeroasă a ei şi să-i .prezinte pe liberali drept salvatoil"i ai patriei.
Erau date drept cauze principale calamităţile naturale, acţiunile instigatoare ale marinarilor ruşi revoluţionari de pe crucişătorul Potemkin ale
socialiştilor români şi arendăşia evreiască, omiţîndu-se cauza .principaJ.ă
a lipsei de pămînt.
Tea-ma pentru o nouă răscoală şi perspectiva unirii ·clasei muncitoare cu ţălrănimea au determinat guvernul liberal să adopte o serie de
legi menite să aducă linişte în viaţa satelor.
'• 0
'• 2

Ibidem.
Ibidem.

Răscoala ţăranilor din 1907, Editura de Stat, Bucureşti. voi. II, 1948, p. 329.
Ibidem, p. 331.
1
•" Colecţiile
de istorie ale Muzeului orăşenesc Cîmpulung Muscel, nr. inv.
609. Vezi figurile 3 şi 4.
15
•
Arh. St. Argeş, Fond Prefectura judeţului Muscel, dosar 2/1907.
1,i; Ibidem.
1,1
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LE SOULEVEMENT DES PAYSANS, DE 1907, SUR LE TERRITOIRE
DE LANCIEN DISTRICT DE MUSCEL
Resume
On presente une synthese generale sur Ies causes qui ont generees le bien
connu soulevement des paysans, en soulignant Ies particularites des eveniments
deployes en Muscel. Entre Ies documents deja connus, on a utilise des sources
inedites provenant des collections d'histoire du musee de la ville de Cîmpulung
Muscel et du fond des archives d'etat, du district d'Argeş. Generalment, en Muscel,
on constate des agitations et des petitions collectifs redigees par Ies paysans et
dirigees contre Ies proprietaires des fond de terre et contre Ies fermiers. Dans la
contree du sud de l'âncien district, a savoir dans Ies localites de Călineşti, Leordeni.
Gorgan et Topoloveni le saulevement atteignit des formes violentes, des chocs
avec l'ârmee, soldes avec des morts et des blesses, car celle-ci a ete represive, par
excellence, comme d'ailleurs dans tous Ies autres districts. Les paysans ont ete
arretes maltraites, obliges a parcourir de grandes distances, Ies poings lies, et
emprisonnes. On retient, d'apres de nouveaux documents, recement decouverts,
l'influence du movement Socialiste et des syndicats, en Muscel, par l'adhesion
progressive des ouvriers et des paysans du district.
Muzeul
Primită
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orăşenesc Cîmpulung
în redacţie la 21 octombrie

1977

DESPRE OPERA INEDITA
A FOLCLORISTULUI RADULESCU-CODIN.
{MONOGRAFIA FOSTULUI JUDEŢ MUSCEL)
MARIN M. BBANISTE

1. Generalităţi despre opera tipărită a lui C o d i n. Se ştie că bogata
rodnica sa activitate, desfăşurată - direct şi practi'c - pe de o parte
la catedră, iaT pe de alta - dincolo de pragu1 şcolii - ·Ele tărîm.ul mi:;;cării culturale de eo;enţă poporanistă iniţiată de S 'Piru H aret (18511912), al cărui nume această mişcare .n şi poartă 1, distinsul învăţător şi
revizor şcolar Constantin Rădulescu Codin (1B75-1926) din
Priboieni - Ar~ 2 şi-a împletit-<> fericit, cu cea literară.
Mai multe la număr ,decît cei 51 de ani cit i-a fost d.at să î.n.~ire pe
firul vieţii, scrierile sale a, în afară de manuale tlitlachce şi lucrări inchişi

1 Cea dintîi mare acţiune culturală de masă şi cooperatistă a învăţătorimii
române în mediul sătesc. ln sprijinul acestei mişcări, Codin a editat şi un periodic :
„Prietenul nostru. Revistă :Pentru popor".
2 Pe vremea lui Codin, comuna Priboieni făcea parte din fostul judeţ Muscel.
3 Principalele sale publicaţii sînt înregistrate cronologic - următoarele :

nr. 6). cu o

I. Dtn Muscel. Clntece poporane, voi. I, Bucureşti, 1896 (Blbll.oteca internaţională,

prefaţă

de George

Coşbuc.

II. Clntece şi Cfesclntece, în „Materialitrl folclorlstlce", l!iiltatc de Ministerul
InstrucţtunJJ, 1800.
.
III. O seamd de cuvinte din Muscel, ed. I, Cimpulung, 1901. cu o introducen,

de dr. Giastav Welgand.
IV. S4rb4tor!le poporului, cu obiceiurile, credinţele şt unele tTadlţll legate de ele.
Culegere dtn p4rţUe Musce1u1u1, Bucureşti, 1801 (~Cadcmla Română. Din viaţa poporului
român, VII).
V. Monografia comunei Prlbotenl l'rfuscel, dup4 programul Mlntsterulut de
interne, ctmpulung, 1904 (Biblioteca Muscelului).
VI. Teatru sătesc. Şcoala şi oştirea. JuT4mlntele strfmbe. .Doctorul de plas4 şt
logofdtul. C41ln, Cimpulung, 1904 (Biblioteca Muscelului). tn colaborare cu c. Popescu ş1
Şt. Tuţescu.

VII.
VIII.
IX.
X.

societatea pentru

D4fll, snoave şi poveşti, Craiova (1S04). In colaborare cia Şt. TUţescu.
Comorile Poporului. Llteratur4, obfeeturl şt credinţe, Clmpulung, 1906.
Cuvfnt4rl Pentru popor, dup4 programa oflclal4 a CerC1'.Tl!or culturale.
Rolul animalelor fn basmele rom4nllor. Premiată şl tipărită, în 1908,
protecţia

animalelor.

de

XI. Legende, tradiţii şi amintiri tstor!ce adunate din Ol-tenta şi din MuscP!,
Bucureşti, 1910 (Academia Română. Din viaţa poporului român, X).
XII. Cfntece volntceştt şi ostdşeştl alese din colecţllle culese de d-nll : RddulescuCodtn, Şt. Tuţescu şi s. T. Ktrlleanu, Bucureşti, 11110, (Colecţia Soc. „!lteaua•, nr. 21).
XIII. Prietenul nostru. Revlst4 pentru popor, Clmpulung, 1911.-1816 ; 1923-1926.
XIV. Pentru tlnertme. Poveşti, cfntece i,I sfaturi alese, Clrnp.ulung. 1912 (Biblioteca
societăţll

culturale

şi

de ajutor •• Sf. Spiridon" din comuna Prlbolenl,

Judeţul

Muscel, nr.

1).

XV. lngerul romdnulul. Poveşti şi legende din popor, Bu~ureştl, 1913 (Academla
viaţa poporului român, XVII).
XVI. F41·Frumos. Poveşti, Bucureşti, 1914 (Biblioteca pentru toţi, nr. 861).
XVII. Vine roata la ştlrbln4. Poveşti, snoave şi legende, Bucureşti, 1814 (Biblioteca

RomânA. Din
pentru

toţi.

XVIII. Chemarea noastr4. Constat4rl, fndl'um4rt, dorinţe pentr-u toţi bunii romdnl, şi,
sluJbaşlt, !umln4torlt şi fru11taşlt satelor, Cimp1Ulung, 1916 (Bibliotcca

in de osebi, pentru
Muscelului, nr. 1).
re şti, -i 916„

XIX. Ghiţă Bondoc. Schiţe şi poveşti, l8~6 (Biblioteca „CA~inul" nr. 18).
XX. Chira Chiraltna. Cfntece b4trfneJll. Cu llustraţU de N. Patraulea,
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nate promovării culturii de masă, reprezintă - în marea lor majoritate
- interesante culegeri folclorice, care l-au situat pe autor în rîndul marilor folclorişti români - cu care, de altfel, a şi colaborat - ca : S i mi o n
Florea Marian (1847-1907), Tudor Pamfile (1883-1921),
Te odor Bur ad a (1839-1923), I u 1 i u Za n ne (1885-1924), Te o dor Bălăşel (1869-1941), AII"tur Gorovei (1864-1951) etc. In
plus, el ne-a lăsat şi :interesante monografii istorico-etnografice asupra
citorva localităţi precum şi în legătură cu fostul judeţ Muscel.
2. „Monografia fostului judeţ Muscel" - una dintre operele inedite ale lui Codi n. Cunoscută şi apreciată, atît la vremea apariţiei ei,
cit şi în zilele noastre 4, opera tipărită a marelui folclorist nu cuprinde
însă tot produsul întinselor sale osteneli. Astfel, pe lîngă principala sa
XXI. Şcoalele din judeţul Muscel fn timpul r4:zbotulut şt ocupaţtuntt 1916-17 şi
de seam4 şi unele propuneri. Clmpulung, 1918.
XXII. Clntece din r4zbol zise de f14c41 şi fete fntre 1914-1919, Clmpulung, 1919.
Voi. li, ed. U, Cimpulung, 1925.
XXIII. Gazeta ţ4ranllor din Muscel, Piteşti, 1920-1921.
XXIV. Ghllencea, Ioan s„ Teatru sătesc. La datorie, Amintiri din vremea r4zbolulul.
Cu o scrisoare a domnulul c. R4du1escu-Codln, Clmpulung, 1921.
XXV. Geografta judeţului Muscel şi a Rom4nlel pentru clasa a II-a prlmar4, urban4
şt divizia a II-a rural4, anul I şi al II-iea, Clmpulung, 1921. ln colaborare cu I. s. Ghllencea.
Alte două ediţii, tot la Clmpulung, ln 1925 şi 1926, aceasta din urmă cu îndreptări de
I. s. Ghilencea şi Const. Gh. Bondoc.
XXVI. Comuna Corbii din Muscel şi locuttorlt s4t ... Cu harta comunei şi ... ftgurt fn
text şi vedert dtn Corbi .. „ Ptteştt, 1921. ln josul paginii 112, Codln a scris - cu creton roşu Ulm uri rea : „tn continuare, la ttp. Vl4descu, Clmpulung". Exemplarul înregistrat la Blblloteca
Academiei R.S.R. la cota II 546499.
XXVII. Muscelul nostru. I. comuna Corbt şi locuttorll s41. Istortc şi legende. tnttndere, populaţiune. Portul, clntece, obiceiuri. Sltuaţta economtc4. Admlntstraţta şi justlţta.
Starea moral4, cultural4 şt soctal4. Corbentt ln timpul r4zbotu1ul, Cîmpulung, 1922.
XXVIII. Muscelul nostru. L4murlrl asupra rostului şi cuprinsului monografiei judeţului
şi a celor 63 de comune. cu hărţi, vederi, figuri şi aril populare, Ctmpulung, 1922.
XXIX. Datoria de ast4zi. Din cuvlntarea ţinut4 cu prilejul deschiderii conferinţelor
corpului didactic din Muscel, fn 1922.
XXX. Draqoslavele. Trecutul comunei (tstorlc, legende, acte vechi). Descrierea flzlc4.
lntlndere şi populaţiune. Situaţia economlc4, etnogra~e. Administraţia şi justiţia. Starea moral4,
cultural4 şi soctal4. Regiunea „Dragoslavele" (luptele din 1916). Orfeitnatul. Cu numeroase
vederi, h4rţl, facsimile şi figuri ln te.rt, Ctmpulung, 1923.
XXXI. ln colaborare cu preot I. Răuţescu. Din trecutul nostru. Legende, tradiţii şi
amintiri istorice, Bucureşti, 1923 (Cartea RomAneascA).
XXXII. Pentru educaţia naţional4. Cuvlntare la ziua eroilor. Pomenirea celor 170 viteji
din Prlboienl - Muscel r4puşl ln r4zbotul pentru întregirea Romdnlel, Cimpulung, 1924 (Blb!Jotcca cAmlnulul cultural „Sf. Spiridon•, nr. 2).
XXXIII. carte de cetlre pentru divizia II-a rural4 şi clasa Il•a urban4, Piteşti, Editura
Fundaţiei culturale, 1924. ln colaborare cu A. Batist, Victor Protopopescu şi I. N. Pfrvulescu.
Alte două ediţii la Cîmpulung, în 1925 şi 1926.
XXXIV. Clmpulungul Muscelului tstorlc şi legendar. Privire asupra trecutului. Cu hărţi,
figuri şi numeroase vederi, însoţit de Călăuza vizitatorului celor mai de seamă locuri şi
monumente Istorice din oraş şi din împrejurimi, Clmpulung Muscel, 1925.
XXXV. Cojocul lui S4r4ct!4. Poveşti alese din culegerile mele, Bucureşti, 1925 (CQsa
Scoalelor. Biblioteca pentru popor). O a doua ediţie, Bucureşti, 1929.
XXXVI. carte de citire pentru clasa a III-a prlmar4, Clmpulung-Muscel, 1926. In
colaborare cu A. Batist, Victor Protopopescu şi I. N. Plrvulescu.
XXXVII. Manual de arltmetlc4 şi geometrie pentru clasa a V-a prtmar4, Ctmpulung,
1926. ln colaborare cu Const. Gh. Bondoc.
XXXVIII. Cal de Smeu, Leu-paraleu ş! alte poveşti, legende, pilde, snoave din popor,
Bucureşti, 1926 (Biblioteca Universală, nr. 132-134).
XXXIX. Nevasta leneş4 şi alte poveşti, legende, pilde, snoave din popor, Bucureşti,
1926 (Biblioteca Universală, nr. 135-137).
XL. cuvtnt4rl populare. Pentru conferenţlaril cercurilor culturale ale preoţi.lor '1
învăţătorilor, Ediţia a II-a, Bucureştl/t.a.
XLI. Cuvlnt4rl populare pentru conferenţiarii cercurilor culturale ale preoţilor fi
fnv4ţ4torllor. Lucrare premiată de Academia RomAnA, Ed. m, Bucureşti, 1927.
XLII. Llteratur4, tradiţii şi obiceiuri din Corbii-Muscelului. cu note Istoric~ 2'
arii, 162 figuri ln text şi unele vederi din Corbi, Bucureşti, 1929 (Academia Română. Din
viaţa poporului romăn, XXXIX).
XLnI. comorile poporului. Llteratur4, obiceiuri şi credinţe, Bucureşti, 1930.
XLIV. Poveşti. Ediţie îngrijită şi prefaţată de VlrgllJu Ene, Bucureşti, 1857.
1917-18. Dare

O listă bibliografică selectivă a operelor
folosită şi de noi prezintă profesorul Dan

folcloristului C. Rădulescu-Codin
Simonescu în studiul : „Folcloristul
C. Rddulescu-Codin (1875-1926)", în Revista de folclor, anul II, nr. 4, Bucureşti,
1957, p. 116-119. Vezi şi I. Cruceană, Rădulescu-Codin, în revista „Argeş", anul
VI, nr, 12 (dec. 1971).
' Bibliografie referitoare la C. Rădulescu-Codin vezi la Dan Simonescu, op.
cit„ p. 119-120.
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Colecţie folclorică 5, a mai rămas, de asemenea, inedită şi „Monografia
judeţului Muscel~', lucrare asupra căreia încercăm să aruncăm .puţină
lumină, prin rlndurile de faţă.
Timp de 18 ani - din 1908 .pînă în 1926 - a zăbovit Cod i n
asupra acestei opere aşternută pe 1 708 coli, mereu îmbunătăţindu-i şi
sporindu-i cuprinsul, cu ajutoru.I. atît al izvoarelor şi lucrărilor aulo.Ciliarr-e
cît şi al mat.erialelor procurate de harnici colaboratori din rin<lurile
invăţătorimiL

3. „Muscelul nostru" 6 - prefaţă a „Monografiei judeţului Muscel"
Editarea vastei lucrări era condiţionată însă nu numai de depăşirea dificultăţii de a da formă definitivă unui material bogat, variat şi susceptibil de creştere pe fiecare mornent, dar mai ales de găsirea fondurilor
trebuitoare. Pe acestea din urrnă neavîndu-le personal, şi vreun mult
dorit Mecena - dispus a tipăxi pe contul său, şi dintr-o dată, întreaga
lucrare - întîrzîind să apară la orizont, Co d i n s-a gîndit la posibilitatea
editării ei treptat, sub forma unor monografii separate ale comuneloT
cuprinse în monografie, ,pe cheltuiala unor exponenţi solvabili ai acestora.
Un bun început", în acest sens, îl făcuse deja, pentru comuna Corbi,
Nicolae P ă u n, care, în amintirea .părintelui său, originar de acolo,
îi oferise fondurile trebuitoare pentru editarea monografiei acelei
comune 7•
Pentru informarea şi captarea, în continuare, a unor asemenea rîvniţi sprijinitori, autorul s-a gîndit să dea la lumină un 'prospect cu date
informative asupra rostului şi conţinutului Monografiei în general şi
asupra mate!rialului pe care-l avea la îndemînă pentru fiecare comună.
„Muscelul nostru" 8 este tocmai întruparea acestui. gînd şi scop.
Din nefericire, apelul făcut sub această - e drept, ingeni()asă formă, a rămas fără urmare. Sprijinitorii scontaţi neivind.u-se cu nici un
preţ, Codi n a mai extras şi publicat apart.e, tot cu mijloace proprii,
materialul privind Dragoslavele 9 şi Cîmpulungul Muscelului 10 . Restul
Monografiei a rămas în .manuscris.
Cu vremea, „Muscelul nostru" - deşi nu conţinea <lecit numai
„lămuriri asupra rostului şi cuprinsului monografiei şi a celor 63 de
5 Materiale folclorice culese din sate şi din alte colecţii tipărite,
18 foi
(„Cuprinsul")
948 foi, primele nenumerotate. Manuscris in folio, autograful lui
Codin. Biblioteca Institului de folclor, Bucureşti, ms. 140, I ; Cîntece bătrîneşti
istorice alese din culegerile lui C. Rădulescu-Codin, 2 foi (lămurirea din sept. 1926
a lui Const. Gh. Bondoc, învăţător din Priboieni şi „Cuprinsul")
51 foi. M:anuscris
in folio, autograful lui Codin. Biblioteca Institutului de folclor, Bucureşti, ms. 140,
II. După Dan Simonescu, op. cit., p. 117.

+

+

Muscelul nostru. Lămuriri asupra rostului şi cuprinsului monografiei judea celor 63 de comune. Cu hărţi, vederi, figuri şi arii populare, Cîmpulung, 1922.
7 Comuna Corbii din Muscel şi locuitori săi... Cu harta comunei şi.... figuri
în text şi vederi din Corbi ... , Piteşti, 1921.
s Idem, Muscelul nostru. Lămuriri asupra rostului şi cuprinsului mo-nografiei
judeţului şi a· celor 63 comune. Cu hărţi, vederi, figuri şi arii populare, Cîmpulung, 1922.
~ C. Rădulescu-Codin şi preot I. Răuţescu, Dragoslavele. Trecutul comunei
(istoric, legende, acte vechi). Descrierea fizică. Intinde-re şi populaţiune. Situaţia
economică, etnografie. Administraţia şi justiţia. Starea morală, culturală ş'i socială.
Regiunea „Dragoslavele" (Luptele din 1916). Orfelinatul. Cu numeroase vederi,
hărţi, facsimile şi figuri în text. Cimpulung, 1923.
1 Cîmpulungul Muscelului istoric şi legendar. Privire asupra trecut;ului. Cu
6

ţului şi

hărţi,
seamă

°

figuri şi numeroase vederi, însoţit de Călăuza vizitatorului celor mai de
locuri şi monumente istorice din oraş şi din împrejurimi. CîrnpulungMuscel, 1925.
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comune", cum se precizează chiar în subtitlul său - a început - se pare
- a fi luat drept Monografia însăşi 11 ; înţelegere demobilizatoare ce
trebuie înlăturată, deoarece închide calea spre cunoaşterea unei lucrări
valoroase, care completează atît aureola autorului cit şi informaţia cercetătorului şi a cititorului m .genere.
4. Cuprinsul „Monografiei judeţului Muscel" este, în linii generale,
cel schiţat în „Muscelul nostru". Codi n dă, mai întîi, generalităţi despre
fostul judeţ : numire, marcă, istorie, împărţire administrativă, suprafaţă,
populaţie, limite geografice, oTOgrafie, hidrografie, situaţie eoonomică,
administraţie, justiţie, stare morală, culturală şi socială etc. Fiecare capitol are subdiviziuni menite să ·înfăţişeze cît mai amănunţit feluritele
compartimente ale vieţii desfăşurate în această parte de ~ă, în trecut şi
în vremea autorului.
După ce pe 227 de coli - isprăveşte această parte introductivă
despre judeţ, autorul intră în miezul subiectului, luînd la rînd plăşile
componente: Dîmboviţa, Argeşul, Rîuri, Rîu Doamnei, Goleşti şi Podgoria. Pentru fiecare plasă face cite o introducea-e, asemănătoare - ca
plan şi probleme - celei întocmită pentru judeţ. Inăuntrul .fiecărei plăşi,
se ocupă de comunele alcătuitoare, privindu-le aproximativ din urmă
toarele puncte de vedere : istoric (acte vechi, zapise, ocolniţe, sineturi,
monumente, legende etc.), fizic (munţi, dealuri, ape, climă etc., de cele
mai multe ori însoţite de harta respectivă), administrativ (întindere, sate
alcătuitoare, .populaţie, imigrări şi emigrări şi efectele lor etc.), economic
(aria cea mai pe larg investigată : cercetează dacă locuitorii sînt sau nu
moşneni, .dacă sînt în devă1rnăşie, consemnează preţul de vînzare al
pămîntului, venitul brut la hectar, informează din ce sînt construite
casele, trece în revistă agricultura, grădinăria, pomicultura şi viticultura,
silvicultura şi animalele pădurii, fîneţele, creşterea vitelor, apicultura,
creşterea gindacilor de mătase, înregistrează lacurile, bălţile şi rîurile cu
peşte, izvoarele cu apă minerală ; ocupîndu-se de industrii, la subramura
extractivă se ocupă de carierele de piatră, de minele de aur, de funiculare - .unde este cazul - iar din rîndul celorlalte activităţi aminteşte :
fabricile din comună, morile, ferăstraiele, rîjniţele, pivele, dîrstele, felurite industrii casnice şi meseriile practicate de săteni ; indică mijloacele
de transport şi căile de comunicaţie şi întreţinerea lor .prin zile de prestaţie cu braţele ori cu vitele ; descrie cărăuşia ; enumeră : comercianţii,
tîrgurile şi bîlciuirile, pe care le caracterizează drept „expoziţii ţărăneşti",
mărfurile ce se vînd în aceste pieţe comerciale periodice : lapte, unt,
brînză, fructe, olane, articole de căruţărie, olărie, şiţă, doniţe, poame etc. ;
analizează portul şi traiul sătenilor : hrana lor, rentabilitatea gospodărriilor
ţărăneşti, brutăriile din comune, mijloacele de recreaţie şi distracţie ale
populaţiei săteşti : hori, jocuri, obiceiUJri bătrîneşti şi alte manifestări
artistice, instituţiile de întrajutorare : băncile populare, federalele etc.) ;
jurisdicţional (localurile de primărie, păstrarea arhivei, ispaşa, gloabele,
jandarnneria, judecătoriile comunale şi cele „de ocoale", „j'llrr'iile de împă
ciuire" etc.) ; cultural şi moral-social (bisericile şi schiturile, cu .istoricul
lor, cruci, pisanii şi pietre de morminte, cimitire etc. ; dă numărul şcoli
lor din sat, face un istoric al lor, înfăţişează stal"ea în care se găsesc
localurile de învăţămînt, materialul didactic de care dispun, populaţia
şcolară şi compoziţia ei, proporţia analfabeţilor, numărul şi situaţia cantinelor şcolare, loturile şcolilor, muzeele şcolare, nwnărul celor plecaţi din
11

Cf. Dan Simonescu, op. cit., p. 117-118.
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sat, pentru completarea studilor ; înregistrează starea sanitară a populaţiei, bolile endemice şi epidemice - rnai frecvente şi mijloacele
publice de apărare a sănătăţii, în mediul rural ; conse~ează, pe comuni,
eroii căzuţi în războaiele din 1877, 1913 şi 1916-1917 şi monumentele
ce li s-au ridicat ; determină nivelul conştiinţei patriotice a locuitorilor
satelor prin intermediul tablourilor cu teme patriotice păstrate în casă
şi al participării la înfăptuiri de interes general, etc.).
5. Valoarea „Monografiei judeţului Muscel". E vorba - precum
s-a putut vedea sumar - de o lucrare de proporţii vaste şi menită să
cuprindă cit mai complet starea de acum o jumătate de veac a culturii
materiale şi spir:ituale a celor 63 de comune din fostul judeţ Muscel, o
monografie cu bogate, variate şi preţioase aspecte şi date.
Fără să fie scutită de lipsuri - iSCUZabi.le într-o lucrare atît de dificilă şi întinsă inedita „Monografie a judeţului Muscel" are totuşi o
mare valoare. Astfel, din .pricina anilor care au trecut peste ea, a devenit
ea însăşi, în întregime, un document oglinditor al situaţiei de acum o
jumătate de veac şi mai bine a comunelor studiate. Cîte aspecte şi realităţi nu s-au schimbat de atunci .şi pînă acum ! Clişeele lor ar fi dispărut,
fără putinţă de recuperare, dacă n-ar fi fost prinse în Monografia aşter
nută pe cele 1 708 coli cit însumează manusorisul ei. In cuprinsul Monografiei sînt încorporate, apoi, multe documente ale căror ori.ginale s-au
pierdut şi care, deci, nu ne mai sînt accesibile azi decît prin intermediul
acestei lucrări. Găsim în ea, bunăoară, multe din documentele adunate de
arhivistul şi arheologul Du m i t r u B ă j an din Rucăr. E adevărat că
unele din aC€Stea, date la t~paT prin 1908, i-aru fost publicate - cu greu
şi tir-ziu, tocniai în 1925 - într-o broşură de 91 pagini, fără titlu, pe care
cei ce au folosit-o şi citat-o au intitulat-o : „Documente cîmpulungene" ;
numărul de exemplare scoase a fost însă aşa de mic, încît, în afară de
vreo 2-3 .particulari, nimeni n-o are, nici JllăCM vreo bibliotecă din
ţară 12 , docwnentele în discuţie rămînînd astfel practic - tot inacx:e-sibile. ln schimb, Monografia judeţului Muscel le oferă. Pe acestea şi
încă multe materiale documentare tot ale lui B ă j a n, pe care el le încredinţase tipografiei Gh. N. Vlădescu din Cîmpu.lung Muscel, pentru tipă
rire, ca să se prăpădească în timpul invaziei germane din 1916, nu însă
înainte de a le fi văzut şi prins Codin în această lucrare. Intr-un cuvînt,
Monografia judeţului Museel e o sursă pentru cunoaşterea izvoarelor istorice deţinute de B ă j an, dar pierdute în împrejurările arătate. Bogăţia
materialului documentar al Monografiei mai este sporită de asemenea şi
prin citarea sau chiar redarea în întregime a unor hrisoave din colecţiile
altor particulari, cărora Codin le dă numele, precum .şi prin copii de acte
izolate pe cave le-a împrumutat pentru folosire şi pe care apoi le-a :restituit, nu fără să amintească însă în manuscris numele posesorilor, lăsînd,
prin aceasta, posibilitatea căutării şi eventual a regăsirii originalelor.
Cele pe ..scurt aTătate despre inedita Monografie a judeţului Muscel,
îndreptăţesc încheierea că, tipărită - destin fericit pe care sintem informaţi că-l va avea şi marea sa Colecţie folclorică 13 ar fi, alături de cele12 Ioachirn Crăciun, Dumitru I. Băjan, Documente cîmpulungene, în Anuarul
Institutului de istorie naţională al Universităţii din Cluj, III (1924-1925), Cluj, 1926,

p. 735-750.
13 După

şi

Serb.

cite ştim, această onorabilă sarcină şi-au asumat-o Dan Simonescu
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Ialte lucrări ale lui Codin, Wl plus de binemeritat omagiu pentru marele
folclorist şi, în acelaşi timp, ·Wl bogat izvor documentar 1pentru cunoaşterea
trecutuJui unui minunat şi prestigios colţ de ţară .

.L'OEUVRE INEDITE DE RADULESCU-CODIN.
LA MONOGRAPHIE DU DEPARTEMENT DE MUSCEL
Resume
Rădulescu-Codin, maître d'ecole et instituteur tres distingue, a part son
activite scolaire, a developpe aussi une vaste activite culturelle, qui depassait
beaucoup ses obligations strictement professionnelles et qui a servi davantage le
culture du peuple. De plus, il a eu aussi de riches et fecondes preocupations
litteraires.
Dans ce dernier domaine, outre les manuels scolaires et les livres de
vulgarisation de la culture, il a collectionne aussi un grand nombre de produits
folkloriques et a fait Ies monographies de quelques localites et celle du departement
de Muscel.
Malheureusement, la plus grande partie de son activite dans le domaine de
la monographie est restee inconnue, â savoir „La Monographie du departement de
Muscel". A cause de sa mort prematuree â 51 ans, il n'a pas reussi qu'a faire
imprimer un tres court prospectus de cet ouvrage et Ies lecteurs et Ies chercheurs
memes de son oeuvre y pourraient rester avec la fausse impression que celui-la
constitue toute la monographie qu'il avait realisee.
En realite, sa vaste „Monographie du departement de Muscel" est restee
inedite. Elle est tres interessante par la richesse et la diversite des informations
geographiques, demographiques, economiques, culturelles, sociales, etc. qu'elle
renferme, en montrant la situation de ce departament, tant dans le passe eloigne
qu'au commencement de natre siecle. De plus, elle est fondee sur beaucoup de
documents, d'actes particuliers qui, dans la plupart des cas ne sont plus trouvabl~s
que grâce a cette monographie.
Voila pourquoi, toujours comme il a ete possible de publier ses recueils
folkloriques, il serait desirable de faire toutes Ies diligences pour faire paraître
aussi cette monographie si interessante de l'ancien departement de Muscel.

Societatea de ştiinţe istorice
Filiala Piteşti
Primită în redacţie la 15 octombrie 1976

l~ După cite sintem informaţi, Monografia judeţului Muscel manuscris
in folio, autograful lui Codin, 4 foi nenumerotate („Tabla de materii" şi „Lucrări
consultate")+ 1 708 foi - va fi îndrumată de familie către Biblioteca Academiei
R.S.R., unde amatorii o vor avea la îndemînă.
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CITEVA DOCUMENTE INEDITE PRIVIND RELAŢIILE DINTRE
NICOLAE IORGA ŞI ION I. C. BRATIANU
IN TIMPUL PRIMULUI RAzBOI MONDIAL
V.NOVAC

Sîntem în posesia a trei documente - scrisori autografe ale marelui
istocic şi luptător pentru desăvîrşirea unităţi.i statale a naţiunii române
- Nic o 1 a e I org a -, documente ce ilustrează, mai ales, aceste
laturi ale activităţii sale.
Prima este o seri.soare din 6 mai 1915 adresată lui I o n I. C. B r ă t ian u.
Scrisoarea, redactată la mijlocul nopţii, după termina'I'€a zilei sale
de lucru, reflectă indignarea, revolta, disperarea şi chiar un sentiment
de ruşine pe care le încearcă Nicolae Iorga deoarece un avion austroungar, violind teritoriul ţării noastre la Turnu-Severin şi aruncind o
bombă, „ne-a rănit cinci soldaţi" 1.
Patriotul N i c o la e I o r g a este nemulţumit că guvernul, prezidat
de I o n I. C. B r ă t i a n u, a „primit explicaţia" 2 că faptul acesta s-ar
fi produs din greşeală.
Referindu-se la un fapt similar cînd un avion gemnan a trecut
deasupra Elveţiei, I orga relatează că acolo „toată ţara s-a mişcat" :i,
continuînd cu amărăciune : „La noi trec zilnic, aruncă eri flori şi azi
moarte. Dar se scuză" 4.
Revolta lui e cu atît mai mare cu cît, Tac he I o ne s c u, foarte
cunoscut pentru propaganda ce o făcea în vederea intrării noastre în
război împotriva Puterilor Centrale, „i-a confirmat, liniştit, faptul" 5 • Este
supărat că n-a văzut pe nimeni „în care să fiarbă sîngele, unul capabil să
facă o nebunie pentiI'u această laşe crimă carie cerea pedeapsă imediată" 6 .
Faptul că onoarea României a avut de suferit îl îndeamnă la dedaraţii grave, care dacă le-am luat izolat, în afara contextului documentului,
am crede că exprimă contrariul a ceea ce se degajă din întreaga scrisoare
şi anume fierbintele său patriotism.
Iată ce spune, cu durere, cunoscutul luptător pentru realizarea
idea1ului României mari : „Mă simt foarte străin în ţara asta. Parcă nu
m-am născut aici, parcă n-am trăit aici, parcă nu m-am stirăduit ·aici o
1

Anexa 1

Ibidem
3 Ibidem
~ Ibidem
s Ibidem
6 Ibidem
2
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pentru un ideal. La ce folosesc toate acestea ? Onoarea
scure care se primesc" 7•
SÎrrşitul scrisorii subliniază o dată mai mult amărăciunea, ruşinea,
nenorocirea ce-o resimţea cu această ocazie Iorga : „sînt foarte :ruşinat
şi foarte, foarte nenorocit. Primeşte, te rog, încredinţarea sentimentelor
mele de stimă pentru dumneata, dar de adîncă neîncred&e în toate, de
disperare că şi noi am putea face ceva" 8 .
Al doilea document pe care vi-l prezentăm constă din cîteva rînduri
semnate de N. I org a şi adresate „Stimate domnule Brătianu'' 9 pe o
hîrtie cu antetul Academiei Române şi care :răspunde, probabil, unei scriRomâniei -

şi

Fig, 1
7
8

Ibidem.
Ibidem.

9

Anexa 2.
http://cimec.ro
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:5ori a lui I o n I. C. B r ă t i a n u, care cerea nişte informaţii istorice, ce
trebuiau să-i slujească acestuia la Conferinţa de pace de la Paris.
I org a ii dă răspunsUirile solicitate. Se pare că a mai avut „o
notiţă ce s-a adaus unde intră în amănunte" 10, care însă nu ne-a parvenit.
Ii recomandă publicarea scurtelor „tratate ale Daciei" tt.
Al treilea document scris pe trei file de caiet prezintă informaţii
istorice referitoare numai la Banat pe .care credem că I o n I. C. B r ă t ian u, în calitate de şef al delegaţiei române la Conferinţa de pace,
urma să le folosească. Prestigiul de tstoric al lui N i c o 1 a e I o r g a
l-a determinat să-i ~ară aceste informaţii deosebit de trebuincioase.
1.0

1i

Ibidem.
Ibidem.
http://cimec.ro
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I or g a îi răspunde concis în opt puncte dovedind vechimea şi continuitatea românilor şi a instituţiilor acestora în Banat. Deoarece îl reproducem nu-i mai rezumăm conţinutul.
Aceste documente, pe lingă informaţiile pe care le aduc, arată că
cele două personalităţi, cu toate că aveau vederi politice diferite, că..
făceau parte idin partide deosebite, au considerat că e necesar să colabo-
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rere işi au făcut-o cind era vorba de .probleme majore ca realizarea unui
ideal saunp tuturor românilor - desăvîrşirea unitătii de stat a naţiunii

noastre.
lnţelegind politica guvernului român care nu se putea încă ave:n·-tura într-un conflict armat cu Puterile Centrale, I or ·g a nu atacă prin
presă guvernul, ci socoteşte mai potrivit să-şi arate revolta sa printr-o.
scrisoare particulară.
http://cimec.ro
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A dat bucuros lui I o n I. C. B r ă t i an u toate infol1Jnaţiile pe care
acesta, le cerea pentru ca emisarul intereselor românilor să le poată
folosi la recunoaşterea drepturilor noastre naţionale.
Considerînd că noile documente aduc informaţii utile le reproducem
în întregime în anexe.
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Fig. 4
Anexa 1

„6 mai 1915
Scumpe domnule
şi

nu

Iartă-mă că-ţi
găsesc alta.
Ce vreau să-ţi

scriu pe

această

Brătianu,

hirtie. Sint aproape

douăsprezece

de noapte

spun ? Că pentru întiia oară în viaţa mea am un sentiment
cind mă gîndesc că sint unul din cetăţenii României.
Nu te mira ! D-ta nu mi-ai spus că la Severin a „greşit" o bombă austroungară, că ne-a rănit cinci soldaţi şi că noi am primit explicaţia.

foarte

neplăcut

http://cimec.ro
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Garanţiile sînt foarte bune, dar cine
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scuzi ; nu veniam.
mai poate umbla după ele cînd acestea

s-au putut întîmpla !
Un aeroplan german a trecut asupra Elveţiei şi toată ţara s-a mişcat. La
noi trec zilnic, aruncă eri flori şi azi moarte. Dar să scuză.
Am întîlnit pe Tache Ionescu şi mi-a confirmat, liniştit, faptul. N-am văzut
un om în care să fiarbă sîngele, unul capabil să facă o nebunie pentru această
laşă crimă care cerea pedeapsa imediată.
Mă simt foarte străin în ţara asta. Parcă nu m-am născut aici, parcă n-am
trăit aici, parcă nu m-am străduit aici o viaţă întreagă pentru un ideal. La ce
folosesc toate astea? Onoarea României - şi scuze care se primesc.
Am ţinut să spun acestea. Sînt foarte ruşinat şi foarte, foarte nenorocit.
Primeşte, te rog, încredinţarea sentimentelor mele de stimă pentru dumneata,
dar de adîncă neîncredere în toate, de desperare că şi noi am putea face ceva.
Al d-tale N. Iorga"

Anexa 2
Academia

Română Bucureşti...,

189 ...

„Stimate domnule

Brătianu,

Sint extrase din Strabon şi din Bizantini - cunoscute toate. Călătoria la
Constantinopol e a lui Salabery, precum se arată în notiţa ce s-a adus, pe o
hîrtie separată -. Ar fi interesant însă a se publica scurtele tratate ale Daciei,
care sint o operă originală.
Primiţi, vă rog, încredinţarea consideraţiei mele deosebite.
N. Iorga"

Anexa 3
1. Banatul îşi datoreşte numele vechiului Banat al Severinului, creat pe la
1250 exclusiv pentru Romdni. Timişoara n-a cdpătat importanţd de cit la un secol
dupd aceasta supt regii Angevini. Severlnul ajungînd al Domnilor munteni, de
aceea s-a căutat alt centru.
La 1365 Ludovic-cel-Mare încerca să-l aşeze Za Vidin.
2. In tot acest timp, Banatul e pltn de numele cnezilor Români. (vezi-i în

Codicele Diplomatic al lui Fejer

şi

Hurmuzaki).

I. Sirbil nu apar de loc

:.!. ln acest timp, pînă pe la 1400, centrul sîrbesc era în Rascia veche (Novibazar), în Zenta Dalmatină (Muntenegrul) în Bosnia. Numai după înfrîngerile
începute cu cea de la Cosovo (1389) s-a produs fuga spre Dunăre şi luarea în
stdpînire a acestor părţi. Belgradul a fost mult timp disputat de Unguri şi ocupat
de ei mult timp.
4. Fiind zdrobită de Turci şi această din urmă rezistenţă sîrbească, pe la
1450, despotului Gheorghe Brancovici i s-au dat feude ungare, în Banat şi pînă
în Maramureş şi el a colonizat aici pe ai lui.

E prima

undă

de colonisare

sirbească

5. 1n epoca lui Mihai Viteazul, care a întrebuinţat puteri bănăţene în luptele
lui, sîrbi erau aici, mai ales printre nobili, dar predominarea nu li aparţinea Zor.
Episcop deosebit n-aveau ci Episcopul romdnesc era şi pentru ei. Banul se alegea
dintre români şi el sta în regiunile caracteristic româneşti ale Lugojului şi Caransebeşului. Cărţi româneşti s-au tipărit în Ungaria pentru bănăţeni ; cărţi sîrbeşti nu.
6. ln războiul Imperialilor cu Turcii, de la 1683 (asediul Vienei) la 1699
{pacea de la Carlovăţ), Casa de Austria agită pe sîrbi, sperînd a li putea pdstra
ţara de peste Dunăre. Ne izbutind şi pentru a nu-şi pdrăsi auxiliarii militari, îi
mută în Banat cu privilegiul formal, dind la cîteva sute de mii de coloni.şti
pămînturi în aceste părţi, unde se aşezaseră şi Patriarhul lor, mutat de la Ipec
(Peci) la Carlovăţ, avînd o sumă de episcopi sufraganţi.

http://cimec.ro
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Astfel Sîrbii nu sînt mai neted aborigenii decît Alsacienii, Italienii, Svabii,
tot atunci.
7. Avînd biserică deci şcoală (numai ei, coloniştii), o sum4 de romdni ai.
trecut la naţionalitatea lor şi a trebuit o uriaşă luptă pentru a ne degaja în secolul
trecut de organisaţia bisericească comună.
8. Cind e vorba de a se înlătura dominaţia habsburgică, oarecine poate
invoca privilegiile habsburgice cărora li se datoresc toate contra nafionalit4fii
aborigene? Voevodina Sîrbă - creată după 1848 nu e decît încă un privilegiu
habsburgic.
Notă : sublinierile aparţin lui Nicolae Iorga.
colonisaţi

QUELQUES DOCUMENTS IN:€DITES CONCERNANT LES RELATCONS
DE N. IORGA ET I. I. C. BRATIANlJ PENDANT
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Resume
L'auteur presente trois documents par Nicolae Iorga qui ont ete destine pour
Ion. I. C. Brătianu.
Le premier, date 6 mai 1915, reflete l'indignation de Nicolae Iorga a cause
d'un avion Austro-hongroi qui Violent le teritoire roumain a Turnu Severin a
jete une bombe qui nous a blesse cinq soldats.
II est tres demoralise parce que Ie gouvern a re~u l'explication que L'accident
c'est a cause d'u ne foute, ii a rei;u aussi Ies excuses necessaire, et ii est tres ennui
pour le fait que Take Ionesco etait tranquille et tous, en commencent avec le
general se croise Ies bras dans un calm profond. Ils n'ont rien fait Pour punir
severement Ies coupables de cette crime odieuse.
Les autres deux sont des information historique lequelle Nicolae Iorga Ies
a donne a I. I. C. Brătianu a la demande de celui-ci montrant sois leurs sources.
comme dans le deuxieme, sois relatant dans le dernier exactement et documente
l'encietee et la continuitee aux roumains et Ieurs institutions de Banat.
Les trois documents apportent des preuves en plus que dans la periode de
premier guerre mondiale et pendant la paix qui lui a suivi Ies deux homme
politique ont coJabore pour la realisation de !'ideal d'achevement de !'unite d'etat
de la nation roumaine.
Muzeul

Primită
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MOMENTE ALE PREGATIRII
ARMATE ANTIFASCISTE
ANTIIMPERIALISTE DIN AUGUST 1944

INSURECŢIEI NAŢIONALE
ŞI

I ION ANCU URECBEANU
GHEORGHE I. DEACONU

Eveniment de răscruce în istoria poporului român, insurecţia naţio
din August 1944, atrage încă cu o deosebită vigoare atenţia ceroetă
torilar în direcţia reliefării şi aprofundării multiplelor ei aspecte. Evidenţiind climatul politic în care se realizează acest memorabil eveniment, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU arăta că : „In condiţiile creşterii
rezistenţei împotriva Germaniei, al adîncirii crizei regimului de dictatură
fascistă-hitleristă, partidul comunist în colaborare cu celelalte forţe antihitleriste, a intensificat lupta pentru răsturnarea guvernului antonescian,
întoarcerea armelor împotriva Germaniei şi alăturarea României la coanală

liţia antihitleristă" 1.
Iniţiată în aceste condiţii, organizată temeinic prin pregătirea atentă
a tuturor etapelor sale, condusă efectiv pe tot parcursul de către P.C.R.,
insurecţia a antrenat în iureşul său cele mai sănătoase forţe ale poporului
român, a reliefat în gradul cel mai înalt capacităţile revoluţionare ale
acestuia. Ceea ce atrage în mod deosebit atenţia cercetătorului de azi,
care se ocupă de geneza acestui remarcabil eveniment, este grija deosebită, minuţiozitatea calculată şi operativitatea în acelaşi timp cu care
P.C.R. a operat în condiţii deosebit de complexe, pregătirea pînă la amă
nunte a fiecărui aspect al insurecţiei. O dovadă în plus, pe lingă multe
altele, în acest sens, o constituie modul în care P.C.R. a organizat şi
realizat evadarea fruntaşilor comunişti din lagărul de la Tg. Jiu, UlI1Illă
rindu-se prin aceasta pe de o parte punerea acestor cadre comuniste în
stare de libertate pentru a putea fi folosite în lupta revoluţionară, în
condiţiile cînd rîndurile partidului erau numericeşte restrînse, iar pe
de altă parte, ferirea acestor cadre de eventualitatea suprimării fizioe la
care ar fi putut recurge fie hitleriştii în retragere, cum au mai procedat
în numeroase alte ţări, f.ie unii dintre fasciştii români care vedeau că au
pierdut .partida.
In vederea organizării şi realizării acţiunii de evadare a comuniştilor
internaţi în lagărul de deţinuţi politici din Tg. Jiu, conducerea operativă
a P.C.R., în înţelegere cu cadrele de bază ale partidului din lagăr a
întocmit un plan concret încă din luna iunie 1944 sub conducerea lui
1

Nicolae

TevoluţionaTe şt
şi socialiste din

Ceauşescu

- „PaTtidul Comunist Rom4n - conttnuatoT al luptei
democTattce a popoTUlui Tomân, a tTadiţiiloT mişcăTii muncitoTeşti
Rom4nia". Editura

politică, Bucureşti,
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Emil Bodnăraş 2. Cu realizarea aoestui plan a primit sarcini concrete Ion
Gheorghe Maurer care a antrenat de Ja început în această acţiune pe
Roşianu Mihail, profitindu-se de faptul că acesta din urmă, după foarte
multe peripeţii re~ise, ca om de bază al P.C.R., să fie numit inspector
şco.LaT în Ministerul învăţă.mîntului, .avînd sarcini de control în unele
judeţe din Oltenia şi deci posibilităţi Lan-gi de dep~ în această zonă 3 .
El re~ise să tran&fere pe numele său abonamentul de clasa I pe C.F.R.
(toată ţara) al consilierului ministerial din M.I., Ion Marinaohe, fapt care
îi pe:xmitea nu nru:m.ai să facă deplasări nelimitate în zonă, d.aT îi servea
şi ca o legitimaţie sigură în aceste depI.asări 4• In această situaţie, în iunie
1944, M. Roşianu a fost chemat din partea C.C. al P.C.R. de către Emil
Bodnăraş într-o casă conspirativă din Bucure:;;ti şi pus la curent cu planul
elaborat de coru:iucerea partidului 5. M. Roşianu trebuia să studieze în
mod concret situaţia din zona lagărului, să ia în acest sens legătura cu
deţinuţii din lagăr şi să întocmească un plan detaliat pentru această
acţiune. Acest lucru s-a făcut în prima jumătate a lunii iulie, după care
M. Roşianu a mers din nou la Bucure.şti, ducînd un raport asupra acţiu
nilor întreprinse 6 . S-a stabilit acum .să se organizeze o întîlnire cu
Gh. Gheorghiu-Dej pe un şantier din Tg. Jiu al lagărului, întîlnire care
a avut loc în ziua de 31 iulie 1944 şi ]a care au participat Ion Gh. Maurer
şi Mi..hail Roşianu î. Ou aceasta, planul de evada.re s-a conturat şi mai
precis. S-a stabilit ca evadarea să se facă în grupuri atît de la Tg. Jiu cit
şi de la şantierul din Cărbuneşti al lagărului, wimînd ca după evadare
şi asigurarea securităţii celor evadaţi, ace.ştia, înarmaţi cu acte, să fie
transportaţi spre Capitală pentru a fi încadraţi în acţiunile revoluţionare.
In scopul derutării organelor represive care începuseră să bănuiască
acţiunea, s-au organizat două trasee de retragere a evadaţilor spre Bucureşti şi anume: unul prin judeţele Dolj, Romanaţi, Lunca Dunării, iar
celălalt prin judeţele Gorj, Vîlcea, Argeş, prevăzute cu case con5pirative
din etapă în etapă, cu comunişti sau simpatizanţi ca gazde, călăuze şi
oameni de legătură. De asemenea, au fost atraşi în acţiune o serie de
militari cum au fost oei de la depozitul militar din Tg. Jiu sau cei de
la flotila de aviaţie Craiova unde activa ca subofiţer Manole Bodnăr~
care avea sarcina să procure acte şi echipament de aviaţie pentru unii
dintre evdaţi 8 • Fără a fi puşi la curent cu planul concret de acţiune, au
fost folosiţi în mod atent şi unii .reprezentanţi ai organelor represive cum
a fost şeful serviciului de siguranţă din Rm. Vilcea, Iandola Sergiu de
la care s-au obţinut unele informaţii utile, precum şi sprijin concret în
unele h:nprejuTări 9• Cu sprijinul lui Iandola a putut fi folosită maşina
„proprietate personală" a lui Iliescu Petre pentru desele deplasări în zonă
necesare organizării acţiunii 10. Cu toate măsurile luate, acţiunea era însă
extrem de periculoasă, atît pentru cei care evadau cit şi pentru cei din
afară ca:re .participau în vreun fel la aceast.a. In caz de eşec cu toţii riscau
împuşcarea conform legilor marţiale care acţionau acum. A fost nevoie
Arhiva O.P. a Comitetului ;udeţean P.C.R. ATgeş, dos. nr. 16, R., fila 12.
Vezi în legătură cu numirea lui M. Roşianu ca inspector şcolar memoriile
lui P. Iliescu, pag. 9 bis - 12 în AThiva O.P. a Comit. ;ud. P.C.R. Argeş, dos.
nr. 16 R.
2
J

~Ibidem.

s Ibidem.
e Ibidem, pag. 15.
1 Ibidem.
8 Ibidem, pag. 18.
s Ibidem, pag. 14.
10 Ibidem, pag. 13.
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de forte multă atenţie şi mai ales de mult curaj .şi de un înalt spirit de
sacrificiu din partea tutuTor. De altfel la o întilnire „întîmplătoare"
între comisarul Iandola, Mihail Ro.şianu şi Iliescu Petre la Rm. Vîlcea,
şef ul siguranţei vilcene îi spusese lui Mihail Roşianu să nu se mai
:ferească de el că bănuieşte cu oe se ocupă, dar în aoelaşi timp îi şi
avertizase spunîndu-le : „Vă atrag însă atenţia destul de serios că de
acwn înainte s-au luat noi măsuri care mă depăşesc şi pe mine iar situaţia este cit se poate de grea .şi de periculoasă. Eugen Criste5cu, şeful
serviciuh~i secret şi directorul general al siguranţei statului a trimis
agenţi şi organe speciale pentru informare şi unnărire agenţi nazişti
de care şi noi ne temem" 11• Acesta arăta în continuare că „Eugen Cristescu a adus la cunoştinţa lui Antone5cu şi ambasadorului german Kilinger informaţii complete asupra unor acţiuni politice, privind o eventuală
reorientare a României 12 • Faţă de aceste date s-au luat măsuri d.e o cit
mai puternică conspN-ativitate, dar s-a continuat realizarea planului iniţial, făcîndu-se dese deplasări fie cu trenul la Bucureşti, pentru legături
cu centrul, fie cu maşina lui Iliescu Petre la Craiova, Vîloea, evitîndu-se
drumurile principale de acces şi mergîntlu-se mai ales pe drumuri laterale prin .comunele Lădeşti, Bălceşti, Goruneşti pentru a se stabili gazde
pentru evadaţi 13 .
In legătUJI"ă cu evadarea prop:riu-zi.să se impune să fie precizat c"'ă
aceasta a început la 12 august 1944, cind la Tg. JiCJ. a evadat primul grup
din care făoeau parte Gh. Gheorghiu-Dej, Ion Vidraşcu (Didenco) şi
Ion Guţan 14 • Apoi au evadat două grupuri de la Cărbuneşti în perioada
12-17 august. După 17 august nru s-a mai putut evada deoarece atît
comandantul lagărului cit şi siguranţa şi jandarmeria au luat serioase
măsuri de prindere a evadaţilor, de urnnărire a celor care au operat la
această acţiune .şi în general a antifasciştilor. ln mod deosebit sînt urmă
riţi cei bănuiţi de sentimente comuniste, deoarece încă înainte de evadare într-un ordin al direcţiei generale a siguranţei statului se aTăta că :
„ ... Partidul comunist urmăreşte să înlesnească evadarea unor deţinuţi
politici din lagărul Tg. Jiu", indicindu-\Se întărirea măsurilor de pază şi
făcindu--se menţiunea .că „S-au pregătit case conspirative .şi se înoearcă
prOCUJrarea de acte false de identitate" 1s.
După evadare, comuniştii din primul grup (care era socotit atunci a
fi cel mai important grup) sînt duşi de „Pripas" (omul de .legătură) şi
ascunşi la depozitul militar pe care acesta îl avea în pază deoarece Ion
Gheorghe Mau.rer şi Mihail Roşianu care plecaseră cu o maşină de la
Craiova la Tg. Jiu JlU au putut ajunge la întilnire la ora fixată în ziua
de 12 august din cauza uno.r repetate pene de cauciuc pe drum 16 • „Pe
drum parcă în ciuda grabei noastre la fiecare cîţiva kilometri aveam cite
o pană de cauciuc, .pînă ce n-am mai putut înainta - arăta Mihail
Roşianu, eram într-o situaţie disperată ... La Tg. Jiu, fără îndoială, evadarea avusese loc şi eram aşteptaţi... O întîrziere putea duce la o nenorocire iar noi stăteam pironiţi la ma11ginea şoselei 17 • Din acest motiv s-a
ajuns la Tg. Jiu cu o întirziere de două ore ,şi nu au 1mai găsit pe nimeni
11
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Ibidem.
Ibidem.
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la locul de întîlnire. Au luat însă legătura cu „Pripas", au găsit evadaţii
şi au plecat cu ei spre judeţul VUcea cu o mare întîrliere, fapt care a
dereglat întregul sistem de întllniri pe parcurs. Cînd au ajuns la hotaru.I
judeţului Vilcea trecuse noaptea şi nu se mai putea înainta pe şooea:ua
principală din Horezu spre Bărbăteşti unde era stabilit locul de gă1xhtire
a evadaţilor 18. Datorită acestor împrejurări, în ziua de 13 august s-a făcut
un popas neprevăzut în comuna Milostea în casa lui Ţundrea Constantin 19. De aici, Roşianu Mihail a plecat în misiune de .cericetare şi a găsit
în casa sa de la Mateeşti un alt gIUp de evadaţi care treceau drept aV'iatori deoarece erau îmbrăcaţi în haine militare de aviaţie 20 • Acieştia
făceau parte din primul grup al oelor care evadase de la Cărbune-şti,
după care în zilele Ull1Jllătoare, tot din acest punct a eVadat un grup mai
mare de deţinuţi comunişti care au. fost ascunşi în case conspirative din
Horezu, Mateeşti şi Grădiştea 21.
Intre timp, cei trei care evadaseră de la Tg. Jiu şi care în ziua de
13 august 1944 se aflau în casa lui Ţundrea Constantin din Milostea au
fost luaţi în primire de către Ioniţă Bărbulescu (om de legătură) care îi
conduce o noapte întreagă pe poteci lăturalnice, prin păduri pînă la
cimitirul din Vaideeni unde în dimineaţa zilei de 14 auf$'USt sint preluaţi
de Nache Simiones.cu (alt om de legătură) care trebuia să-i ascundă. în
casa sa 22. Casa acestuia fiind însă mică şi la şosea - deci expusă - s-a
făcut o rectificare a planului iniţial şi cei trei evadaţi au fost duşi în
casa învăţătoarei Maria Ionescu din satul Rîmeşti care nu era prevăzută
iniţial în plan 23. De aici, în noaptea următoare cei trei evadaţi împreună
cu Ion Gh. Maurer, M. Roşianu, Petre Iliescu şi Nache .Simionescu au fost
conduşi la Bărbăteşti unde au fost cazaţi în casa părinţilor lui Iliescu
Petre care prezenta serioase avantaje (era casă mare, situată la 7 km. de
şoseaua principală ~i în plus exist.a o înţelegere tacită între Iliescu Petre
şi şeful siguranţei din Vîlcea Iandola Sergiu, ca în caz de pericol acesta
din urmă să anunţe în timp util la această casă 24. ln timp ce cei trei
evadaţi se aflau la Bărbăteşti, s-a acţionat pentru procurarea actelo:r- de
identitate necesare pentru a porni spre Bucureşti. In acest sens Ion
Gheorghe Maurer a dat un bilet scris cu creionul, lui Nache Simionescu
care, însoţit de învăţătorul Godeanu au mers la Craiova, la Manole
Bodnăraş, subofiţer T.R. la flotila de aviaţie de aici, care avea sarcina
să procure actele. Cei doi au mers dar nu l-au mai găsit pe Manole
Bodnăraş. Soţia acestuia, întîlnită la o popotă din Craiova, le-a comunicat
că Manole şi prietenul lui au fost arestaţi 2s. Situaţia era foarte grea.
Siguranţa şi jandarmeria făceau ample cercetări în zona evadărilor. In
ciuda acestor riscuri, Mihail Roşianu umbla permanent prin jud-eţul
Vîlcea pentru a ţine legătura între evadaţi. El a pierdut însă la un
moment dat legătura cu grupul mare de la Cărbuneşti, care a fost însă
acoperit de comun~ti şi simpatizanţi vilceni ca : Pătraşcu Pavel (fugit
de pe frontul din Răsărit), Stănişor Ion, Globnicu Gheorghe, Ioni ţoiu
Gheorghe, toţi aceştia dind . dovadă de un deosebit curaj şi spirit de
sacrificiu. In funcţie de evenimentele care se precipitau, cei trei eva<laţi
18

Ibidem.
tu Arhiva Comtt. jud. Argeş al P.C.R., dos nr. II
2D Ibidem.
21 Arhiva O.P. a Comit. :Jud Araeş al P.C.R., dos.
22 Arhiva Comit. jud. Argeş al P.C.R., dos. nr. II
23 Ibidem.
24 Arhiva O.P. a Comtt, :Jud. Araeş al P.C.R., dos.
z Ibidem, fila 18.
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de la Tg. Jiu, de acord cu Ion Gheorghe Maurer, au luat hotărlrea de
a porni spre Bucureşti fără acte. Era un mare risc, dar era impus de
evenimente. Au venit mai întîi la Rm. Vil.cea unde au fost ascunşi. in
casa preotului Marina timp de 3-4 ore. Aici a avut loc o intîlnire de
informare cu comun~tii .şi simpatizanţi ca : Himler Iosif, Stănculescu Ilie
(Mişu), Stabler Ştefan, Pop !ana.ş, Izvoranu Alexandru, Nuţu Ion 26 •
La Rm. Viloea, Mihail Roşianu şi preotul Marina au reuşit să
obţină de la Iandola Sergiu o autorizaţie specială, în alb, pentru autoturismul lui Iliescu Petre, necesară deplasării acestuia spre Bucure.şti, şi
în seara zilei de 23 August 1944, în timp ce la Bucureşti era arestat
guvernul antonescian, evadaţii Gh. ,Gheorghiu-Dej, Ion Vidraşcu, însoţiţi
de Ion Gh. Marurer, Iliescu Petre au plecat cu maşina acestuia din
Rm. Vîlcea spre Capitală, şofer fiind Gut Petre 27 • Un episod care a dat
cele mai puternice emoţii celor cinci pasageri din maşină a avut loc chiar
la Rm. Vîloea, la trecerea podului peste Olt, capătul dinspre judeţul Argeş.
Aici maşina a fost oprită şi înconjurată de poliţia militară şi de agenţi
secreţi care făceau paza şi controlau circulaţia. Era întuneric. Şoferul i-a
chemat pe militari în stînga pentru a arăta actele iar Ion Gh. Maurer
stătea 'Pe locul din drepta în faţă cu .un pistol pe genunchi. Maşina era
cu capota trasă şi nu se vedeau cei din interior. Şoferul a prezentat actele
şi autorizaţia specială care erau în regulă. După ce au controlat actele cu
lanterna, unul din militari i le-a înapoiat şi atunci a observat că în
maşină sînt mai multe persoane. Atunci au strigat ca toată lumea să prezinte actele, dar şoferul, cu multă prezenţă de spirit, pusese maşina în
mişcare. Au somat şi au tras focuri de armă după maşină dar aceasta
se îndepărtase şi astfel au scăpat dar şocul emotiv nu i-a părăsit toată
noaptea 28. Din cauză că mergeau cu farurile stinse (camuf1aj) trecerea
peste Dealul Negru a durat o noapte. Dimineaţa s-au apropiat de Piteşti
şi au făcut un popas într-o poiană cu brazi înainte de a intra în oraş
(la Valea Ursului, pe locul unde este acum charnpingul). Aici au fost
informaţi de co.mun~tii de legătură argeşeni asupra evenimentelor şi au
hotărlt să nu se mai oprească la Piteşti la casa conspirativă care fusese
pregătită şi să pornească cît mai repede spre Bucureşti. Au trecut cu bine
.Prin oraş, organele de control fiind derutate de evenimente, apoi pe
dnunul spre Bucureşti - 1a 50-60 km de Capitală - au fost surprinşi
de bombardamentul aviaţiei germane din ziua de 24 august, fiind nevoiţi
să facă mai multe popasuri. Drumul era foarte aglomerat deoarece multă
lume se refugia din Bucureşti din cauza bombardamentului sălbatic al
aviaţiei ger.mane. „Nu exista picior de om sau vehicol să meargă spre
Bucureşti, arfară de noi, arată unul dintre cei din maşină care
înaintam ca nişte fantome, în direcţia în care nimeni nu mergea" 2!1. Tot
aoelaşi arată în continuare : „Pot spune... că în aceste clipe şi păsările
cerului {in afară de cele metalice) fugeau din Bucureşti, numai noi insistam pe cit era posibil ca să fim cu .un ceas mai devreme la locul datoriei" 30. In aceste condiţii au ajuns pină la pădurea Rîioasa de unde au
pornit pe jos spre Bucureşti, runde au ajuns în toiul luptelor ce se dădeau
aici pentru neutralizarea trupelor germane şi au reuşit să ia contact cu
comandamentul forţelor patriotice din Capitală care conducea insurecţia
~Ibidem.

AThtva O.P. a Comit. jud.
Ibidem.
zi Ibidem, fila 23.
:.. Ibidem.
'El
28

ATgeş

al P.C.R„ dos. nr. 16 R., fila 21.

http://cimec.ro

422

I. A. URECHEANU, GJI. I. DEACONU

armată.

1n acest fel s-a consumat unul - poate nu oel mai important dintre momentele de înaltă tensiune morală legate de insurecţia naţională
armată antifascistă şi antiimperialistă din August 1944.
QUELQUES MOMENTS DE LA PREPARATION DE L'INSURECTION
ARMEE NATIONALE ANTI-FASCISTE ET ANTI-IMPERIALISTE
DE 23 AOUT 1944
Resume
Sur la foi des documents et des temoignages inedites cette information presente quelques eclarcissements en ce qui concerne l'organisation des evasion des
communistes et anti-imperialistes qui se trouvent dans les cainps de concentration
en Aoilt 1944.
On met en evidence la maniore dans la quelle ona ete concue cette action
Ies gens qui ont contribuea sa realisation le chemin plein de peripeties fait par
Ies evades en quittant le camp de concentration jusqu a la capitale m~me dans
Ies jours de l'insurection.
Muzeul
Primită
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judeţean Argeş - Piteşti
în redacţie la 25 mai 1978
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FOWSIREA MATERIALULUI COMPLEMENTAR
IN EXPOZIŢIA DE ARHEOWGIE
(MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ)
EUGENIA POPESCU

Problema folosirii materialului complementar în ex:poziţia de arheologie este foarte complexă, iar rezolvarea sa satisfăcătoare nu este uşoară.
Acest lucru e>te cu atît mai dificil cu cit în publicaţiile de specialitate
din ţara noastră nu s-au scris studii despre această problemă, iar atunci
cînd sînt p:rez.entate realizările expoziţionale ale unor muzee, problema
în speţă este tratată tangenţial.
.
Cu toate acestea, în ţara noastră s-au făcut în ultimii ani progrese
însenmate pe această linie, progrese materializate în organizarea a numerose muzee, care prin materialul original bogat dar mai ales prin sistemul
de prezent.are, rivalizează cu multe muzee din străinătate. Amintim doar
citeva din noile instituţii muzeale sau reorganizări de vechi ex:poziţii care
între tiIJ:np se perimaseră şi care după părerea noastră, reprezintă o adevărată acwnulare valorică din toate punctele de vedere : Muzeul de istorie al României, Muzeul „Porţile de Fier", Muzeul militar central, Muzeul
Ploieşti şi cel de la Alba Iulia.
Prerenrtarea de faţă se referă la modul cum am conceput şi îmbinat
folosirea materialului complementar cu cel original pentru ·orlnduirea
comunei primitive, sclavagiste şi perioada prefeudală în muzeul judeţului
Atigeş, colaborarea. cu arhitectul şi graficianul de la 1.1.S. „Decorativa",
pentru a găsi cele mai adecvate şi atractive forme de expunere, în raport
cu conţinutul ştiinţific al tematicii şi spaţiul dait. Lucrarea are la bază,
în mare măsură, experienţa căpătată în decursul anilor, ca urmare a
organizării mai multor expoziţii temporare de arheologie, dar mai ales
a celO'I" două expoziţii de bază a Muzeului Argeş - cea deschisă în anul
1966 şi noua sa reorganizare din anul 1974 - într-un spaţiu nou, cel
actual.
Porni:nd de la faptul incontestabil că muz.eul zilelor noastre este pe
de o parte o instituţie cu caracter ştiinţific, iar pe de alta, un important
factor de instruire şi educare a maselor, mU7.00graful trebuie să dovedească o deosebită pricepere în imbinairea armonioasă a mundi de cercetare ştiinţi.fică cu cea de tematician, pentru a reuşi să O'I"înduiască exponatele în ansambluri expoziţionale, bazate pe o selecţie riguros ştiinţi
fică, care să oglindească momente esenţiale, semnificative ale domeniului
în care lucrează. Investigaţiile ştiinţifice şi alcătuirea. tematicii sînt condiţionate una de alta şi se completează reciproc. Acest faipt se finali7.ează
numai în expoziţie. Pentru atingerea acestui scop, un element precumpănitor în muzeografie este ex:punerea atractivă, diferenţiată şi eohilihttp://cimec.ro
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brată, adecvată spaţiului disponibil, ,întregită de un material complementar bine gîndit şi folosit cu maximum de eficienţă. De felul cum
muzeograful ştie să îmbine într-un tot annonios toate aceste elemente,
depinde reuşita expoziţiei, în care piesele originale trebuie să capete un
plus de valoare, devenind adevărate i,nstrumente de cunoaştere şi educare a publicului vizitator.
Dacă pentru pri.ma etapă a organizării unei e:xipoziţii, cea a selectării materialului tridimensional şi a alcătuirii tematicii se porneşte de
la o cantitate de cunoştinţe acumulate în anii de studiu, cunoştinţe întregite pe parcurs prin munca de cercetare .pe care muzeograful, dar şi alţi
specialişti, o desfăşoaTă zi de zi şi de la o colecţie bine închegată, în cele
mai multe !CaZUri, pentru munca propriru-zisă de organizare a unei expoziţii. fiecare dintre noi trebuie să se dovedească a fi şi un artist, de un
am.unit gen, în a cărei creaţie, prezentarea estetică şi sugestivă a ex.ponatului de muz.eu, să fie subordonată nemijlocit conţinutului ştiinţific al
realităţilor ce urmează a fi prezentate în expoziţie. Pentru aceasta, .problema locului şi rolului materialului co:rnplementar în rnuzeu, ocupă astăzi
un loc tot maă .insernnart în muzeologie, devenind una din problemele oheie
cu care slujitorii acestor lăcaşuri cultural-ştiinţifice, sînt tot mai des
contfruntaţi.

Ca în oricare alt domeniu de activitate, .şi în muzeologie, ritmul
trepidant de dezvoltare social-€COnomică impune găsirea de noi forme
cit :rn.ai adecvate cerinţelor actuale, .bazate pe ultimele cuceriri tehnicoştiinţifice, fără de care nu se poate concepe organizarea unui muzeu
modern, corespunzător scopului propus, al instruirii şi educării maselor
de vizitatori.
In august 1974, s-a redeschis la Piteşti, expoziţia penn.anenrtă a
secţiei de istorie. Ea a fost concepută de către .realizatori, ca o reflectare
a istoriei zonei Argeşului şi a împrejrurimilor sale, a locului şi rolului
acestor meleaguri în cadrul istoriei naţionale, a progreselor realizate din
cele mai vechi timpuri pînă astăzi.
Cercetările întrieprinse în wtimii ani, soldate cu colectarea unui
bogat material arheoJ.ogic şi cu noi .pruncte de vetlere privitoare la istoria
comunităţilor omeneşti, precum şi obţinerea unui nou spaţiu oorespunzător, care a fost amenajat după noile cerinţe ale muzeologiei moderne,
ne-a dat posibilitatea revizu1rii totale a tematicii şi a vechiului mod de
expA.lllere, folosit în precedenta expoziţie.
Materialul complementar folosit este destul de variat, in funcţie de
epoeă, nevoile de acoperire a unor lipsuri materiale, de subliniere a unor
idei şi fenomene caracteristice anumitor perioade. In principal s-a făCUlt
uz de : texte explicative, generale sau de vitrină, hărţi, fotografii, diapozitive, reproduceri, reconstituiri, planuri de săipături arheologice.
Prezentarea paleoliticului, de exemplu, s-a făcut printr-4.m texit
general de caracterizare a epocii şi .printr-o hartă în oare, faţă de hărţile
oficiale publicate, s-au marcat ultimeJe descoperiri iăcute în zona Argeşului în anii din w-mă. P.rin aceasta s-a scos în evidenţă că pe aceste
locuri s-a desfăşurat din plin procesul de antropogeneză. Harta are
avantajul că poate fi oricînd completa.tă cu eventuale descoperiri paleolitice, iar textul poate fi îmbunătăţit şi scMmbat cu uşurinţă fără a fi
ne'\X>ie de a se apela la executant.
In prezentarea neoliticului, bogăţia materialului arheologic a dat
posibilitatea unei ·prezentări monografice a aşezării fortificaite de la Teiu.
Sigur că materialul complementar folosit a trebuit să fie subordonat
http://cimec.ro
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acestui scop. Fiind una dintre puţinele .şi importantele aşezări fortificate
din România, s-a început expunerea printr-un text general, asupra evoluţiei fortificaţiilor neolitice. P.lanul de săpătură a tellului de la Teiu,
profile comparative, ale altor fortificaţii neolitice, reconstituirea pe baza
cercetărilor arheologice a aşezării, creează posibilitatea vizitatorului de
a-şi face o imagine completă asupra evoluţiei sistemului de foT1Jificaţii
neolitice, aşezarea de la Teiu reprezentînd punctul terminus în această
privinţă.

Prin expunerea într-un loc central a obiectelOT de aramă descoperite la Teiu .şi printr-un text scurt, s-a marcat un alt fenomen cu adînci
implicaţii economice în viaţa comunităţilor neoHtice, începutul metalurgiei aramei şi practicarea schimbului în natură cu .populaţiile din bazinul
mediteraneean.
Materialul arheologic a fost expus în următoarea ordine :
- unelte cu folosi.re multiplă ;
- unelte care dovedesc practicarea principalelor ocupaţii : agricultura, creşterea animalelo.r şi vînătoarea ;
- unelte şi .produse ale practicării meşteşugurilor torsului, ţestului
şi mai ales a olărituhri.
Maiterialul astfel ordonat este în&>ţit de etichete.
Tot în aicea.stă sală, ocupînd un loc central şi atrăgind atenţia vizitatorului chiar de la prima vedere, este plasată harta principalelor descoperiri arheologice din Argeş şi împrejurimi, descoperiri ce se regăsesc în
expoziţie. Realizată din punct de vedere tehnic şi artistic într-o manieră
modernă, înzestraită cu un releu, care dă posibilitatea trecerii în revistă
a descoperirtl.lor pe epoci şi apoi în ansamblu, acest material complementar este de mare utilitate pentru toate categoriiJe de vizitatori. Ea
demonstrează densitatea populaţiei şi coilltinuitatea de locui.re în spaţiul
amintit. Alături, în cadrul aceluiaşi panou, este .redată harta R. S. RomâIllÎa, cu marcarea distincă a judeţului Argeş, pentru ca vizitart:orul să-şi
amintească imediat aşezarea geografică exactă a acestui judeţ în cadrul
României.
In sala a doua, problemele au fost axate .pe epoca metalelor.
Epoca bronzului, mai puţin cercetată în Argeş, a ridicat probleme
mai multe în ceea ce priveşte folosi.rea rnateriaJ.ulrui complementar. Texrtul
general de prezentare a epocii este susţinut de o gamă variată de unelte
descoperite pe cuprinsul întregului judeţ. In acelaşi text s-a subliniat
faptul că din punct de vedere etnic şi lingvistic, bronzul european se
caracterizează prin formarea populaţiilor indo-europene, iar în spaţiul
carpato-balcanic, prin de:z;voltarea triburilor trace, din a căror ramură
nordică ,fac parte geto-dacii. N-a fost neglijată nici apariţia primei diviziuni sociale a muncii, intre păstori şi agtricuJ.tori.
Prerentarea descoperirilor arheologice de la Tiţeşti--Bucşeneşti, din
aşemrea aparţinînd grupului cultural Tei, a cărei arie cuprinde şi Argeşul, s-a completat cu o hartă-diapozitiv, care prezintă aria grupului cultural Tei, iar în medalion România, cu aşedrile sau necropolele eponime
ale culturilor epocii bronzului mijlociu din întreaga ţară. Un panougrafic, reproduce cîteva din frumoasele .şi cele mai reprezentative decoruri şi forme ceramice Tei. Sub acesta, un diapozitiv-vedere generală
a acestei aşezări, peste care se găseşte satul actual.
După cum se constată în acest caz, materialul complementar este
mai numeros, aceasta avind printre altele şi scopul de a acoperi o parte
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din neasarul de cunoştinţe ,pe care materialul original mai sărac nu-l
poate oferi. Socotim că prin aceasta vizitwto:ru.l. este ajutat să-şi facă o
imagine de ansamblu asupra perioadei prezentate.
In schimb, prezentarea epocii fierului, perioadă din ca.re muzeul
no.stTu. posedă cea mai numeroasă colecţie arheologică, abundenţa de
material .de toate categoriile, a necesitat un material complementar de
cu ,totn.J:l altă natură, folosindu-se mai ales !otografii de şantier. Textul
general în care s-a subliniat că grupul cultural FerigiJ.e, cu care se inoepe
expunerea, marchează trecerea la cea de .a doua epocă a fierului şi că în
esenţă este un grup predominant getic, este însoţit şi întregit de o hartă
di:apozitivată a ariei de locuire nord-tracice, în care s-au maa-cat în mod
special numeroasele descoperiri arheologice din Argeş şi împrejurimi.
Fotografii infăţiş.în.d diverse etape de cercetare a unui turnul funerar,
·oferă vizitatorului posibilitatea să înţeleagă cum se ridica un astfel de
monument funerar, folosirea sa îndelungată pentru o înmormîntare principală şi pentru mai multe înmo.rrnîntări secundare, cantitatea şi componenţa inventarului funerar, ritul şi ritualul .de înmormîntare. La aceasta
.se adaugă o vedere de proporţii a locului pe care a fost amplasată una
din cele mai de seamă necropole din Argeş, cea de la Tigveni.
Cum, descoperirile aparţinind grupului cultural Ferigile sint toate
de natură funerară şi se datează în secolele VI-IV î.e.n., expunerea în
continuare a istoriei papulaţiei dacice din epoca sa clasică şi pînă în amtl
106 e.n„ s-a bazat, în principal, pe descoperirile din marea aşem:re de
la Cetăţeni. Şi în acest caz, s-a folosit un procedeu întrucitva deosebit.
Lăsind pe plan secundar linele aspecte ale culturii dacice, aspecte întîlnite îm .toate mU7.e€.le, pornind de la principala caracteristică a aşezării
de la Cetăţeni, aceea de depozit de măr.furi desitinate schimbului dintre
comunităţile de la noro şi sud de Carpaţi, dar mai ales intre a~.
Arhipe.leagul Egeean .şi Orientul Apropiat, accentul a căzut asupra acestei
activităţi.

·ln expoziţie s-a folosit pe lingă .materialul arheologic care atestă
acest fapt : amfore greceşti şi locale, monede republicane romane şi
·dacice, ceramică şi podoabe de import, un text-citat din scrierile istoricului antic Polibi:u în care se enumeră produsele vehiculate pe calea
.schimbului intre regiunile mai sus amintite.
Prin grafică şi fotografii s-au mărit inscripţiile grec.eşti de pe mănu
şile de amfore, s-a desenat conturul unei amfore întregi, pentru că cele
.descoperite în săpătură sînt fragmentare. Un alt text mai mic subliniază
faptul că la început schimbul între lumea elenistică şi cea dacică se făcea
pe baza trocului prirnitiv. In sec. I î.e.n. o dată cu pătrunderea monedei
republicane romane şi a baterii de monedă proprie de către daci, schimbul
se face şi ,pe bază de monedă, aşa cum s--a dovedit pe baza cercetărilor
arheologice.
Expunerea unor dovezi de existenţă a wiui atelier de bijutier la
Cetăveni, ca şi a celor două tezaure de podoabe dacice clin argint, descoperite la Rociu şi Bălă.ne.şti, a ,fost folos:irtă ca pretext de a reliefa dezvoltarea meşteşugului prelucrării argintului la geto-daci. In textul eJCPlicativ
.s-a a.ccentuat că în sec. ,I i.e.n. acest xneş~ug .atinge apogeul său, dar,
că la. baza sa stă o .tradiţie mai veche, traco-getică, cu rădăcini adînci
.care pot fi urmărite pînă cel puţin în sec. VI î.e.n. Prin fotografii reproduceri mări.te - a unor obiecte de artă celebre descoperite în România : coiful de argint aurit de la Agighiol, cel de la Coţofeneşti, aplice
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din tezaurul de Craiova, rhytonul de la Poroina, vase şi podoabe de la
SincăTieni etc., ideea subliniată în :ten capătă o dovadă în plus a acestui

adevăr.

Pre7.elltarea istoriei geto-dacilor se înoheie cu un impunător moment
intitulat sugestiv „Daci şi romani", compus din două hărţi mari pe sticlă,
cea a Daciei în secolele V î.e.n.-I e.n . .şi cea a Daciei în timpul stăpî
nirii romane. Momentul ocupă un loc central dominînd sala a treia, ca.re
prezintă pe lingă a.şe7.area de la Cetăţeni, stăpînirea romană în Dacia şi
tot restul mileniului I e.n. Hărţile se suprapun peste o copie de pe o
metopă a Columnei lui Traian. Aceasta şi cele două medalioane basorelief - înfăţişind .pe Decebal şi Traian, plasate imediat sub titlul monumentului, urmăresc să sugereze vizitatorului că la baza formării limbii
şi :poporului român stă simbioza daco-romană, simbioză începută înainte·
de cucerire.
Peste cristalul vitTinei din stînga momentului desoris mai sus,
vitrină în care s-au expus piese de armament roman, s-au scris două
citate:
- Str a b o, VII, 3, 11, în care se subliniază crearea de către
Bureb.ista a unui stat puternic şi întins ;
- D i o Ca s s i u s, LXVII, 6, referitor la Decebal cel priceput în ale
războiului, potrivnic de temut pentru romani.
Pe acelaşi cristal a fost caracterizată .perioada stăpînirii romane,
punîndu-se accent mai ales pe ,procesul romanizării treptate a populaţiei
băştinaşe şi a progreselor vieţii social-economice, in1trarea Daciei în
orbita sistemului sclavagist cl&sic roman.
Intrucît materialul tridimensional expus provine din castrul Jidava,
situat pe limesul .transalutan, limes care străbate judeţul Argeş de la un
cap la celălalt, s-a scris un alt text general, aşezat în dreapta momentului „Daci şi romani". Acesta se referă în ,prima parte, la puternicul
sistem defensiv creat de romani în scopul păstrării provinciei Dacia. In
partea a doua a textului se arată care sînt castrele descoperite pe traseul
arggean al limesului transa.lutan. Sub text, peste un diapozitiv reprezentînd o vedere generală a zonelor consolidate din ruinele castrului, s-a
expus planul acestuia, îmbinare foarte sugestivă pentru vizitator, care îşi
poate Iace o imagine completă asupra arhitecturii şi masivităţii zidurilor
cetăţii, precum şi asUJpra întinderii sale.
Pe un panou seiparat, cu litere mari, aurii, peste un fond deosebit
decît cel folosit pînă acum pentru unele sublinieri, s-a plasat textul despre
formarea limbii şi poporului român. Din textul respectiv se reţin două
idei fundamentale : romanizarea treptată a populaţiei băştinaşe şi păs
trarea activă a acestei romanităţi şi după anul 271, în perioada migraţiilor. Acesta a fost plasat înainte de etalarea dovezilor de cultură materială .provincial-romană.

Tezaurul de denari im·periali romani (4 023 de piese) descoperit la
Sîmbureşti între limesul aluta.n şi transalutan, este însoţit de fotografii
mărite reprezentînd aversul şi reversul cîte unei monede din fiecare
emisiune, în ordine cronologică. Procedeul acesta a fost utilizat din cauză
că monedele fiind prea mici nu se poate citi legenda şi nici vedea bine

capul
-

împăraţilor emitenţi.

Materialele arheologice de la Mătăsaru sînt însoţite de o fotografie
aspect de săpătură - în care se văd clar citeva gropi de provizii şi
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groapa wmi semibordei, iar în text se atrage atenţia asupra infl.uenţei
romane care s-a exercitat asupra populaţiei de daci liberi din afara provinciei Dacia, încă din a doua jumătate a secolului II e.n„ influenţă
vizibilă şi în .alte descoperiri ulterioare ca oele de la Vrăneşti ~i Chilia,
datate în secolele III-IV ,c;;i cele de la Mogoşani din sec. IV e.n.
In textul general de prezentare a aşezării d.e la Bîrlogu s-a subliniat
că locuitorii .săi se ocupau cu agricultura, păstoritul .şi meşteşugurile,
iar în harta imediat unnătoarie, harta formaţiunilor politice româneşti din
secolele X-XII, a fost .marcată şi această a.şezare.
Harta este ultÎ.llllul material complementar care încheie. Ea a fost
realizată din cristal pe care s-au marcat principalele descoperiri arheologice din epoca respectivă şi localizarea primelor formaţiuni prestatale.
Cristalele se suprapun peste un fundal din ciJ'l1ent autocravizat, reprezentînd schematic formele de relief ale României.
Ca un element general valabil pentru tot muzeul, este marcarea,
pe pazia de aluminiu de deasupra vitrinelor, cu litere mari în relief,
denumirea fiecărei perioade şi încadrarea crono'logică a descqperirilor
prezentate.
Etichetele sînt simple, tipărite pe hirtie colorată care se annonizează
cu fundalul vitrinelor. Pentru fiecare staţiune airheologică s-a. aplicat o
etichetă mare centrală şi apoi al.tele mai mici .pe categorii de obiecte şi
rar pentru un singur obiect. Acest sistem prezintă avantajul evitării repetării de fiecare dată a localităţii de un.de provine obiectul şi a datării,
aoestea marcîndu-se numai o singură dată în eticheta generală.
Penitru a se sparge ,monotonia şi stereotipia în prezentare şi pentru
a scoate în evidenţă, acolo unde a fost necesar, unele obiecte de importanţă deosebită, s-au aplicat pe funda'lul vitrinelor aplice îmbrăcate cu
postav colorat. Aşa s-a procedat în cazul uneltelor de la Teiiu, cele din
epoca bronzului, podoabe dacice, monedele etc.
Pentru unele categorii de obiecte foarte mari, care nu încăpeau în
vitrine, s-au folosit podiumuri capitonate cu acelaşi motex cu care s-a
acoperit întreaga suprafaţă a podelei din muzeu.
Nu avem pretenţia de a fi găsit cea mai potrivită proJ>.orţie dintre
materialul original şi cel complementar şi nici forma cea mai .adecvată de
prezentare a sa. Chiar din primele luni de <lupă deschidere.a muzeului,
ne-am dat seama de unele neajunsuri şi lipsuri. Aşa de exemplu, textele,
din lipsă de înţelegere din partea executantului şi a caracte:rului stas .a
unor materiale folosite, au fost scrise cu acelaşi caracter de literă, fără
posibilitatea unor sublinieri necesare. Un alt neajuns al t.extelor este
generat de faptul că fiind scrise pe cristalul vitrinei, destul de aproape de
sursa de lumină, sint greu lizibile din cauza reflexiei. Altele şi nu întotdeauna cele mai puţin im.portante, sînt scri:;e -cu Hit.ere mult prea mici,
făcmd mai ales pe vizitatorul individual să le treacă cu vederea.
In sfîrşit, atît hărţile realizate ·pe cristal, cit şi textele scrise cu liten-e
clin material. plastic Jipilte pe cristal, trebuie mereu controlate ·pentru a
remedia d.eteriorăril.e produse prin deslipirea literelor în tbn!>'ul curăţeniei
sau din ca.uza trepidaţiil<>1r.
Pe rnarginea celor de mai S'llS, se .pot desprinde cîteva ooncluzii
general. valabile cu privire la folosirea materialului complementar în
~xpoziţia de arheologie:
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Materialul .complementar trebuie să se subordonere ideilor temaal acestora şi nu inrvers.
- Ca şi în cazul alcătuirii tematicii, pentru materialul complementar este necesară o cercetare şi selectare prea.labilă, riguros ştiinţi
fică a materialului ce se va folosi.
- Armonizarea şi adaptarea materialului complementar la spaţiul
de organizare a expoziţiei, mobilieruJ de muzeu şi sistemul de iluminat
folosit. Aici intervine în .mare măsură colaborarea muzeografului tematician cu avhitectul şi graficianul. De felul cwn aceşti factori reuşesc să
se pună de acord depinde, mai ales, ţinuta artistică a e~poziţiei.
- Stabilirea unei proporţii mtre materialul original şi cel ooiniPlementar, de aşa manieră, încît balanţa să încline întotdeauna în favoarea
materialului tridi.mension:aJ original.
- Păstrarea constantă a acestei proporţii în întreaga expoziţie.
-

tice

şi conţinutului ştiinţific
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PRINCIPDLE DE ORGANIZARE A EXPOZIŢIE) DE BAZA
A SECŢIEI DE ISTORIE
DE LA MUZEUL JUDEŢEAN ARGFŞ
SPIRIDON CRISTOCEA

La 21 august 1974 s-a redeschis expoziţia de bază a Sieeţiei de istorie
de la Muzeul judeţean Argeş-Piteşti. Redeschiderea expoziţiei de bază, cu
două zile înainte de irnplinirea a 30 de ani de la insurecţia naţională
armată antifascistă şi antiimperialistă de Ia 23 August 1944, a fost un
omagiu pe care muzeografia argeşeană l-a adus acestui mre eveniment din
istoria patriei noastre. Totcxlată, această redeschidere cinstea un alt mare
evenim.ent ca.re urma să aibă loc peste cîteva luni, Con~ul al Xi-lea
al Partidului Comunist Român.
lnainte de a vorbi de principii.le care au stat la baza organizării
expoziţiei de bază, se cuvine să ne oprim cîteva momente asupra împrejurărilor care au făcut posibilă această re.deschidere. Pînă în aiprilie 1970
Muzeul judeţean Argeş ocupa pe bulevarodul Republicii, nr. 66, o clădire
cu un singur nivel şi un demisol. La demisol, 5 camere şi un coridor
serveau, în condiţii necorespunzătoare, de laboratoare (foto, restaurare
istorie şi naturale), de depozite (istorie şi naturale), de magazii, de birouri
pentru muz.eo.grafi şi pentru .personalul administrativ, şi de bibliotecă.
In cele 6 camere de la nivelul clădirii se afla expoziţia d-e bază a secţiei
de istorie care mergea numai pînă la formarea statului feUidal Ţara Românească, inclusiv. La începutul anului 1970, clădirea Con.siliului Popular
judeţean Argeş, rămînînd liberă prin mutarea Consiliuli...i într-o clădire
nou construită, a fost dată Muzeului judeţean Argeş. Clădirea, aflată in
centruJ.. oraşului Piteşti (str. Horia, Claşca şi Crişan nr. 44), a fost construită în 1898-1899 ca sediu pentru Prefectura Argeş. Această clădire,
una din cele mai frumoase din oraş, este compusă din demisol, parter şi
etaj. S-a hotărit ca la ietajul clădirii să se organizeze eXIKJziţia de bază a
secţiei de istorie, la parter să se organizeze eJOpoziţia de bază a secţiei
de ştiinţele naiturii, iar la demisol şi în unele camere de la parter şi etaj
care n-au intrat în expoziţie să funcţioneze laboratoarele, birourile, depozitele, -magaziile, biblioteca etc. Un spaţiu generos se afla acum J.a d.IBpoziţia m.uzeulrui.
I.mediat după mutare a început o muncă intensă de elaborare a
tematicii expoziţiei de bază a secţiei de istorie 1• Deoarece era pentru
1. Tematica a fost elaborată de colectivul secţiei de istorie de la Muzeul

judeţean

Argeş format din Eugenia Popescu istorie veche şi prefeudalism•.
Spiridon Cristocea - istorie medie Teodor Mavrodin, Gheorghe Deaconu şi Nicolina Cornan - istorie modernă şi c~ntemporană.
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prima dată cind se origaniza o expoziţie de bază a istoriei judeţului Argeş
din oele mai veohi timpuri şi ipînă .astăzi, deoarece nu exista publicată o
istorie a judeţului Arigeş, colectivul de redactare a 1ematidi a trebuit să
consulte numeroase lucrări de specialitate, să cerceteze în arhive, biblioteci, muz.ee, monumente istorice şi în alte instituţii pentru a depista,
selecta şi aduna cele mai semnificative materiale care să ilustreze principalele momente ale istoriei judeţului Argeş. In munca de cercetare, de
elaborare a tematicii, de organizare a expoziţiei, membrii secţiei de istorie n-au acţionat în mod haotic, întîmplător, ci s-au condus după nişte
principii bine stabilite de la înooput, ori care s-au definit pe parcursul
acestei munci. Deşi în elaborarea tematicii ne-am condus după anumite
principii, iar în realizarea expoziţională a tematicii după alte principii,
dat fiind faptul că ele se întrepătrund, noi le prezentăm în conexiunea
lOT, fără a le delimita.
Incă de la început s-a stabilit că tem.atica şi expoziţia trebuie să
cuprindă istoria judeţului Argeş din cele mai vechi timpuri şi pină astăzi.
Faptul că în Argeş s-au descoperit unelte ale culturii de prund şi importante aşezări din neolitic, bronz, fier, faptul că pe teritoriul Argeşului
trece limes transalutanus şi că aici au fost primele două caipitale ale
Ţării Româneşti, faptul că aici au avut loc unele din luptele pentru
păstrarea independenţei Ţării Româneşti şi că domni ca Neagoe Basarab,
Radu de la Afumaţi, Mihai ViteazU!l, Matei Basarab, Constantin Şerban
Basarab, Constantin Brincoveanu şi-au avut aici ~inţe domneşti temporare, faptul că la marile evenimente ale .istoriei moderne şi contemporane (1821, 1848, 1859, 1877, 1916-1918, 1944) argeşenii şi-au adus o
contribuţie de seamă, faptul că în Argeş comuniştii, infruntind teroarea,
au luptat pentru răsturnarea orînduirii capitaliste, faptul că în perioada
revoluţiei socialiste în Argeş s-au construit importante obiective eoonomioo-sociale şi culturale, au impus prezentarea .istoriei judeţului Argeş
din cele mai vechi timpuri şi rpînă astăzi.
Dacă am fi prezentat numai istoria judeţului Argeş expoziţia ar fi
pierdut din forţa sa instructiv-educativă, vizitatorii n-ar fi înţeles anumite fenomene istorioe. De aceea, am prezientat istoria judeţului Argeş î:n
contextul istoriei naţionale aşa cum s-a desfăşurat în realitate. Momentele importante ale .istoriei românilor sînt prezente şi în expoziţia noastră!·
Astfel, sî.nt expuse hărţi (Dacia în timpul lui Burebista şi Decebal, D<M:ia
în timpul stăpînirii romane şi Dobrogea romană, FOTmaţiunile politice
româneşti sec. IX-XI, Formaţiunile politice româneşti sec. XII-XIII,
Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn, Ţările române
unite sub Mihai Viteazul, Revoluţia Ide Ja 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Principatele unite în 1859, România după 1918, Desfăşurarea
operaţiunilor militare în timpul insurecţiei naţionale armate antifasciste
şi antiimperialiste etc.), documente, fotografiile unor personalităţi sau ale
La îmbogăţirea tematicii şi-au adus contribuţia : conf. univ. Ion Ardeleanu,
director adj. la Muzeului de istorie a partidului comunist, a mişcării revoluţionare
şi democratice din România, lector univ. Iulian Antonescu, director adj. în Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, prof. Iulian Rizea, inspector la Comitetul
judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă Argeş, şi prof. Stelian Popescu,
Aurelian Teodorescu, Silvia Furo şi Herbert Rabinovici de la Muzeul de istorie a
partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, cărora
le mulţumim şi pe această cale.
Ne face o deosebită plăcere şi mulţumim şi cu această ocazie arhitectului
Radu Nisipescu şi graficianului Constantin Şorcaru, ambii de la I. S. Decorativa,
care prin munca şi interesul depus la reuşita acestei expoziţii şi-au depăşit cu
mult sarcinile de servici.
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La 21 august 1974 s-a redeschis expoziţia de bază a secţiei de istorie
de la Muzeul judeţean Argeş-Piteşti. Redeschiderea expoziţiei de bază, cu
două zile înainte de împlinirea a 30 de ani de la insurecţia naţională
armată antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944, a fost un
omagiu pe care muzeografia argeşeană l-a adus acestui mre eveniment din
istoria patriei noastre. Totodată, această redeschidere cinstea un alt mare
eveniment care urma să aibă loc peste cîteva luni, Congresul al XI-lea
al Partidului Comunist Român.
Inainrte de a vorbi de principiiJe care au stat la baza organizării
expoziţiei de bază, se cuvine să ne oprim cîteva momente asupra împrejurărilor care au făcut Posibilă această redeschidere. Pînă în aiprilie 1970
Muzeul judeţean Argeş ocupa pe bulevardul Republicii, nr. 66, o clădire
cu un singur nivel şi un demisol. La demisol, 5 camere şi un coridor
serveau, în condiţii necorespunzătoare, de laboratoare (foto, restaurare
istorie şi naturale), de depozite (istorie şi naturale), de magazii, de birouri
pentru muzeografi şi pentru .personalul administrativ, şi de bibliotecă.
In cele 6 camere de la nivelul clădirii se ai.la expoziţia de bază a secţiei
de istorie care mergea numai .pînă la formarea statului feudal Ţara Românească, inclusiv. La începutul anului 1970, clădirea Consiliului Popular
judeţean Argeş, rămînînd liberă prin mutarea Consiliului într-o clădire
nou construită, a fost dată Muzeului judeţean Argeş. Clădirea, aflată în
centruJ oraşului Piteşti (str. Horia, Claşca şi Crişan nr. 44), a fost construită în 1898-1899 ca sediu pentru Prefectura Argeş. Această clădire,
una din cele mai frumoase din oraş, este compusă din demisol, parter şi
etaj. S-a hotărit ca la etajul clădirii să se organizeze expoziţia de bază a
secţiei de istorie, la parter să se organizeze eXipoziţia de bază a secţiei
de ştiinţele naiturii, iar la demisol şi în unele camere de la parter şi etaj
care n-au intrat în expoziţie să funcţioneze laboratoarele, birourile, depozitele, magaziile, biblioteca etc. Un spaţiu generos se afla acum Ja dispoziţia muzeulw.
Imediat după mutare a început o muncă intensă de elaborare a
tematicii expoziţiei de bază a secţiei de istorie 1• Deoarece era pentru
1. Tematica a fost elaborată de colectivul secţiei de istorie de la Muzeul

judeţean

Argeş format din Eugenia Popescu istorie veche şi prefeudalism,.
Spiridon Cristocea - istorie medie, Teodor Mavrodin, Gheorghe Deaconu şi Nicolina Coman - istorie modernă şi contemporană.
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prima dată cind se origaniza. o expoziţie de bază a istoriei judeţului Argeş
din oele mai vechi timpuri şi pînă astăzi, deoarece nu exista publicată o
istorie a judeţului Argeş, colectivul de redactare a iernaticii a trebuit să
oonsulte numeroase lucrări de specialitate, să cerceteze în aJI"hive, biblioteci, muzee, monumente istorice şi în alte instituţii pentru a depista,
selecta şi aduna cele mai semnificative materia.le care să ilustreze principalele momente ale istoriei judeţului Argeş. In munca de cercetare, de
elaborare a tematicii, de organizare a expoziţiei, membrii secţiei de istorie n-au acţionat în mod haotic, întîrn.plător, ci s-au condus după nişte
principii bine stabilite de la început, ori care s-au definit pe parcursul
acestei munci. Deşi în elaborarea tematicii ne-am condus după anumite
principii, iar în realizarea expoziţională a tematicii după alte principii,
dat fiind faptul că ele se întrepătrund, noi le prezentăm în conexiunea
lOT, fără a le delimita.
Incă de la început s-a stabilit că tematica şi expoziţia trebuie să
cuprindă istoria judeţului Aiigeş din cele mai vechi timpuri şi pină astăzi.
Faptul că în Argeş s-au descoperit unelte ale culturii de prund şi importante aşezări din neolitic, bronz, fier, faptul că pe teritoriul Argeşului
trece limes transalutanus şi că aici au fost primele două caipitale ale
Ţării Româneşti, faptul că aici au avut loc unele din luptele pentru
păstrarea independenţei Ţării Româneşti şi că domni ca Neagoe Basarab,
Radu de la Afumaţi, Mihai ViteazUJl., Matei Basarab, Constantin Şerban
Basarab, Constantin Brîncoveanu şi-au av:ut aici reşedinţe domneşti temporare, faptul că la marile evenimente ale istoriei moderne şi contemporane (1821, 1848, 1859, 1877, 1916-1918, 1944) argeşenii şi-au adus o
contribuţie de seamă, faptul că în Argeş comuniştii, infruntînd teroarea,
au luptat pentru răsturnarea orinduirii capitaliste, faptul că în perioada
revoluţiei socialiste în ~geş s-au construit importante obiective economico-sociale şi culturale, au impus prezentarea Jstoriei judeţului Argeş
din cele mai vechi timpuri şi rpînă astăzi.
Dacă am fi prezentat numai istoria judeţului Argeş expoziţia ar fi
pierdut din forţa sa instructiv-educativă, vizitatorii n-ar fi înţeles anumite fenomene istorioe. De aceea, am prezentat istoria judeţului Argeş î:n
con-textul istm-iei naţionale aşa cum s-a desfăşurat în realitate. Momentele importante ale istoriei românilor sînt prezente şi în expoziţia noastră/·
Astfel, si.nt expuse hărţi (Dacia în timpul lui Burebista şi Decebal, Dacia
în timpul stăpînirii romane şi Dobrogea romană, Formaţiunile politioe
româneşti sec. IX-XI, Formaţiunile politice româneşti sec. XII-XIII,
Ţara Române.ască în timpul domniei lui Mircea cel Bătrîn, Ţările române
unite sub Mihai Viteazul, Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Principatele unite în 1859, România după 1918, Desfăşurarea
operaţiunilor militare în timpul insurecţiei naţionale armate antifasciste
şi antiimperia'1iste etc.), documente, fotografiile unor personalităţi sau ale
La îmbogăţirea tematicii şi-au adus contribuţia : conf. univ. Ion Ardeleanu,
director adj. la Muzeului de istorie a partidului comunist, a mişcării revoluţionare
şi democratice din România, lector univ. Iulian Antonescu, director adj. in Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, prof. Iulian Rizea, inspector la Comitetul
judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă Argeş, şi prof. Stelian Popescu,
Aurelian Teodorescu, Silvia Furo şi Herbert Rabinovici de la Muzeul de istorie a
partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, cărora
le mulţumim şi pe această cale.
Ne face o deosebită plăcere şi mulţumim şi cu această ocazie arhitectului
Radu Nisipescu şi graficianului Constantin Şorcaru, ambii de la I. S. Decorativa,
care prin munca şi interesul depus la reuşita acestei expoziţii şi-au depăşit cu
mult sarcinile de servici.
http://cimec.ro

PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A EXPOZIŢIEI DE BAZA
A SECŢIEI DE ISTORIE
DE LA MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ
SPIRIDON CRISTOCEA

La 21 august 1974 s-a redeschis expoziţia de bază a secţiei de istorie
de la Muzeul judeţean Argeş-Piteşti. Redeschiderea expoziţiei de bază, cu
două zile înainte de împlinirea a 30 de ani de la insurecţia naţională
armată antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944, a fost un
omagiu pe care muzeografi.a argeşeană l-a adus acestui mre eveniment din
istoria patriei noastre. Totodată, această redeschidere cinst~ un alt mare
eveniment care urma să aibă loc peste dteva luni, Congresul al XI-lea
al Partidului Comunist Român.
Inai.nrte de a vorbi de principiiJe care au stat la baza organizării
expoziţiei de bază, se cuvine să ne oprim cîteva momente asupra împrejurărilor care au făcut posibilă această redeschidere. Pînă în aiprilie 1970
Muzeul judeţean Argeş ocupa pe bulevardul Republicii, nr. 66, o clădire
cu un singur nivel şi un demisol. La demisol, 5 camere şi un coridor
serveau, în condiţii necorespunzătoare, de laboratoare (foto, restaurare
istorie şi naturale), de depozite (istorie şi naturale), de magazii, de birouri
pentru mU7.e<>.grafi şi pentru .personalul administrativ, şi de bibliotecă.
In cele 6 camere de la nivelul clădirii se afla expoziţia de bază a secţiei
de istorie care mergea numai .pînă la formarea statului feudal Ţara Române~ă, inclusiv. La începutul anului 1970, clădirea Consiliului Popular
judeţean Argeş, rămînînd liberă prin mutarea Consiliului într-<> clădire
nou construită, a fost dată Muzeului judeţean Argeş. Clădirea, aflată în
centruJ. oraşului Piteşti (str. Horia, Claşca şi Crişan nr. 44), a fost construită în 1898-1899 ca sediu pentru Prefectura Argeş. Această clădire,
una din cele mai frumoase din oraş, este compusă din demisol, parter şi
etaj. S-a hotărlt ca la etajul clădirii să se organizeze expoziţia de bază a
secţiei de istorie, la parter să se organizeze eXipoziţia de bază a secţiei
de ştiinyele naturii, iar la demisol şi în rmele camere de la parter şi etaj
care n-au intrat în expaziţie să funcţionere laboratoarele, birourile, depozitele, magaziile, biblioteca etc. Un spaţiu generos se afla acum Ja dispoziţia muzeului.
Imediat după mutare a început o mtmcă intensă de elaborare a
tematicii expoziţiei de bază a secţiei de istorie 1. Deoarece era pentru
1. Tematica a fost elaborată de colectivul secţiei de istorie de la Muzeul
Argeş format din Eugenia Popescu istorie veche şi prefeudalism,
Spiridon Cristocea - istorie medie, Teodor Mavrodin, Gheorghe Deaconu şi Nicolina Coman - istorie modernă şi contemporană.
judeţean
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prima dată cind se 011ganiza o expoziţie de bază a istoriei judeţului Argeş
din oele mai vechi timpuri şi ;pînă astăzi, deoarece nu exista publicată o
istorie a judeţului Argeş, colectivul de redactare a 1:ematicii a trebuit să
consulte numeroase lucrări de specialitate, să cerceteze în arhive, biblioteci, muzee, monumente istorice şi în alte instituţii pentru a depista,
selecta şi aduna cele mai semnificative materia.le care să ilustreze principale.le momente ale istoriei judeţului Argeş. In munca de cercetare, de
elaborare a tematicii, de organizare a expoziţiei, membrii secţiei de istorie n-au acţionat în mod haotic, întîrn.plător, ci s-au condus după nişte
principii bine stabilite de la început, ori care s-au definit pe parcursul
acestei munci. Deşi în elaborarea tematicii ne-am condus după anumite
principii, iar în realizarea expoziţională a tematicii după alte principii,
dat fiind !aptul că ele se întrepătrund, noi le prezentăm în conexiunea
lor, fără a le delimita.
Incă de la început s-a stabilit că tematica şi expoziţia trebuie să
cuprindă istoria judeţului Argeş din cele mai vechi timpuri şi pină astăzi.
Faptul că în Argeş s-au descoperit unelte ale culturii de prund şi importante aşezări din neolitic, bronz, fier, faptul că pe teritoriul Argeşului
trece limes transalutanus şi că aici au fost primele două capitale ale
Ţării Româneşti, faptul că aici au avut loc unele din luptele pentru
păstrarea independenţei Ţării Româneşti şi că domni ca Neagoe Basarab,
Radu de la Afumaţi, Mihai Viteazllll, Matei Basarab, Constantin Şerban
Basarab, Constantin Brincoveanu şi-au avut aici :reşedinţe domneşti temporare, faptul că la marile evenimente ale istoriei moderne şi contemporane (1821, 1848, 1859, 1877, 1916-1918, 1944) argeşenii şi-a:u adus o
contribuţie de seamă, faptul că în Argeş comuniştii, infruntînd teroarea,
au luptat pentru răsturnarea orînduirii capitaliste, faptul că în perioada
revoluţiei socialiste în Argeş s-au construit importante obiective economico-sociale şi culturale, au impus prezentarea. ,istoriei judeţului Argeş
din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi.
Dacă am fi prezentat numai istoria judeţului Argeş expoziţia ar fi
pierdut din forţa sa instructiv-educativă, vizitatorii n-ar fi înţeles anumite fenomene istorioe. De aceea, am prezentat istoria judeţului Argeş i:n
contextul istoriei naţionale aşa cum s-a desfăşurat în realitate. Momentele importante ale istoriei românilor sînt prezente şi în expoziţia noastră/·
Astfel, sint expuse hărţi (Dacia în timpul lui Burebi.sta şi Decebal, Dacia
în timpul stăpînirii romane şi Dobrogea romană, Formaţiunile politioe
român~ti sec. IX-XI, Formaţiunile politice româneşti sec. XII-XIII,
Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrin, Ţările române
unite sub Mihai Viteazul, Revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Princi:patele unite în 1859, România după 1918, Desfăşurarea
operaţiunilor militare în timpul insurecţiei naţionale armate antifasciste
şi antiimperialiste etc.), documente, fotografiile unor personalităţi sau ale
La îmbogăţirea tematicii şi-au adus contribuţia : conf. univ. Ion Ardeleanu,
director adj. la Muzeului de istorie a partidului comunist, a mişcării revoluţionare
şi democratice din România, lector univ. Iulian Antonescu, director adj. în Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, prof. Iulian Rizea, inspector la Comitetul
judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă Argeş, şi prof. Stelian Popescu,
Aurelian Teodorescu, Silvia Furo şi Herbert Rabinovici de la Muzeul de istorie a
partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România, cărora
le mulţumim şi pe această cale.
Ne face o deosebită plăcere şi mulţumim şi cu această ocazie arhitectului
Radu Nisipescu şi graficianului Constantin Şorcaru, ambii de la I. S. Decorativa,
care prin munca şi interesul depus la reuşita acestei expoziţii şi-au depăşit cu
mult sarcinile de servici.
http://cimec.ro
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unor evenimente din istoria ţării ek. Prezentarea istoriei judeţului Argeş
în contextul istoriei naţionale permite ca unele lecţii de istorie să se
desfăşoare în muzeu şi nu în clasă.
La baza tratării evenimentelor istorice în muzeu au stat tezele
materialismului istori'C, conrepţia despre istorie şi societate a P.C.R. :
,,Valoarea unei istorii cu adevărat ştiinţilfice - arată tovarăşul NICOLAE
CEAUŞESCU constă ·în înifăţişarea obiectivă a faptelor, în intel;pretarea 11.or justă, constituind astfel o oglindă a conştiinţei de sine a
poporului, a claselor, înmănunchind experienţa de viaţă şi de luptă a
maselor şi a conducătorilor" 2•
O deosebită importanţă s-a acordat problemei continuităţii dacoromanilor şi procesului de formare a limbii şi a poporului român, legătu
rilor economice, politice şi culturale de-a lungul veacurilor dintre ţări!l.e
române, luptei pentru apărarea independenţei naţionale 9i integrităţii
teritoriale, Juptei pentru unitatea naţională, luptei comuniştilor împotriva
exploatării capitaliste.
In alcătuirea tematicii membrii secţiei de istorie au adoptat, ca
prindpiu, imbinarea criteriului cronologic cu cel pe proh>leme. In cadr.ul
succesiunii cronologice a istoriei (orînduiri, secole, perioade etc.) s-a
prezentat situaţia economică, socială, politică şi culturală, .insistindu-se
asupra momentelor cinel Argeşul a jucat un rol de seamă în istoria ţării.
Ela:borînd tematica, muzeografii au avut în vedere (şi au reuşit
acest lucru) că expriziţia se adresează atît speciali.ştHor, dar şi marelui
public, căl'uia trebuie să-i creezi posibilitatea de a cunoaşte trecutul, şi,
în acelaşi timp, să-i deschizi porţi.le spre o educaţie conformă spirituliui
societăţii noastre.
Expoziţia oferă specialiştilor material documentar
pentru cercetarea diferitelor probleme ale istoriei, iar pentru vizitatori
ea este un mijloc eficient de instrucţie şi educaţie.
Deoarece clădirea n-a fost construită pentru a adăposti un muzeu,
s-a înJCercat să se amenajeze, atît cît a permis rezistenţa ei, spaţiul necesar
unei expoziţii. 11.-in demolarea unor pereţi despărţitori, a unor coridoare,
s-au mărit în lungime iunele săli, s-au mărit uşiJe existente, iar pentru
asigurarea circuitului s-au trasat uşi noi. In urma acestor modificări s-a
creat un spaţiu expoziţional corespunzător.
In alegerea mobilierului pentru e~punere s-a ţinut cont de arhitectura clădirii. Cele 12 săli care adăposte5c expoziţia au foarte ll"llulte
ferestre (27), şi s-ar fi pierdut mult spaţiu de expunere. De aceea, s-au
placat pereţii cu panouri de lemn şi pe ele s-au montat, continuu, vitrinele. Aceste panouri, care servesc şi de fillldal vitrinelor, astupă numai
ferestrele nu tot peretele pe înălţimea sa, în acest fel evitîndu-se a se
realiza un maici de .expunere „casă în casă". Vitrinele sînt de două feluri :
unele pentnl obiecte mari (înalte de 1,50 m, late de 0,80 m, şi adlnci de
0,50 m), şi altele pentru grafică şi obiecte mici (înalte de 1,50 m, late
de 0,80 m şi adînci de 0,20 m).
Deoarece sălile nu &mt prea late, s-a evitat pe oit s-a putut montarea unor vitrine de centru care ar fi micşorat şi mai mult spaţiul. Am
preferat să nu expunem tot materialul, să avem probleme în selectarea
acestuia, decît să montăm vitrine de centru care ar fi dus la micşorarea
spaţiului pentru vizitatori. Din ce1e 12 săli, doar în .două s-au montat
vitrine de centru, iar în alte 3 s-au montat podiumuri care nu micşo2. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul
voi. I, Editura politică, 1968, p. 338.
http://cimec.ro
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:rează sălile. In vitrinele de centru am expus obiecte pe care nu ile puteam
expune în vitrinele de perete.
Alegî.nd aoest mobilier de expunere, am renunţat total la .lJumina
naturală, oare, după cwn se ştie, dăunează stării de conservare a obiectelor mai mult decît cea artificială. Toate vitrinele au în partea de sus
lumină proprie (casete cu tuburi fluorescente), iar unele obiecte mai
importante sint iluminate prin spoturi. Tot prin spoturi sînt iluminate
şi momentele. Se poate doza intensitatea luminii în fiecare ivitrină în
funcţie de natura şi importanţa obiectelor expuse. Faptul că lumina se
aprinde pe .grupuri de săli prin comandă de la distanţă de către supraveghetor prezintă ,un dublu avantaj : se face economie de energie electrică şi se păstrează starea de conservare a obiectelor.
O problemă căreia i s-a acoroat o mare importanţă şi care a comportat numeroase discuţii a fost repartizarea spaţiului expoziţional.
Deoarece pentru istw-ia veche şi feudală aveam multe obiecte tridimensionale, şi din dorinţa de a se evita monotonia, s-a înoevcat să se afecteze
acestor orînduiri două treimi din spaţiul expoziţional. Rămînea însă
pentru ma.rile probleme ale istoriei moderne şi contemporane puţin
spaţiu. De aceea, ţinînd cont de rolul pe care trebuie să-l aibă muzeul
în educarea patriotică a vizitatorilor, s-a hotărlt ca jumătate din spaţiu.I
expoziţional să fie destinat istoriei vechi şi medii, iar cealaltă jumătate
să fie destinată istoriei moderne şi contemporane. Pentru a se evita
monotoni.a în partea rezervată istoriei moderne şi contemporane s-au
depistat şi e~us obiecte tridimensionale, recurgîndu-se şi la alte mijloace.
Acum, după deschiderea expoziţiei, considerăm ,că spaţiul a fost bine
repartizat.
O altă problemă majoră pe care muzeografii, arhitectul şi graficianul de la I. S. Decorativa s-au străduit să o rezolve a fost înlăturarea
uniformităţii în expunerea muzeistică. Expoziţia trebuia să aibă .personalitatea sa, să se deosebească de celelalte expoziţii din ţară, să fie atractivă, să captiveze pe vizitatori, şi să nu obosească prin monotonia ei.
Mijloacele pe care le-am folosit în atingerea acestui scop au fost multiple.
Expunem în continuare cîteva din mijloacele folosite, fără a avea pretenţia că le-am epuizat.
Pe lingă faptul că s-au expus cit mai multe obiecte tridimensionale
originale, s-a căutat ca Ja o temă să .fie expuse obiecte cit mai diverse.
Astfel, la tema: Relaţiile comerciale ale judeţului Argeş în sec. XVIIXVIII, am expus, în afară de documente, tezaJUrele monetare descoperite
în judeţul Argeş, tipsiile de la Ştefăneşti importate de la Br~ov, căli
mări şi centuri importante din Occident, lacăte şi chei .importate din
Transilvania, vase şi scărpinători importate din Orient etc.
e:xipunerea acestor obiecte originale s-a ţinut cont şi de importanţa lor. Dacă majoritatea obiectelru- au .fost expuse în vitrine avînd ca
fundal un pa.nou din lemn, obiectele foarte importante, care trebuiau
scoase în evidenţă, au fost expuse în vitrine avînd fundalul îmbrăcat cu
stofă. Unele obiecte valoroase (tezaiurele dacice de argint de la Rociu şi
Bălăneşti, podoabele descoperite în mormîntul lui Vladislav I Vlaicu, o
haină domnească, o tavă din 1706, un tun din 1745, ceasul orru;;ului
Piteşti din 1874 etc.) au fost expuse fiecare în cite o vitrină sau 1pe un
podium. Au fost cazuri cînd în aceeaşi vitrină au fost expuse atît obiecte
foarte importante cit .<;li obiecte mai coimune. Pentru a le scoate însă în
evidenţă, obiectele valoroase {tezaurul de denari imperiali romani de la
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Simbureşti, ceasul lui I. C. Frimu) au fost expuse pe etajere îmbrăcate
în catifea violetă. Lingă unele obiecte valoroase, dar de mici dimensiuni
(denarii de 1a Sirnbureşti, ştampilele de pe mănuşile amforelor greceşti
de la Cetăţeni) am aşezat fotocopii mult mărite. De asemenea, asupra
unor obiecte valoroase au fost concentrate :fascicolele de lumină ale
spoturilor.
Ca în orice muzeu, am folosit mult material auxiliar, deşi am căutat
să existe un echilibru pe ansamblul. expoziţiei între materialul auxiliar
şi original. Folosirea insă a acestui material auxiliar s-a făcut în aşa fel
incit el a spart uniformitatea, a dat culoare expoziţiei. Am să dau cîteva
exemple, şi voi începe cu cel al fotografiilor. Dacă am fi folosit în
întreaga expoziţie numai fotografii alb-negru, aceasta ar fi părut uniformă, ceniuşie. De aceea, pînă Ia 1921, cu citeva excepţii, am folosit
numai fotografii sepia, care crează mai bine atmosfera de epocă, iar după
aceea fotogr.afii alb-negru. ExpWlerea unor fotografii coloo- (N. Bălcescu,
Al I. Cuza), a unor picturi (Tudor Vladimirescu), a unor diapozitive color
(castrul roman de la Jidava, hărţi, şi a unor diapozitive alb-negru (vizitele de J.ucru ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu în judeţul Argeş şi obiectiivele econoonice, sociale, culturale construite în Argeş în anii revoluţiei
socialiste) au contribuit de asemenea la înlăturarea monotoniei.
Expunerea unor hărţi care se deosebesc între ele nu numai prin
dimensiuni, dar şi prin modul de realizare tehnico-artistică, a făcut
expoziţia mai atractivă. Astfel, s-au expus hărţi diapozitiv color (Paleolitioul, mezoliticul şi neoliticul pe teritoriul patriei noastre, aria de
răspîndire nord tracică se<!. VI-IV î.e.n., Ari.a culturii Tei, Localităţile
din Ţara Românească care fac comerţ cu Transilvania prin Braşov la
1554, Răscoala populară 1655, Revoluţia de J..a 1821 oondusă de Tudor
Vladimirescu, Principatele unite în 1859, România după 1918), tempera
(Ţările .române în sec. XVIII şi la începutul .sec. al XIX-Jea), pe p.Lastic
(Prezenţa Argeşului în relaţiile economice ale României), pe sticlă
(Dacia înainte de cucerirea romană, Dacia în timpul stăpînitii :romane şi
Dobrogea romană, Formaţiunile politice româneşti sec. IX-XI, Formaţiuni politice româneşti sec. XII-XIII, Ţara Românească în timpul
domniei lui Mircea cel Bătrîn, Ţările române uni.te sub Mihai Viteazul,
Desfăşurarea operaţiunilor militare în timpul insurecţiei naţionale armate
antifasciste şi antiimperialiste). Hărţile de mari dimensiuni, Principalele
descoperiri arheologice din Argeş şi împrejurimi, Monumente storice şi
de artă feudală din Argeş, Obiective economicO-sociale din Argeş, executate prima din ipsos, a doua din lemn, şi a treia din aluminiu, s.înt nu
numai realizări artistice deosebite, dar .prin dQtarea lor ou releu electric
işi îndeplinesc mai bine rolul în oadrul expoziţiei.
Şi prin feluJ. în care au fost concepute şi rea.lizate textele, s-a
înlăturat monotonia. Textele, scurte şi concise, au fost scrise majoritatea
cu litere albe de plastic de trei dimensiuni, după importanţa lor. Textele
mai importante au fost scrise cu litere de culoare albă, din plastic, pe
cristale avînd în spate panouri îmbrăcate în stofă, sau cu li~ de culoare
aurie (textul privind formarea limlbii şi a poporului român). Prin titluri
de panouri (ŞcoaJ.a domnească din Cîmpu1ung, Tipografia de la Cî.mpulung etc.) am anunţat ceea ce cuprinde .panoul respectiv, iar prin titluri
scrise pe pazie (Legături comerciale sec. XIV-XVI, Situaţia politică
sec. XVII-XVIII etc.) am anunţat o problemă mai mare.
Un mijloc eficient de înlăturare a uniformităţii, de creştere a interesului vizitatorilor, a fos.t expunerea unor facsimile şi mulaje. Facsimilele şi m.1Ulajele unor docwnente (Privilegiul comercial acordat braşohttp://cimec.ro
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venilor în 1368 de Vladislav I Vlaicu, Privilegiul acordat braşovenilor
Bătrîn, Scrisoarea lui Neacşu din Cimpulung etc.),
cărţi (lnvăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, Molitvelnic slavon 1635, Antologhion slavon 1635 etc.), pietre de mormînt
(Nicolae Alexandru, Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi), sigiliul
Cîmpulungului, al J.ui Mircea cel Bă1lrin, al lui Mihai Viteazul etc.),
steaguri (steagul Regimentului 4 A11geş, steagurile unor .:regimente participante la războiul antihitlerist), deşi mai costisitoare, reţin mai mult
atenţia vizitatorilor decît expunerea fotografiilor acestor obiecte. Folosind
facsimilele şi mulajele, trebuie acoroată o mare atenţie executării lor.
Ele trebuie să pară cit mai autentice, vizitatoruJ. să nu sesizeze faptul
că sint copii.
Unul din cele mai importante mijloace, prin care am urmărit înlă
turai-ea uniformităţii, este cel al momentelor. Cele 10 momente din
expoziţia noastră (Daci şi romani, Curtea de Argeş şi Cîmpulung primele capitale ale Ţării Româneşti, Mircea cel Bătr'in, Neagoe Basarab,
Unirea ţărilor române sub Mihai Viteazul, 1821, 1848, 1859, 1877,
23 august 1944), pe care nu le 1prezentărn, întrucît despre ele se poate
vorbi separat, prin folul cum au fost realizate din punct de vedere arhitectural şi grafic, se detaşează de restul expoziţiei, captează atenţia vizitatorilor.
O contribuţie de seamă la reuşita expoziţiei a avut-o strînsa colaborare dintre muzeografi, .pe de o parte, şi arhitect şi grafician, de cealaltă parte. La baza acestei munci comune a stat dorinţa de a găsi cele
mai bune soluţii, de a depăşi greutăţile pe care o asemenea muncă
le ridică.
Considerăm că prin bogăţia, varietatea şi valoarea pieselor muzeistice pe care le conţine, prin sistemul de expunere a acestora, expoziţia de
bază a secţiei de istorie de la MuzeuJ. judeţean Argeş constituie o însemnată realizare a muzeografiei argeşene şi chiaT româneşti.
în 1413 de Mircea cel
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Act al genezei noastre în spaţiul caripato-d.anubiano-pontic, ColUmn.a
în mima imperiului roman, prin vrerea lui Traian, a 'implîntat
ea însăşi, în memoria timpului, mărturii despre Dacia, vatra în care s-a
plămădit, din luptă şi paoe, poporul român.
ln spirala scenelor de adevăr şi istorie de pe Colunmă, desluşim
limbajul portului strămoşesc pe care l-am păstrat ca .pe o comoară, în
luminile şi în negurile veacurilor, îmbogăţindu-l mereu.
Din sufletul acestui spaţiu mioritic, limbajul portului popular
românesc, încrustat în memoria pămîntului străbun, glăsuieşte despre
rădăcinile noastre milenare.
Ca într-un imens hrisov, pămî.ntul ţării a făcut să dăinuiască, în
numele Jocurilor, mărturii ale civilizaţiei create de-a lungul vremii prin
munca neîntreruptă a poporului.
Toponimia reprezintă, astfel, o ,an-hivă vie, în care stă înscris, temeinic şi cuprinzător, limbajul portului popular românesc, relevînd, prin
enunţarea materiilor prime, a materialelor rezultate din prelucrarea
acestora, prin elemente ale industriei casnice textile, prin ocupaţii determinate de port şi, mai ales, prin piesele de bază ale costumului popular
românesc, origini şi influenţe, stabilitate şi continuitate.
împlîntată

ŞI

MATERIILE PRIME
PRELUCRAREA ACESTORA REFLECTATE IN TOPONIMIE
„Muică cînepă, te-adapă
din topilă, de mă-mbracă;
meliţa să-ţi cînte
eu să-ţi împletesc

doru,
fuioru"'.
(Cîntec popular)
Piesele de port popular tradiţional erau realizate din : lină, in,
cînepă, piei de animale materii prime de bază, cărora li se adaugă,
începînd cu secolul aJ XVII-lea, bumbacul.
Ogoare destinate cultivării cînepei şi inului, topile, unde avea loc
procesul de macerare a fibrelor lemnoase din tulpina plantei, au căpătat
şi şi-au păstrat numele, reflectînd preocupări determinate de necesitatea
producerii şi prelucrării acestor importante materii prime. Astfel, pe baza
http://cimec.ro
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apelativului c în e p ă, s-au format :toponime, prin precizarea. locului unde
se cuJ.tiva plant.a :
- vale : Valea Cinepei :
- în Brădiceni - Botoşani ;
- în Slobozia - Ialomiţa;
- în Gropniţa - Iaşi, adăugindu-se, pentru ultimul caz, explicaţia subînţeleasă, de fapt : „S-a numit aşa de la producţiunea cînepei
ce se face pe această întinsă vale" ;
- deal : Dealul Cinepei :
- comună în Brăila ;
- sat în comuna Drănceu - Fălciu ;
- sat în comuna Ivăneşti - Vaslui ;
- deal în Băbiceni - Botoşani.
Pornindu-iSe de la apelativele oolective : c în e p i ş te şi c î n e p ă r ie, care indică extinderea suprafeţei cultivate cu această plantă, s-au
format toponimele :
Cînepiştea

-

-

-

:

deal cultivabil în Stolniceni - Suooava ;
loc izolat în Domneşti ~ Muşcel;

Cînepiştele

:

- loc la Mereni într-o arie geografică

tenţa

Buzău (în care, forma de
restrînsă a mai multor

plural relevă exislocuri cultivate cu

cînepă);

-

Cinepăria

:

- loc şes în Ţigăneşti - Tecuci.
ln procesul prelucrării plantei, to pila - „băltoacă mică şi puţin
adîncă, amenajată alături de albia rîului, în care se a.şază măn~ile de
cînepă uscată ca să putrezească partea lemnoasă" are un rol determinant.
Pentru plasticit.atea comparaţiei, inserez, aici, versurile populare din
zona M~celului dezvăluind des.tructiva acţiune a iubirii neîmpărtăşite
asupra sufletului îndrăgostiţilor:

„Arz-o focu' de iubire,
d-atîta amar de zile,
putredă-i inima-n mine,
ca mînuşile-n topile".
Cuvîntul to p i l

-

-

-

-

este atestat toponimic în :

baltă,

Sberoaia -

Fălciu.

Topilea:
-

-

ă

Topila:
muntişor

.pe malul gîrlei Zeletinul ·în

Poseşti

-

Prahova.

Topilele:

sat în Păşcani - Suceava, „străbătut de pîrîul Varlaam, zis
şi Topilele ;
- cătună în comuna Mlăjet - Buzău.
Şi în acest caz, toponimia consemnată dooumentar mi se pare
extrem de săracă, întrucît, din memorie, pot indica încă două asemenea
locuri numai în Poenăreii Muşcelului : Topila şi Topiliţa.
Numele unei alte plante textile, inul (linum Lusitatissimum) se
regăseşte în toponimele:
-

-

Dealul Inului :
-

„deal pe care se cultiva odată mult in, de unde i-a
numele" în Biirzeşti şi Voroveni - Argeş;
http://cimec.ro
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-

-

La lnuri:
- munoeJ., corn. Sibiciul de Sus - deal, corn. Corbi - Muşoel ;
sat,

Vinţul

de Jos -

Alba ;

lnurile:
-

-

;

Inuri:
-

-

Buzău

sat î.n Topoloveni -

Muşcel, şi

sub

formă diminutivală

:

Inuşorul:

- cătun în Ungureni - Romanaţi.
Bum bacul ---; „plantă textilă cultivată pe teritoriul ţării înoepînd
cu secolul al XVII-Jea a generat toponimele :

-

Colţul Bum.bacului :
mlaştină ,în jud. Constanţa

-

-

;

Cotul Bumbacului :

- suburbie a oraşului Focşani.
Dintr-un onomastic cu sens augmentativ, s-a format numcle topic :

-

Bumbăcioaia

:

- vale în Dichiseni - Ialomiţa.
Unii termeni specifici procesului de prelucrare a plantelor textile
prezintă corespondenţi şi în toponimie.
„Firele scurte şi groase Tămase ca deşeuri in urma trecerii fuiorului
de cînepă sau de in prin dinţii daracu.lui" - c îl ţii (v. sl. kluku) apar in
toponimie, sub for.ma:

-

Cîlţeşti :.
cătun,

-

-

GW"a Sărăţii - Buzău;
loc în Mihăieşti - Muşcel, şi provenind dintr-un onomastic;

Cîlţea:

- semn de hotar in Merişani - Teleorman.
Originar din latină, termenul flo c (filocus), cu sens de ,,smoc mic
de păr, de lină sau de mătase" se bucura de o largă circulaţie în limba
curentă a veacurilor apuse, de vreme ce se întilnea şi :În limbajul
toponi.Jnic al documentelor.
Astfel, Floceştii de pe Sabar sînt consemnaţi într-un document din
1532, prin care Vlad lnecatul voievod întărea unei mănăstiri moşii întinse
in Predeşti, printre martori, aflîndru-se şi paharnicul Radu din Floceşti.
Existenţa unui alt toponim format pe baza aceluiaşi nume : Oraşul
de Floci e confirmată de documentul dat de Vlad Vintilă voievod, în 1534,
mănăstirii Cozia, prin care i se întăreau moşii şi dreptul de pescuit în
mai multe bălţi, la care n-aveau ,voie „să se amestece nici schilerii din
oraşul. de Floci".
Oraşul decade în secolul al XVIII-lea, fiind teatrul unor operaţiuni
militare în cursul războaielor ruso-tui-ce.
Către sf'i:rşitul secolului al XIX-lea, familia toponimelor formate din
apelativul citat era extrem de .productivă :
- Floceşti - sat şi pădure în Jăvreni - Bacău:
---, Cetatea sau Oraşul de Floci - „fost oraş şi cetate în Ialomiţa,
adnotîndu-se, în lucrarea de referinţă, faptul că „era cea mai însemnată
parte a ţării unde se vindea multă lină, .pentru care şi oraşul a luat
111umirea aceasta".
Pe baza unor onomastice, în care se rdescifrează, ignorlndu-se realitatea, numai o nuanţă peiorativă deloc justificată, s-au format toponimele:
http://cimec.ro
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Floca - vîrf de munte în Argeş ;
Flocea - vîrf de munte, Schitul Frumoasa - Bacău ;
Flocosul - movilă în Vlaşca ;
Flocoasa - movilă în Slătioara - Rm. Sărat ;
Flocoşanca moşie în Teleorman.

Termenul ca ier prin care se defineşte „mănunchiul de lină, de
in, ide cînepă sau de borangic, care se pune în furcă spre a fi tors „face
parte din fondul lingvistic prelatin, din limba traco-dacilor, dovedindu-se,
prin permanenţa în limbă a cuvîntului, permanenţa unor preocupări
străvechi.

Ca toponim, cuvîntul e întîlnit in :
- Caier - han în comuna Buda - Rîmnic ;
- Căierul - vale în llfovăţ Mehedinţi.

,
Cuvîntul tort cu accepţia de : „1) fir tors tle cinepă, de in sau de
alte materii textile ; 2) ţesătură, pînză luarată din fire de cînepă sau de
in" (lart. tortus) :reprezintă, posibil, izvorul toponimului :
- Tortoeşti - sat, corn. Drăganu - Vilcea.
Firul .(de bumbac, de in, sau de cînepă) :răsucit subţire, folosit la
cusut etc. - a ţ a designează în toponimul :
- Aţa - un pîrîu afluent al Tarcăului - Neamţ ; şi o ramură de
munţi in Pîngăraţi Neamţ.
In asemănarea cu fonna .g hemu 1 u i - „rotocol alcătuit prin
depănarea unor fire" (de aţă, de lină) trebuie căutată originea toponimelor:

-

Ghemul:
-

loc de izvoare, Faraoani -

-

movilă,

MoviJeni -

Constanţa

;

Iaşi.

UNELTE ŞI INSTALAŢII IN LIMBAJUL TOPONIMIC
AL PORTULUI POPULAR ROMANESC
Confecţionarea pînzelor şi a stofelor destinate portului popular e
de neconceput fără războiul de ţesut, ale cărui elemente componente şi-au
împrumutat numele unor locuri, confiTlnîndu-se, şi sub acest aspect,
vechimea şi .permanenţa unor ocupaţii.
Cuvînt din fondul lexical traco-dacic - a r ·g e a - al cărui sens
gravitează în jurul războiru..lui de ţesut, însemnînd fie „război", fie o
parte a acestuia: „nume dat celor două scînduri care unesc în sens transversal extremităţile războiului şi pe care stau femeile cînd ţes", fie ,,mica
construcţie de scînduri în care se aşază, vara, războiul de ţesut" se
intilne.şte atit în folclor :

„Soacră-mea,
mă

cit

muiere rea,
trimite la argea ... ",

şi

în topice.
Din tezaurul de inţelepciune populară, Io:rdache Golesou dezvăluia
proverbul : „Nici bărbatul in argea, nici muierea la război" pe care îl
explica prin : „fiecare la ceea ce din fire i se cuvine".
Cuvîntul s-a perpetuat în topicele :
- Argeaua - sat, corn. Buciumeni - Tecuci ;
- Argea - deal, pădure şi vale în aceeaşi localitate ;
- Argelele - munte pendinte de corn. Bumbeştii de Jii - Gorj ;
http://cimec.ro
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- Vîrful cu Argelele - colină renumită în Băl.ăneşti - Buzău.
Parte a războiului de ţesut, p ar în g a, (lat. phalanga) apare ca
apelativ, sub fonna regională parînca în toponimul:
- Părincea - comună în Bacău.
Numele „părţii mobiJ.e a ;răZJboiului de ţesut carie susţine spata"
b r î g 1 a - constituie suportul lingvistic al topioelor :
- Brîgleasa - sat, deal şi vale în Adunaţii Teiului - Mehedinţi;
- Brîgleşti - plliru, comuna .Argetoaia - Dolj.
Finisarea ţesăturilor textile se efectua în pive ori în dîrste. Piu a
sau p i va este locuI unde se afla o „instalaţie tehnică în care ţesătura
de lină e bătută cu ciocane de Jemn de fag în oale de stejar, mişcate prin
energia apei în cădere. Supusă acestei acţiuni mecanice, mai întîi în apă
caldă, apoi, în apă rece, stofa se înveleşte, se îndeseşte, devine mai suplă,
dar pierde o treime din lăţime şi o zecime din lungime".
Ca nume topic, cuvintul apare în :
- Coasta Pivelor - pisc în Tîrsa, Vilcea, indioînd o pluralitate
de asemenea instalaţii ;
- Piva - girlă, comuna Bălteni - Olt ;
- Piua - sat, Goleşti pe Topol.og - Argeş.
„Pirua rudimentară fixată la o apă curgătoare în care se bat dimia,
postavul etc. cu ajutoirul unor ciocane de Jemn" - d î r st a - al cărui
nume comune întîlnit încă din secolul al XV-lea, într-un document prin
care Vlad Dracul voievod întăreşte lui Stanciu Moenescu dreptul de a
face şi alte mori şi dirste, la 1441, în Olt, în Voila şi Apa Morii - în
toponimie, stă la originea numelor :
- Malul Dîrstei:
- munte în Pănătău - Buzău ;
- coJină în Mărunţişul - Buzău.
- Dîrste - localitate în jud. Braşov.
TOPONIMIA ŢESATURILOR TEXTILE
ŞI A OCUPAŢIILOR CONDIŢIONATE
DE PORTUL POPULAR ROMANESC
Derivate ale apelativului a ba - „ţesătură groasă de lînă din care
se fa.c haine ţărăneşti ; p. ext. haină făcută din această ţesătură" - sînt :
- a bagi u (format din aba + sufixul giu) şi abager (din abagiu +
sufixul er) cu sens de „persoană care se ocupă cu f.a:bricarea, confecţionarea şi vin zarea abalei".
Deşi în „Dicţionarul limbei istorice şi poporane a Tomânilorr, Etymologicum Magnum Romaniae", Bogdan Petriceicu HaJsdeu socotea că :
„a b a u a a fost din vechime la noi o industrie locală a ţărancelor române
pe care numai în mică parte o sporea importul din Turcia, de unde, prin
desul cont.act cu serbii şi bulgarii, ne-a venit însuşi numele lucrului",
toponimele :
- Abager:
- plliu afluent al rlului Berbeci ~ Tecuci ;
- ripă în comuna Valea Rea - Tecuci.
- Abagiu: - pisc, comuna Văleni - Musoel, relevă prezenţa unor
persoane specializate în fabricarea ori vînzarea abalei.
„De cîtva timp cuvintul aba, scria Hasdeu, se află şi el în 1uptă cu
alt termen tureesc: dimie, care a şi reuşit deja a-l goni din unele
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districte, mai ales în Oltenia, iaJr în altele poporul întrebuinţează astăzi
cu acelaşi înţeles ambele vorbe".
Cuvîntul d i m i e stă la baza numelui topic :
- Dimieni - sat în comuna Tunari - Ilfov, atestînd, evident, existenţa ocupaţiei în aria geografică a aşezării.
Sub forma Demiiani, e întilnit, în 1494, într-un răvaş de jurători.
printre care se afla şi un Ion din Demiiani.
„Vorba românească cea străbună păstrată .pînă astăzi pe aloclllri constata, în studiul său referitor la <:uvîntul aba, endclopedi.stul B. P. Hasdeu - este p ă n u r ă din lat. panula. Abaua a gonit pe pănură, iar pe
ea o goneşte dimia ; nici un element însă, o dată înrădăcinat într-o Jimbă,
nu dispare cu desăvîrşire - remarca el - observind că „în interval de
trei veacuri, din aba s-a născut la români o familie întreagă de derivate".
Toponimia înregistrează ase.menea elemente derivate, după cum relevam mai sus, dar şi prezenţa în numele unui sat :răzăş€sc :
- Pănureşti - din Drăgăneşti - Suceava, a vechiului termen de
origine latină pănură - „stofa groasă din lină de oaie ţesută de femei în
casă şi bătută la piuă, care se folosea pentru sumane şi haine groase
de iarnă".
Pe ba.za cuvîntului p os t a v „stofă de lină .groasă, adesea
păroasă, din care se confecţionează îmbrăcăminte etc." (v. sl. postavu), s=-a
format apelativul postăvărie (cu ajutorul suf. ărie) cu sens de
„fabrică, atelier sau prăvălie de postavuiri".
Numele topic - Postăvărie - indică un „loc izolat în Corbeanca Ilfov, la nord de apa Pociovaliştei, unde - spune legenda - a fost
înainte un tîrg". Potrivit aceleiaşi surse, „pe coasta dealului de la Postă
vărie ex~sta pe la 1830 un coş mare ruinat, pe locul unde se crede că
în vechime se fabrica postavul, de unde şi numirea aceasta".
Nu încape îndoială că „se fabrica", întrucît, la Pociovalişte, marele
boier Radu Slătineanu înfiinţase, în 1768, o manufactură de postav.
Un postav „aspru de lină de culoare mchisă, ţesut de obicei în casă,
din care se făceau haine ţărăneşti" - şi acu 1 - reprezintă apelativul
satului din Mehedinţi, Şiacul.
Diversitatea pieselor de port popular, dificultăţile implicate de procesul .mnfecţionării lor determină specializarea unor persoane în producerea şi desfacerea acestora.
Condiţionate de port, meserii ca cele de : tăbăcar, cojocar, blănar,
ciobotar, cizmar, curelar etc. au cunoscut o largă răspîndire, reflectarea
meşteşugurilor enunţate în toponimie constituind, de fapt, dovada existenţei lor pe un vast teritoriu.
Gruparea numelor topice în jurul apelativelor va facilita, cred,
cunoaşterea aTiei de atestare toponimistică a unor meserii tradiţionale.
Astfel, tăbăcari - „specialişti ~n tăbăcitul pieilor" se aflau in
afara unor „mahalale" orăşeneşti (Cîmpulung, Ploieşti) şi în - Tăbăcari
- .sat din Jidveni, Rm. Sărat, de vreme ce aşezarea poartă un asemenea
nume, dar şi în - Timăreşti, sat din Băsăşti - Bacău, cuvîntuJ de origine al acestuia, t i m ar, însemnînd „tăbăcar".
Deoarece limbajul toponimic e o mărturie neîndoielnică a unei realităţi locale, „meseriaşi care lucrează sau vînd blănlllri" b 1 ă na r i au existat fără îndoială şi în :
- Blănari - sat, comuna Dumitreşti - Rm. Sărat, unde se constată şi prezenţa topicelor :
-

Dealul

Blănarilor şi
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La Bldnari - numele Jocului unui han din comună.
Un deal : - Blănariul ---; :Se află în Tom.eşti - Ia.şi, iar dintre
.satele Coşulei Dorohoiului, unul se numea : Fîntîna Blănarului.
Numele comun cojoc a iI" i („persoanele care lucrează sau vind
cojoace, pieptare, căciuli etc.)", s-a întipărit adinc în toponimie, semnaJîndru-se frecvent locuri care amintesc acest meşteşug :
- Cojocari - tîrlă în VizirU - Brăila.
-

-

Cojocarul :
-

-

cornună

deal

şi

pădure

iezer,

Ţarcul

în Dîmboviţa ;
vale, Şerbăneşti - Olt ;
în jud. Constanţa ;

Brăila.

Cojocarului - izvor, Ruşavăţu - Buzău.
- cătun în Zegujani - Mehedinţi.

Cojocăreşti

O altă categorie de meseriaşi - cismarii şi
specializaţi în confecţionarea şi repararea încălţămintei

ciobotarii
- au imprwnutat

numele lor comun runor locuri :
- Cismarul - deal cu vii, Vînju Mare - Mehedinţi;
- Cismăroaia - fintînă în TesJ.uiu - Olt, şi, respectiv :
- Ciubotarul - pîrliaş, afluent al rîului Ca.şin - Bacău ;
- Vîrful Ciobotarului - munte, Brăeşti - Buzău, şi :
- Balta Ciubotarului .baltă în Vîcltll Cîmpului, Dorohoi.
C u iI" e I a r i i - meşterii care, pe lingă curele, mai ,făceau şi alte arti.oole din piele destinate portului : chimire, pungi etc. se întilneau în
vechea suburbie a oraşuJui Cîmpuhmg Muşcel, cunoscută sub numele Curelari, în 1831.

LIMBAJUL TOPONIMIC
AL PIESELOR DE PORT POPULAR
Setea de frumos a poporului care şi-a ctitorit viaţa la poalele Carpaîn portul popular îmbogăţit continuu pe
·
Ecoul pieselor costumului popular în toponimie relevă origini şi

ţilor şi-a găsit deplină împlinire
temeiul unor tradiţii străvechi.
influenţe.

COSTUMUL FEMEIESC
Cămaşa încreţită Ja gît a femeilor dace de .pe o metopă a MonumentuJ.ui de la Adamclisi, prin similitudinile morfologice cu cămăşile
actuale, constituie o dovadă neîndoielnică a permanenţei acestei piese în
costumul naţional care dădea strălucire, în zilele de sărbătoare, satelor,
iar provenienţa latină a numelui - camisia reprezintă un indiciu în plus
al continuităţii portului străvechi.
Memoria părnîntului păstrează în toponimele :
- Cămeşa - pădure în Surda - Iaşi, şi în forma sa augmentativă :
- Cămeşoiul - munte în Suceava, mărturii, prin port, ale permanenţei elementelor de cuJtură populară.
După structura sa morfologică, prin c ă meşo i se înţelege, zonal,
tipul de „ie sau eămaşă dreaptă, neîncreţită 1a gît".
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Pieptul iei cusut cu flori - ci u pagu 1 - (v. sl. cipagu), ca şi
cu arnici sau cu mătase pe umerii iilor" - alt i ţ a
(comp. sb. latica) se află la originea toponimelor :

„brod~ lată făcută

-

Ciupagul:
-

sat, Humele loc, Bălteni loc, Ungheni -

Argeş

;

Argeş ;
Argeş.

Golea.sca - V~ca.
mahala, Greci Mehedinţi, respectiv într-o·
plural ~
- Alticioarele ___:_ plliu afluent al Teleajenului, în Prahova.
De origine ilirică, costumul românesc cu fotă cuprinde o vastă arie

-

Ciupagea -

cătun,

Ciupăgioaia formă diminutivală de

de

răspîndire.

F o t a - piesa componentă a costumului naţional femeiesc, fordintr-o bucată dreptunghiulară de stofă din lină ce se înfăşoară.
în jurul corpului de la talie în jos - (te, fota) reprezintă, prin numele
său, suportul lexical al toponimelor :
- Foteni - sat, Ştiubeiul - Rrn. Sărat.
mată

-

Foteşti:

sat, !oneşti - Vîlcea;
vechea denumire a cătunului Sătucul, Gin.deşti - Buzău, ca:
şi a cătunului Găgeni, corn. Vintilea.nca Buzău ;
- deal în !oneştii Mim~ului - VîJcea.
Apelativul z u v e 1 că, variantă regională a lui zăvelcă, care defineşte „fiecare dintre cele două fote dreptunghiulare cu drungi sau brodate cu flori, care se poartă una în faţă şi alta în spate - a generat toponimul - Zuvelcaţi - cătun în Malu - Teleorman, considerat „unul
dintre satele cele mai vechi din partea Jocului", întrucît „era trecut ca.
sat mare şi populat în lista sateloil" din 17 41".
O posibilă ·grupă toponimistică se conturează, dacă se porneşte de
la apelatiVl\.ll fistic cu accepţia de „piesă de port corespondentă, ca funcţie şi formă, zăvelcii, şi nu de la fistic, „arbust din ţările calde, cu f.lori
verzi şi cu fructe conţinînd sîrnburi comestibili" - fisticul.
Sub această rezervă, menţionez topicele :
- Fistica:
- pî.rîu, deal şi şes în Cozmeşti - Vaslui;
- pîrîu în PJeşeşti - Suceava.
-

GATEALA CAPULUI
Generată de tendinţa ancestrală de subliniere a frumosului, găteala
:reprezintă un element corelat portului feminin.

capului

Pieptănătura cu conci e o marcă distinctă a statutului femeii în
viaţă. Nu întîrnplător, deci, Iordache Golescu în culegerea sa paremiologică, adnota, referindu-se la expresia populară : „Mai multe conciuri
decit căciuli", „Adică mai multe muieri decît bălr:baţi".

Ca toponim, se constată în - Conciul Prahova
Dintre acoperitoarele de cap, toponimia
piriu :
http://cimec.ro
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- Cir;pa - care, ca obiect de port în zona unde este atestată
toponimic (Căpăţîneni - Arg~), putea fi simplă sau cu ciucuri, albă
sau neagră;
- Testemel - sat în Tulcea, numele comun însemnînd „basma sau
tulpan" (te. destimal - bg. testemel).
Numele basmalei în trei colţuri cu care femeile îşi acoperă capul
tulpanul - ngr. tulpani apare sub forma a.1terată dulban în :
- Dulbanul:
- cătun şi vale în corn. Amaru - Buzău ;
- movilă în locul runui fost sătişor în Stăncuţa - Brăila.
Dealul Dulbanului - plai, Tîrleşti - Prahova.
Toponimia reprezintă ea însă.şi, în unele cazuri, un docwnent al
limbii vorbite, relevînd aspecte specifice de interes istorico-etnografic.
Astfel, toponimul Foaie de fiT - fost cătun în corn. Breşniţa - Mehedinţi, îşi află originea în portul de ceremonial, în obiceiul de a se ÎIIIlpodobi mireasa cu o cununiţă din foi de merişor legate în fir de beteală.
De isemnala t că dicţionarele nu cuprind o asemenea accepţie a termenului „foaie".

PODOABE

ŞI

BIJUTERII POPULARE

Componente ale portului popular, unele podoabe şi bijuterii au devenit, prin numele lor, elemente ale limbajului toponimic al acestuia.
Pornindu-se de la termenii : gheTdan, cilic, ceTcel, s-au creat ·toponime ce evocă tendinţa de împodobire a costumului popular zonal.
G h e T d an u 1 - „şiragul de mărgele, de mă.Jrgăritare, de pietre scumpe
sau de galbeni" (te. gerdan = gît) - stă la originea numelui :
- GheTdana - sat în Condrăcheşti, Tecuci, iar ci 1 ic - „mărgea
de metal" (te. celik), la originea topicelor:
- Cilicul - mănăstire în Teliţa - Tulcea;
- Dealul Cilicului - culme de dealuri în acre.aşi localitate şi
- Valea Cilicului - pîrîu în Teliţa.
„Obiect de podoabă .fixat sau atîrnat de ureche" - cerc e J u l (lat. circeUus) se înscrie în· seria toponimelor geneTate de nwnele unor
podoabe populare:
- Valea CeTcelului - în comuna Vintilă Vodă;
CeTcei - sat în Dobreşti - Muscel

COSTUMUL BARBATESC
„Cînd
dacii...
însele
bescu,

vedem pe Columnă veşmintele ce poartă
nu ne putem opri a recunoaşte intrchiar portul muntenilor noştri". - OdoA.

Element constitutiv al portului dacic, alături de „iţarjl strîmţi sau
încreţiţi, cu cute transversale sau oblice" c i o are c i i - „pantaloni
ţărăneşti strînşi pe picior, făcuţi din pănură sau din dimie" - sînt atestaţi în toponimia pămîntului strămoşesc ca o dovadă, sub aspectul. pocLului tradiţional, a continuităţii, încă din zorii veacului al XV-lea, cînd
Radu cel Mare voievod întăreşte, la 10 decembrie 1505, boierului Badea
din Şuiei, satul Şuica, alte sate şi munţi, printre care „şi muntele ce se
.Cioarecul".

cheamă
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Toponimia românească înregistra, la sfirşitul veacului al XIX-lea,
în afara muntelui din Argeş, - Cioarecul -, numele runui vechi sat din
Ghirooveni - Prahova : Cioriceşti.
Cioareci de dimie neagră - p o t uri i - „un gen de şalvari, cu
croi nu .prea lung, care au apărut sub influenţa bulgărească" se purtau
în Dobrogea, întrucît sînt atestaţi toponimic în Tulcea, sub forma de
singular : - Potur - în numele unei aşezări.
In toponimul : - Bernevica - iaz în Talpa - Iaşi, distingem
numele .unor „pantaloni ţărăneşti largi şi .groşi" - b e r n e v e c i i (bg.
benevreci). Apelativul nădrag (pop.) pantalon (v. sl. nadragy) - a generat toponimul - Nădrag - comună în Caraş-Severin.
Dintre c i n g ă tor i 1 e tradiţionale, c u re au a (lat. corrigia) evoluînd la diverse forme de la cureaua dacică „cu cataramă dreptunghiulară sau uşor rotunjită" constituie cingătoarea obişnuită în costumul popular bărbătesc.
Pornindu-se de la forma lungă a curelei, s-a ajuns în trecut la
„măsura de lungime egală cu 16 picioare" şi, prin extensiune, la denumirea „unei filşii lungi şi înguste de pămînt".
De aceea, în toponimele gene!I"ate de cuvîntul curea, întrevedem iniţial elementul de port popular.
Enumerarea toponimelor :

-

Cureaua:

pădure în Drănicul Dolj ;
în Bogdăneşti - Vîlcea;
în Creţeni şi Măldăreşti - Vîlcea ;
Cureaua cu Pricină - pădure în Drănicul - Dolj ;
Cureaua Raaba - loc în Valea Stanciului - Dolj, nu oferă decît
-0 infimă imagine a răspîndirii topicelor de acest gen. Numai în Negoieştii Mehedinţiului, se înregistrau, în primele decenii ale secolului XX,
curelele : Ularilor, Tarmiganilor, Şalapilor, Balicilor, Bratilovenilor etc.
care au generat numele „cătunelor'' componente ale localităţii.
B r ă c i n a r u l - „şiretul (sau sfoara, cureaua cu care se string în
jurul mijlocului iţarii", cuvînt format din brăcire +sufixul -ar, se întîlneşte în structura de plural a topicului :
- Brăcinari - măgură între Viişoara şi Găuriciul - Teleorman.
Ca acoperămînt pentru cap, bărbaţii folosesc c ă c i u 1 a făcută din
blană de oaie sau de alt animal.
Termenul considerat a fi prelatin, conservat în limbă, ca o consecinţă a utilizării permanente, din vremi imemoriale, a căciulii, ca obiect
de port, s-a dovedit productiv în derivate şi în toponimie :
Căciula pîrîu afluent al rîului Teleajen în Prahova ;

-

pîlc de

pădure
păduri

Căciulata:

-

localitate în Vîlcea ;
munte în Gorj ;
culme de munte în Olăneşti, Vîlcea ;
loc izolat în Albeşti - Buzău ;
sat, comuna Rîciu - Mureş ;
Căciulatul comună în Gorj ;
Căciulaţi .comună in 11fov ;
Căciulaţii Banului loc în Piscani - Ilfov ;
Căciulaţii Episcopiei sat în Căciulaţi - Ilfov ;
http://cimec.ro
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Cîşla lui Căciulă tîrlă în judeţul Constanţa, a cărei nume
luat de la un cioban bătrin ucis de jefuitori.
- Căciuleşti :
- comună în Neamţ ;
- deal în Menţii din Dos, Mehedinţi ;
- Căciulăteşti - comrună în Dolj. •
De la apelativul cuşmă (:reg. „căciulă") ucr. kucma, s-a format
toponimul - Cuşma - sat în comuna Iad - Năsăud.

-

~

PIESE DE COSTUM COMUNE
Piesă de costum comună atît bărbaţiloT, oît şi :femeil.or, oare, în
decursul timpului, şi-a împrumutat numele său locurilor, ş u ba „este o
haină de dimie albă, lungă, fără mineci, cu buzunar fals şi cu clini mari
în părţi", purtînd, în Oltenia, denumirea de giubea, iar, în Muntenia,
de ş u b ă, fapt confirmat, de altfel, şi de toponimie, întrocît : - Şubeşti
- derivat din cuvîntul şu.bă - este numele runei vechi suburbii a oraşu
lui Cimpulung din Muntenia, unde se confecţionau, în ateliere specializate, şube, iar :
- Giubega - toponim format de la apelativul giubea este Il!UIDek
unei comune in Dolj - Oltenia.
Făcînd parte din fondul arhaic al limbii, cuvintul şubă e atestat
documentar încă din secolul al XV-le.a, prin onomasticul Şuban: în 1486,
un Şuban din Topliţa vinde stînă în Clăbuoet.
Din numele „mantalei ţărăneşti lungi, împodobită cu găitane" g h e ba (te. kebe), s-au format topicele :
- Gheba - deal în Tîrzii - Fălciu;
- Ghebani - cătun, Novaci - Gorj ;
- Ghebari - cătun, Paltinul - Vrancea. 1n cazul acestor .topice,
e posibilă şi o altă sunsă apelativă : gheb - cocoaşă (la om) ; înălţime ;
ori ghebe (specie de ciuperci comestibile).
In dubla accepţie precizată de dicţionar : „1) Haină (ţărănească}
lungă (şi îmblănită), sau 2) Haină din stofă scumpă împodobită cu blană.
şi cu paftale, purtată de domn şi de boieri la oeremonii) d u 1a ma
(te. dolama) o inserez în contextul apelativelor din s:fera toponimelor
referitoare la port :
- Dolama - cîmpie în Testemelul - Tulcea.
In topicul - Seghea - sat, Căbeşti, Tutova, apelativul z e g he, cu
sens de „haină ţărănească, lungă, împodobită uneori cu găitane negre", e
evidenrt;.
In categoria hainelor mari din material textil al căr<>r nwn.e prezintă
un corespondent în toponimie, se includ : b urc a (ucr. buxka), regionalism ·pentru „bundă", ca şi burnuz - ,,scurtă pe care o poartă ţără.n
cile" (te. burnuz) :
- Burci - deal în Ştefăneşti - Botoşani.
onomasticele :
- Burcoaia - comună !în Putna ;
- Burciuleasa - vale, comuna Oporelu - Olt ;
- Burculeasa. - looaliitate în Olt.
respectiv:
- Burnuzul sau Bornazul - cimpie în V1aşca ;
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Burnazul - vale în Ciochina - Vlaş<:a ;
Movila Burnazului - în Luciu - Buzău.
Dintre hainele mari de blană, cojoc u 1 - „obiect de
minte făcut din piele de oaie prelucrată, cu miţe cu tot, care se
ţară, ca palton" (v. sl. Kozuhu) a J.ăsat urme în toponimie :
- Cojocul - baltă, Folteşti - Covurlui ;
- Cojoci:
- sat, Făgeţel - Olt;
- sat, Broşteni - Suceava;
- movilă, Crunţi - Ialomiţa, şi :
- Dealul Cojocilor :
- deal în Făgeţel - Olt;
- munte în Broşteni - Suceava;
- Cojocna - comună în jud. Cluj, iar în varianta

449

-

îmbrikă
poartă, Ia

regională

cojoacă:

- Cojoaca - cătun, Chioara - Ialomiţa.
CuvintuJ. cojoc e înregistrat ca onomastic într-un document din
1480, cînd Basarab cel Tînăr voievod întăreşte, printre altele, partea lui
Cojoc din Cepturile, lui Ticuci şi fraţilor lui.
Sumanul miţos, numit, regional, g u b ă a generat toponimele provenite din onomasticele :
- Gubancea - comună în Dolj ;
- Gubandrul - cătun, Baldovineşti - Romanaţi.
INCALŢAMINTEA

Referindu-se la portul geto-dacilor, Hadrian Daicoviciu susţine, pe
baza mărturiilor arheologice, că şi „nobilii, şi oamenii de rind, bărbaţi şi
femei, purtau în picioare călţuni de pîslă sau opinci de piele", fără să
excludă, desigur, faptul că „vara, cei de la ţară umblau desculţi".
Termenul c ă 1 ţ un e întîlnit în docu.mente, încă din secolul al
XV-lea. Astfel, în 1418, Mihai Voievod porunceşte vameşilor din Cetatea Dîmboviţei şi de J.a RucăT să se poarte frumos cu negustorii braşoveni,
luîndu-le vamă dreaptă : „bucăţile de postav dacă le au tăiate călţuni sau
de cite trei-patru coţi" să nu fie vămuite.
In 1424, într-un document emis de cancelaria domnească a lui
Dan al Ii-lea, se poruncea „vameşilor din Dîmboviţa şi Rucăr să nu ia
„nimica" pentru „călţunii croiţi".
Incrustat în memoria pămîntului, cuvintul e înregistrat, ca toponim,
la sfîrşitul secolului al XIX-lea :
- Călţuna - loc în Albeşti, jud. Buzău ;
- Călţun - braţ, Jegălia - Ialomiţa ;
- Călţuiul - lac, Cocargeaua - Ialomiţa ;
- Domneşti-Călţuna - comună în Ilfov.
In varianta lexicală colţun, apare în denumirea următoarelor locuri :
- Colţunul - deal în Ciumuleşti - Suceava ;
- Colţuna - „numire ce se mai dă moşiei Călţuna din Albeşti Buzău".

Tradiţia dacică a o p i n c ii e relevată de reliefurile monumentului
de la Adamclisi, pe care e reprezentat un prizonier dac încălţat cu opincL
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ln toponimie, numele va dăinui, m rt:imp, ca o mărturie a rădăcinilor
noastre milenare, ohi.a.r dacă această „mcălţărninte ţărănească clin piele,
croită după forma labei piciorului şi strînsă cu ajutorul nojiţelor" va fi
abandonată în port.
Ca apelativ toponimic - o p i n ca - e semnalată in :
- Opinca - baltă, Isaia - Fălciu ;
- Dealul Opincii - deal, Tomeşti - Iaş.i.
Adînc înrădăcinat în limbă, termenul a ajuns să ~ilfice la figurat, într-<> etapă istorică în care era la fel de „înrădăcinat" în port, „ţără
nime", expresia : „DE la vlădică pînă la opincă" - aşa cum observa
Iordache Golescu - însernnînd „de la mic la mare, adici toţi de-a rlndul,
toţi deopotrivă la orice".
De lairgă circulaţie, cuvintul se înt5J.neşte şi m cîntecul popular:
„Nu. mă călca pe picior,
că eu ştiu de ce ţi-e dor ;
nu mă călca pe opinci,
că eu ştiu ce vrei să zici ;
nu mă călca pe obiele,
că eu ştiu de ce ţi-e jele".
O b i a 1 a - „ bucată de pînză sau de postav cu care se înfăşoară
laba piciorului în loc de ciorap" (bg. obijalo) - se află la originea numelor topioe:
- Obiala Mare - movilă, <X>rnuna Cireşul, jud. Brăila ;
---: Obiala Mică - o altă movilă în acelaşi sat ;
- Valea Obielei - vale în Comarnic - ~aho-va;
- Obileşti - comună în Rtn. Sărait şi fostă staţie de cai de Poştă,
la 1836, pe drumul intre Bucureşti şi Călălraşi, în judeţul Ilfov;
- Obileştii Vechi - Siliştea - comună în Ilfov ;
- Obileştii Noi - comună din Il:fov, în componenţa căreia se înregistra, în replică, numele topic Orăşani, pentru a se sugera fie înnoirea
satului insuficient servită lingvistic, se pare, de calificativul Noi - Obileştii Noi, fie pornindu-se de la deplasarea unor locuitori din mediul
lll'ban în cel rural sau invers.
Termen arhaic, o b i a 1 ă, apare ca apelativ al saltului Obileşti de
pe apa Colentinei, atestat sub forrna Bieleşti în 1575, într-un act prin a.re
Alexandru MiTcea Voievod întăreşte lui Milea ocinâ în Bieleşti, şi sub
forma - Obieleşti, în 1579, cind Mihnea Turcitul Voievod reîntărea
aceluiaşi Milea, în urma unei judecăţi, ocină la Obieleştii de pe Colentina.
In aceeaşi categorie a cuvintelor străvechi referit.oare la încălţă.min
tea tradiţională, se înscrie şi car î m b - „partea cizmei care îmbracă
pulpa piciorului de la genunchi pînă Ja gleznă".
Termenul fiind socotit element prelatin, apa.rţinînd grupului populaţiei autohtone, e înregistrat, ca nume topic, în :
- Carîmb - munte în Bisoca - Rm. Sărat.
Cuvintul t u re ac, variantă regională a lui tureatcă, cu sens de
„ciorap fără talpă, făcut din dianie sau postav, CarE îmbrăca picioMil de
la gleznă pînă la genunchi" (lat. thylacus) - e atestat, ca nume topk, în:
- Valea Tureacului - phiu, Luncaviţa --: Tulcea;
- Tureac - sat, comuna Tiha Birgăului - Năsăud.
Dintre apelativele pe baza cărora se explică toponimele a căror
senmificaţie reflectă varietatea încălţămintei populare şi, făăă îndoială,
o anume arie de răspîndire, menţionez următoarele : colceag, condu".',
papuc, iminei, ciubotă, precum şi haşcă şi meşină.
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Colceag - msemnînd „un fel de gheată care se încheia cu
copci" (te. kol~ac) se păstra în numele topic :

-

Colceagul :
-

comună în Prahova ;
sfoară de moş.ie, corn.

Lipia - Bu!Zău ;
vale, Greci - IJfov ;
dublet toponimic al satului Uleşti din Ialomiţa.
O formă colectivă alcătuită de la acest cuvînt :
- Colcigeni - era denumirea, la sfirşitul secolului al XIX-lea, .a
unui cătun din Ruşi - Ialomiţa.
.
condur - (inv. şi am.) „pantof femeiesc cu toc înalt, îmix>Clob1t
adesea cu broderii", apare sub forma condurat (condur + suf. at) în :
- Conduratul - numele unei aşezări prahovene.
In lucrarea sa ,;Pilde, povăţuiri, cuvinte adevărate şi poveşti", Iordache Golescu, explicînd proverbul „Casa care nu troncăneşte, ipw;tie se
socoteşte", prin : ,,Adică casa fără muiere pustie se socoteşte, pentru că
din vechime muierile purtau conduri în picere şi cînd umblau troncă
neau", lasă să se întrevadă faptul că, deja, pentru epoca aceea (începutul
veacului al XIX-lea), condurii erau o încălţăminte din vechime, iar formele verbale de perfect compus, părăsirea acestuia în port.
Papuc, în trecut, termen .general pentru „orice fel de încălţăminte", se întilneşte toponimic în :
- Papucul - ,piriu şi iaz, Zăpodeni - Vaslui;
- Papuci - cătun în Odăile - Buzău;
- Papuceşti - sat lingă Piteşti - Argeş.
.
Im i ne i - cu dublu sens : „pantofi cu virful ascuţit purta.ţi de
ţărani, şi pantofi fini făcuţi din maroohin (galben) purtaţi de boieri"
ISÎnt consemnaţi ca toponim în :
- Imina - numele unei tîrle din Brăila.
Ci u ib o t ă - cizmă (rus. cobot) se intilneşte, ca toponim, sub formele regionale c i o b o a t ă, în :

-:-- Cioboata :
pîriu, aifluent al Bistriţei ;
vale în Blăgeşti - Bacău.
Ciobotă, în:
- Ciobota - movilă, Caragialele - Buzău, sau prin onomasticul
Ciobotea;
- Ciobotea - sat, comuna Valea Mărului - Argeş.
Apelativul apare la .plural, în :
-

-

Cioboţi:

-

sat, corn. Casa Veche - Olt ;
deal, corn. Drănicul - Dolj ;
- Cioboteni - sat, în jud .. Harghita.
.
In aceeaşi categorie, se includ toponimele generate de apelati~
ce denumesc materiale componente ale .încălţămintei populare: m e ~ 1 n.~
- .~piele (de oaie) tăbăcită ~folosită pentru căptuşirea încălţămintei ·
(te. meşin), în :
- Meşineşti - sat, Potcoava - Olt.
_ .
Haşcă - „bucată de piele care se pune la cizmă pentru a lărgi
căputa (pol. hasca), in :
.- HQ.Sca - munte mtre comunele Broşteni şi Dorna in Suceava.
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GR. CONSTANTINESCU

Ternnenul p îs la r implică, din punct de vedere semantic, sensurile : a) cizme sau papuci de pîslă; b) înv., fabricant de pîslă.
Fără a-i determina una din cele două accepţii, îl semnalez in
topicul:
Pîslari, înregistrat ca :
- sat în com. Ţîţa - Dimboviţa;
- cătun, Păltineni - Buzău ;
- cătun, Obirşia - Romanaţi ;
cătun, Dărăşti Vlaşca ;
- vale, Preoţeşti - Ilfov.

*
investigarea limbajului toponimic al pomului popular are semnifiunui a~t de redescoperire a 'l"ădăcinilor adînc implintate în glia stră
.ale poporului nostru, păstrător şi -continuator de tradiţii, relevind
în cronica vie a portului popular - acest tezaur de frumuseţe şi creativitate - , mărturii nepreţuite ale spiritualităţii româneşti.

caţia
bună
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LE LANGAGE TOPONYMIQUE
DU COSTUME POPULAIRE ROUMAINE
Resume
On presente dans cet ouvrage des toponymes qui rappelent des pleces du
costume feminin ou rnasculin pour souligner l'image de l'originalite du costume
populaire et pour etablir des origlnes et des influences.
L'etude du langage toponymique du costume populaire roumain releve la
continuiM et la permanence du peuple roumain sur le territoire de la patrie.
Muzeul judeţean Argeş
O.J.P.C.N.
Primit în redacţie la 14 martie 1978
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NOTA CATRE AUTORI

Revista „Studii şi comunicări" publică lucrări originale din
·.domeniile biologiei, istoriei şi muzeografiei care se referă la zona
Argeşului sau lucrări de sinteză din domeniile respective.
Autorii sînt rugaţi să înainteze articolele şi notele dactilografiat~ conform stasului. Tabelele vor fi dactilografiate pe pagini
separate, iar diagramele şi desenele vor fi executate în tuş negru
pe hirtie de calc.
Tabelele şi ilustraţiile vor fi numerotate cu cifre arabe. Figurile din planşe vor fi numerotate în continuarea celor din text.
. Se va evita repetarea aceloraşi date în text, tabele şi grafice.
Explicaţia figurilor va fi dactilografiată pe pagină separată, iar
rezumatul într-o limbă străină de largă circulaţie (franceză,
. engleză, germană sau rusă), dactilografiat pe pagină separată, va
reprezenta aproximativ 1/20 din text. Citarea bibliografiei în text
se va face în ordinea numerelor. In cazul notelor de subsol,
. acestea vor fi dactilografiate pe pagină separată şi numerotate de
Ia 1 în continuare. Numele autorilor citaţi va fi precedat de
iniţială, iar titlurile revistelor citate în bibliografie vor fi prescurtate conform uzanţelor internaţionale.
Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor revine în
. exclusivitate autorilor.
Corespondenţa privind manuscrisele, schimbul de publicaţii,
obţinerea revistei etc. se va trimite pe adresa redacţiei, Muzeul
judeţean Argeş Piteşti, str. Horia, Cloşca şi Crişan nr. 44,
•Cod 0300.
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